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Tiivistelmä 

Tässä lausunnossa on tutkittu, millaisin meluntorjuntatoimenpitein tontille suun-

niteltavat rakennukset voidaan toteuttaa. Kohteen meluntorjunnan tarpeen mää-

rää tieliikenne. Sisäpihan oleskelupihalla vallitsee päivällä enimmillään < 55 dB 

keskiäänitaso. Rakennusten välisessä oleskelualueella ohjearvot toteutuvat vain 

osittain. Tämän alueen suojaksi tulee rakentaa melueste, jotta ohjearvot saavu-

tetaan. Meluesteen sijainti on esitetty liitteessä 2. 

 

Soukantien puoleisen julkisivun äänitasoerovaatimus on mallinnuksen mukaan 

enintään 26 dB. Parvekkeiden meluntorjunnan toimenpiteet on esitetty luvussa 6. 

Luvussa 6 esitetyillä toimenpiteillä luvussa 2.1 esitetyt melun ohjearvot täyttyvät 

suunnitelluilla pihan oleskelualueilla sekä parvekkeilla. 
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1. Taustatiedot 

1.1 Rakennuskohde 

Koy Soukan Liiketalo 

Soukantie 

02360 Espoo 

1.2 Selvityksen tarkoitus 

Arkkitehti Petri Rouhiainen (Rouhiainen Moriz Arkkitehdit Oy) on tilannut melusel-

vityksen Koy Soukan liiketalon toimeksiannosta kohteeseen Soukan liiketalo, Es-

poo. Kohde koostuu 7 kerroksisesta asuinrakennuksesta sekä yksikerroksisesta 

liiketilarakennuksesta. Tämän selvityksen tarkoituksena on tutkia, millaisin melu-

torjuntatoimenpitein kortteliin suunniteltavat rakennukset voidaan toteuttaa. 

2. Vaatimukset ja ohjearvot 

2.1 Valtioneuvoston päätös 993/1992 

Rakennuksen ja oleskelualueiden meluntorjunta on toteutettava niin, että valtio-

neuvoston päätöksessä nro 993/1992, esitetyt melutason ohjearvot täyttyvät. 

Päätöksen mukaan rakennuksen ulkopuolisen melulähteen aiheuttama melun kes-

kiäänitaso LA,eq saa olla: 

- Sisällä asuin-, majoitus- ja potilashuoneissa päivällä klo 7-22 enintään 35 dB 

ja yöllä klo 22-7 enintään 30 dB. 

- Liike- ja toimistohuoneissa päivällä klo 7-22 enintään 45 dB. Yöohjearvoa ei 

sovelleta liike- ja toimistohuoneisiin. 

- Ulkona asumiseen käytettävillä alueilla päivällä klo 7-22 enintään 55 dB ja 

yöllä klo 22-7 enintään 50 dB. Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 dB. 

 

Alueella sovelletaan kaavoittajan mukaan vanhan alueen ohjearvoja. 

2.2 Asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796/2017 

Vuoden 2018 alussa voimaan tulleessa Ympäristöministeriön asetuksessa ja sen 

muutoksessa (796/2017 ja muutos 360/2019) on annettu vaatimukset uuden ra-

kennuksen melun- ja tärinäntorjunnalle. Rakennuksen, joka on melualueella ja 

jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, ulkovaipan ääneneristys on suun-

niteltava ja toteutettava siten, että ääneneristys on vähintään 30 desibeliä. Kysei-

sen asetuksen ohjeen mukaan rakennus sijaitsee melualueella, jos luvussa 2.1 

esitetyt ulkomelun ohjearvot ylittyvät rakennuspaikalla. 
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Virkistykseen käytettävät rakennuksen piha- ja oleskelualueet on suunniteltava ja 

toteutettava siten, että melun keskiäänitaso ei ylitä kello 7–22 55 desibeliä ja 

viherhuoneet vastaavasti siten, että melun keskiäänitaso ei ylitä 45 desibeliä. 

2.3 Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa 

Uudenmaan ELY-keskuksen oppaassa Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön 

suunnittelussa (opas 02/2013) annetaan lisäohjeistuksia liittyen parvekkeiden ja 

julkisivujen melutasoihin.  

 

Oppaan mukaan parvekkeita ei tule sijoittaa julkisivuille, joilla päiväajan kes-

kiäänitaso on yli 65 dB. Lisäksi, jos asuinrakennuksen julkisivulla ylittyy päivällä 

keskiäänitaso 65 dB, tulee kaavassa määrätä asunnot aukeamaan myös hiljaisem-

paan suuntaan (ns. läpitalon huoneisto). Mikäli julkisivulla on yli 70 dB keskiääni-

taso, asumista ei suositella kaavoitettavaksi lainkaan. 

2.4 Nykyisen asemakaavan meluvaatimukset 

Voimassa olevassa asemakaavassa (4.9.1968 hyväksytty) ei ole annettu vaati-

muksia tontin ääniolosuhteille.  

3. Lähtötiedot 

Lausunto perustuu seuraaviin lähtötietoihin: 

- Asema- ja pohjapiirrokset 4.11.2021, Rouhiainen Moricz Arkkitehdit Oy 

- Nykyliikennetiedot 25.1.2021, Espoon verkkosivusto: kartat.espoo.fi  

- Liikennetiedot (KAVL 2040) 2.12.2019, Ramboll 2016  

 

Lisäksi maastomallin pohjana on käytetty Espoon kaupungin EU‐meluselvityksen 

2017 yhteydessä tuotettua 3D‐maastomallia. Lähtötietojen sisältö on eritelty tar-

kemmin seuraavissa kappaleissa. 

3.1 Tieliikenne 

Merkittävinä tieliikenteen äänilähteinä alueella ovat Soukantie, Alakartanontie 

sekä välittömän läheisyyden vuoksi Soukankuja. Koska ennustetut liikennemäärät 

ovat suuremmat kuin nykyiset, ennustetilanne on mitoittava. Tieliikennemäärä on 

ennustettu vuodelle 2040 ja sisältää Soukan alueen kehittämisen vaikutuksen lii-

kennemääriin. Melumallinnuksessa käytetyt liikennemäärät on esitetty taulukossa 

1. Liikenteen jakautumisesta päivälle ja yölle sekä kevyeen ja raskaaseen liiken-

teeseen ei ollut saatavilla kaikilta osin tietoa. Tämän vuoksi käytettiin yleisesti 
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käytettyä 10 % osuutta sekä yöliikenteelle että raskaalle liikenteelle, niille tie-

osuuksille, joista tietoa ei ollut saatavilla. 

Taulukko 1. Tieliikennemäärätiedot. Melumallinnuksessa käytettiin ennusteen tietoja. 

Väylä 

KAVL 

nykytilanne 

[ajon./vrk] 

KAVL2040 

ennuste 

[ajon./vrk] 

Raskaan 

liikenteen 

osuus [%] 

Yö- 

liikenteen 

osuus [%] 

Nopeus- 

rajoitus 

[km/h] 

Soukantie (Soukankaari 

eteläpuoli) 
2100 2972 11 9 40 

Soukantie (Soukankaari 

pohjoispuoli) 
5000 6600 24 9 40 

Alakartanontie (Soukan-

tien pohjoispuoli) 
2900 5507 9 10 40 

Alakartanontie (Soukan-

tien eteläpuoli) 
1300 5802 8 5 40 

Soukanväylä 6200 8942 8 11 60 

Yläkartanontie (Soukan-

tieltä itään) 
6900 11000 7 9 40 

Yläkartanontie (Soukan-

tieltä länteen) 
3200 5300 20 8 40 

Soukankuja - 300 1) 10 10 30 

1) Liikennemäärä on arvioitu, lukumäärä perustuu arvioituun tonttiliikenteeseen.  

3.2 Lentoliikenne 

Kohde ei sijaitse lentomelualueella. 

4. Laskentamenetelmä 

4.1 Melumallinnus 

Liikenteen aiheuttamat äänitasot korttelialueella on mallinnettu melulaskentaoh-

jelmistolla CadnaA 2021, käyttäen tieliikennemelun pohjoismaisia laskentamal-

leja. 

 

CadnaA ohjelmisto laskee melukartat sille syötetyn kolmiulotteisen maastomallin 

perusteella. Laskennassa otetaan huomioon mm. liikenneväylien liikennemäärät, 

ajonopeudet, maastonmuodot, rakennusten sijainnit ja korkeudet sekä heijastuk-

set rakenteista ja maasta niille määriteltyjen absorptio-ominaisuuksien perus-

teella. Laskentaparametrit on esitetty taulukossa 2. 

 

Meluvyöhykkeet on viivoitettu 1 dB välein melun leviämisen havainnollistamiseksi. 

Valkoisella meluvyöhykkeellä keskiäänitaso on melukartoissa alle 45 dB. Julkisivu- 
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ja parvekemelukartoissa on esitetty rakennuksien eri julkisivujen pystylinjoille 

kohdistuvat suurimmat keskiäänitasot. 

Taulukko 2. Melumallissa käytetyt tärkeimmät laskentaparametrit. 

Laskentasäde 1500 m 

Heijastusten kertaluku 2 

Laskentasäde heijastuksissa (lähde – vastaanotto) 1000 m 

Heijastuspinnan laskentasäde (lähde/vastaanotto – heijastava pinta) 100 m 

Maaston absorptio 1 

Teiden absorptio 0 

Rakennusten absorptio 0,21 

Meluesteiden absorptio 0,21 

Laskentahilan koko 2 x 2 m2 

Laskentakorkeus maanpinnasta/lattiasta 2 m 

4.2 Epävarmuudet 

Tieliikennemelun pohjoismaisen laskentamallin tulokset vastaavat melumittausten 

vuosikeskiarvoja (Ympäristöministeriön ohje 6, 1993). 

 

Mallien tarkkuus heikkenee, kun etäisyys melulähteestä kasvaa ja tuuliolosuhteet 

eroavat mallin oletusarvoista. Malli olettaa tuulen suunnan olevan aina lähteeltä 

vastaanottajalle, joten malli mallintaa aina melunleviämiselle otollisinta tilannetta. 

Lisäksi mallinnuksen tarkkuuteen vaikuttaa lähtötietojen, kuten liikennetietojen ja 

maastomallin tarkkuus. 

5. Laskennan tulokset 

5.1 Yleistä 

Koska tulevaisuuden liikennemäärät ovat suuremmat kuin nykyiset, tulevaisuuden 

melutilanne ratkaisee alueen meluntorjuntatarpeen. Tästä syystä tässä lausun-

nossa esitetään vain ennustetilanteen melukartat. 

 

Melumallinnuksen tulokset on esitetty liitteissä 1…4. Piha-alueiden melukartat on 

esitetty 2 m korkeudessa maanpinnasta.  Julkisivumeluliitteissä on esitetty julki-

sivuun kohdistuvat suurimmat päiväajan melutasot 2 m korkeudessa lattiapin-

nasta kriittisimmässä kerroksessa. Parvekemeluliitteissä on esitetty parvekkeilla 

vallitsevat suurimmat päiväajan melutasot +2 m korkeudessa lattiapinnasta kriit-

tisimmässä kerroksessa.  Liitteet: 

- Liite 1: Melukartta, päivä- ja yöaikaan ennustetilanteessa 

- Liite 2: Päiväajan melukartat ehdotetulla meluntorjunnalla ennustetilan-
teessa 
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- Liite 3: Julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot päiväaikaan ennustetilan-

teessa 

- Liite 4: Parvekkeilla vallitsevat keskiäänitasot päiväaikaan ennustetilan-

teessa 

5.2 Äänitasot pihan oleskelualueilla 

Tontin piha-alueiden keskiäänitasot on esitetty liitteen 1 melukartoissa ennusteti-

lanteessa päivä- ja yöaikaan 2 m korkeudella maanpinnasta. Liikenteestä johtuva 

keskiäänitaso on päiväaikaan 8 dB korkeampi kuin yöllä. Oleskelualueiden yöajan 

äänitasovaatimus on 5 dB päiväajan vaatimusta pienempi, joten päiväajan melu-

tasot tulevat tässä tapauksessa mitoittaviksi. Suunnitelmien mukaisella pihan 

oleskelualueella melutasot ovat päivällä pääsääntöisesti <55 dB, poikkeuksena 

rakennusten välissä oleva oleskelualue, jossa melutasot pienellä alalla ovat ilman 

meluntorjuntaa 58…60 dB. 

5.3 Äänitasot kattopihalla 

Asuinrakennuksen pohjoispuolen vesikattoalue on varattuna oleskelualueeksi. 

Kattopihan keskialueella vallitsee ennustetilanteessa päivällä ilman meluntorjun-

taa n. 52 dB melutaso sekä kattopihan reuna-alueilla 55…56 dB melutasot.  

 

Kuva 1. Melumallinnuksen mukaiset kattopihan keskiäänitasot 

5.4 Äänitasot rakennuksen julkisivuilla 

Suurimmat päivittäistavarakaupan julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot ovat 

päivällä 65 dB ja yöllä 57 dB (liite 3 sivu 1). Suurimmat asuinrakennuksien julki-

sivuille kohdistuvat keskiäänitasot ovat päivällä 61 dB ja yöllä 53 dB (liite 3 sivu 

2). Asemakaavassa rakennuksen ulkovaippaa koskeva ääneneristysvaatimus 
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ΔLA,vaad annetaan rakennuksen julkisivuun kohdistuvan ja sisällä sallittavan ääni-

tason erotuksena. Julkisivuun kohdistuvassa äänessä ei oteta huomioon julkisi-

vusta poispäin heijastuvaa ääntä. 

5.5 Äänitasot asuntojen parvekkeilla 

Liitteessä 4 on esitetty rakennusten parvekkeilla vallitseva päivä- ja yöaikainen 

keskiäänitaso (heijastus huomioitu). Suurimmat asuinrakennuksien parvekkeilla 

vallitsevat keskiäänitasot ovat päivällä Soukantien puoleisilla parvekkeilla 63 dB ja 

yöllä 55 dB (liite 4). Sisäpihan puoleisten parvekkeisen vallitsevat keskiäänitasot 

ovat enimmillään 51 dB päivällä. Parvekkeiden meluntorjunta määräytyy päivä-

ajan melukarttojen mukaan (päiväohjearvo 55 dB). 

6. Alueen meluntorjuntatoimenpiteet 

6.1 Pihan oleskelualueen suojaus melulta 

Luvussa 2.1 esitetyt melun ohjearvot täyttyvät asuinrakennuksen suunnitelluilla 

sisäpihan oleskelualueella. 

 

Rakennusten välisessä oleskelualueella luvussa 2.1 esitetyt melun ohjearvot to-

teutuvat vain osittain. Jotta oleskelualue kokonaisuudessaan täyttäisi ohjearvot, 

alueen suojaksi tulee rakentaa melueste. Meluesteen sijainti on esitetty liitteessä 

2. Meluesteen harjan tulee olla vähintään korkeudessa +28,5 metriä (korkeusjär-

jestelmä N2000), mikä on 2,4 metrin korkeudella pihakannelta. Jos rakennusmas-

soittelu, meluesteiden tai oleskelualueiden sijoittelu tms. muuttuu, tilanne täytyy 

tarkastuttaa akustikolla. Melueste voi olla rakenteeltaan betonielementti, tiilimuu-

raus tai tiivis säänkestävä rakennuslevy. Meluesteen voi verhoilla halutessaan, 

mutta pelkkä puusäleikkö ei toimi meluesteenä. Esteen tulee olla rakenteeltaan 

tiivis ja sen tulee ulottua maahan saakka. Esteessä voi olla lasi- tai pleksiosia, 

mutta niiden tulee liittyä tiiviisti esteen muuhun rakenteeseen. 

6.2 Rakennuksen ulkovaipan ääneneristys 

Sisätiloissa sallittava melutaso on 35/30 dB päivällä/yöllä. Päiväajan melutasot 

ovat sisätilojen meluntorjunnan kannalta mitoittavat.  

 

Liike- ja toimistotilojen julkisivuun kohdistuu enimmillään 65 dB melutaso, joten 

ulkovaipan äänitasoerovaatimus melumallinnuksen mukaan on ΔLA,vaad= 65 dB – 

45 dB =  20 dB. 
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Asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuu enimmillään 61 dB melutaso, joten ulko-

vaipan äänitasoerovaatimus melumallinnuksen mukaan on ΔLA,vaad= 61 dB – 35 

dB =  26 dB.   

 

Melualueella sijaitsevia kohteita koskee kuitenkin ääniympäristöasetuksen mini-

mivaatimus (luku 2.2), joka on suurempi kuin edellä esitetty laskennallinen ääni-

tasoerovaatimus. Soukarikujan, Soukantien sekä Alakartanontien suuntaiset julki-

sivun ääneneristävyydet tulee mitoittaa vähintään ΔLA,vaad= 30 dB tieliikenneme-

lua vastaan. Kuvassa 2 on esitetty äänitasoerovaatimukset kartalla. 

 

Kuva 2. Melumallinnuksen mukaiset ulkovaipan äänitasoerovaatimukset. 
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Rakennuksen ikkunoiden, ikkunaovien, ulkoseinärakenteiden ja mahdollisten kor-

vausilmaventtiilien ääneneristys on mitoitettava menetelmällä, joka ottaa huomi-

oon rakennusosien muodostaman kokonaisuuden, niiden pinta-alat sekä huoneti-

lan pinta-alan. Tällaisia menetelmiä on esitetty ympäristöministeriön ympäristö-

oppaassa 108 sekä ohjeen RIL 243-1-2007 luvussa 8.4. 

6.3 Parvekkeiden suojaus melulta 

Parvekkeiden sijainneista on arkkitehtisuunnitelmissa luonnokset. Kuitenkin lopul-

liset parvekkeiden sijoittelut voivat vielä muuttua, joten parvekkeiden meluntor-

junta tulee suunnitella tarkemmin kohteen rakennuslupaa haettaessa. Parvekkei-

den meluntorjunta määräytyy julkisivulla vallitsevien päiväajan melutasojen mu-

kaan (päiväohjearvo 55 dB). Liitteessä 4 on esitetty parvekkeilla vallitsevat päivä-

ajan melutasot. 

 

Parvekkeiden suunnittelussa ja sijoittelussa tulee huomioida seuraavat asiat: 

 

- melualueella olevat rakennuksen parvekkeet tulee lasittaa 

- tavanomaisesti parvekelasituksella voidaan saavuttaa n. 10 dB eristävyys 

- parhaimmillaan parvekelasituksella voidaan saavuttaa n. 15 dB eristävyys, 

mutta tämä asettaa vaatimuksia parvekkeen geometrialle, vaimennukselle 

ja kaiteen perustamistavalle 

 

Lisäksi, kun parvekkeilla vallitseva melutaso on suurempi kuin 60 dB, tulee par-

vekkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioida: 

- Lasielementtien väliin jäävien rakojen leveys on minimoitava asennusvai-

heessa. Avattavan lasiosuuden ja ympäröivien rakenteiden väliset saumat 

tehtävä mahdollisimman tiiviisti, esim. lisätiivisteillä. 

- Kaiteen on oltava mahdollisimman ilmatiivis (kaikki raot kaiteessa ja kai-

teen reunoilla sekä alareunassa tiivistetään huolellisesti). 

6.4 Kaavamääräysehdotus 

Rakennuksen ulkovaipan ääneneristystä koskeva asemakaavamääräyksen teksti 

voi esimerkiksi olla (vaatimukset koskevat Soukarikujan, Soukantien sekä Alakar-

tanontien suuntaisia julkisivuja, ks. kuva 2):  

 

30 dB - Merkintään sisältyvä numeroarvo ilmaisee, että kyseinen rakennusalan 

sivun puoleisten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, 

että liikenneteestä julkisivuun kohdistuvan äänitason päiväaikainen A-painotettu 
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erotus on vähintään numeroarvon mukainen. Liikehuoneistoissa vaatimus on 10 

dB pienempi. 

 

Rakennuksen ulkovaipan ääneneristystä sekä parveketta koskeva asemakaava-

määräyksen teksti voi esimerkiksi olla (vaatimukset koskevat asuinrakennuksen 

Soukantien suuntaista julkisivua):  

 

30 dB / 6 dB - Merkintään sisältyvä ensimmäinen numeroarvo ilmaisee, että ky-

seinen rakennusalan sivun puoleisten ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden rakentei-

den tulee olla sellaisia, että liikenneteestä julkisivuun kohdistuvan äänitason päi-

väaikainen A-painotettu erotus on vähintään numeroarvon mukainen.  

Merkintään sisältyvä jälkimmäinen numeroarvo ilmaisee, että parvekkeiden lasi-

tuksen, kaideosan ja muiden rakenteiden tulee olla sellaisia, että liikenteestä nii-

hin kohdistuvan äänitason ja parvekkeella havaittavan äänitason A-painotettu 

erotus on vähintään numeroarvon mukainen. 

7. Epävarmuustarkastelu 

Liikenne-ennusteisiin liittyy huomattavia epävarmuuksia, mutta ennusteet ovat 

todennäköisemmin liikennemääriä yliarvioivia kuin aliarvioivia. Melumallinnus ei 

ole herkkä liikennemäärän pienille muutoksille. Esimerkiksi liikennemäärän puo-

littuminen tai kaksinkertaistuminen vastaavasti pienentää tai kasvattaa tien me-

lupäästöä vain 3 dB.  

 

Tässä mallinnuksessa ei ole mallinnettu liikennemelun ulkopuolisia melulähteitä, 

esimerkiksi kaupan lastauslaiturista ja bussipysäkkistä johtuvaa melua.   

Liitteet 

 

1. Melukartat, päivä- ja yöaikaan ennustetilanteessa laskettuna +2 m korkeu-

dessa maanpinnasta (2 s.). 

 

2. Päiväajan melukartat ehdotetulla meluntorjunnalla laskettuna +2 m korkeu-
dessa maanpinnasta ennustetilanteessa (1 s.). 

 

3. Julkisivuille kohdistuvat keskiäänitasot päiväaikaan ennustetilanteessa (2 s.). 

 

4. Parvekkeilla vallitsevat keskiäänitasot päiväaikaan ennustetilanteessa (1 s.). 

 



LIITE 1 s.1(2)

S
oukantie

Soukankuja

oleskelu

päivittäistavarakauppa
liiketila

asuinrakennus

oleskelu

0 5 10 15 20 25 m

Päiväajan keskiäänitaso
LA. eq. 7-22

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

 Mittakaava:
 1:800 (A4)

Helimäki 21124.1b, Soukka Espoo, meluselvitys V05.cna

Työ: 21124.1b Soukan liikekeskus, Espoo
Liitteen
sisältö:

Melukartta
Tieliikennemelu
Melukäyrät +2 m korkeudella maanpinnasta

Liikenne: Vuoden 2040 ennustettu keskimääräinen arkivuorokausiliikenne 
(KAVL) päivällä klo 07-22

Laatinut: Lilyan Panton, FT
Pvm: 11.11.2021

Vaihde 020 7118 590
www.helimaki.fi

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot / Sitowise Oy:n kirjallisella luvalla.



LIITE 1 s.2(2)

S
oukantie

Soukankuja

oleskelu

päivittäistavarakauppa
liiketila

asuinrakennus

oleskelu

0 5 10 15 20 25 m

Yöajan keskiäänitaso
LA. eq. 22-7

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

 Mittakaava:
 1:800 (A4)

Helimäki 21124.1b, Soukka Espoo, meluselvitys V05.cna

Työ: 21124.1b Soukan liikekeskus, Espoo
Liitteen
sisältö:

Melukartta
Tieliikennemelu
Melukäyrät +2 m korkeudella maanpinnasta

Liikenne: Vuoden 2040 ennustettu keskimääräinen arkivuorokausiliikenne 
(KAVL) yöllä klo 22-07

Laatinut: Lilyan Panton, FT
Pvm: 11.11.2021

Vaihde 020 7118 590
www.helimaki.fi

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot / Sitowise Oy:n kirjallisella luvalla.



LIITE 2 s.1(1)

S
oukantie

päivittäistavarakauppa
liiketila

asuinrakennus

oleskelu

m
elum

uuri 

+28,5 m

0 5 10 15 20 25 m

Päiväajan keskiäänitaso
LA. eq. 7-22

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

 Mittakaava:
 1:800 (A4)

Helimäki 21124.1b, Soukka Espoo, meluselvitys V05.cna

Työ: 21124.1b Soukan liikekeskus, Espoo
Liitteen
sisältö:

Melukartta ehdotetulla meluntorjunnalla 
Tieliikennemelu
Melukäyrät +2 m korkeudella maanpinnasta

Liikenne: Vuoden 2040 ennustettu keskimääräinen arkivuorokausiliikenne 
(KAVL) päivällä klo 07-22

Laatinut: Lilyan Panton, FT
Pvm: 11.11.2021

Vaihde 020 7118 590
www.helimaki.fi

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot / Sitowise Oy:n kirjallisella luvalla.



LIITE 3 s.1(2)

55
55

55
57

62

62

62

62

62
63

63

65

65

64

64

64

63

63

62
59

58
57

57

50

49

48

47

47

47

47

47
47

47
45

45

44

44

44

44

6557

S
oukantie

Soukankuja

päivittäistavarakauppa
liiketila

oleskelu
0 5 10 15 20 25 m

Päiväajan keskiäänitaso
LA. eq. 7-22

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

 Mittakaava:
 1:500 (A4)

Helimäki 21124.1b, Soukka Espoo, meluselvitys V05.cna

Työ: 21124.1b Soukan liikekeskus, Espoo
Liitteen
sisältö:

Julkisivumelutasot
Tieliikennemelu

Liikenne: Vuoden 2040 ennustettu keskimääräinen arkivuorokausiliikenne 
(KAVL) päivällä klo 07-22

Julkisivuihin
kohdistuvat
melutasot:

Pieniin ympyröihin on laskettu julkisivun pystylinjaan kohdistuva suu-
rin keskiäänitaso päivällä. Ison ympyrän sisään on merkitty suurin ko-
ko rakennuksen julkisivuihin kohdistuva keskiäänitaso päivällä ja yöllä.

Laatinut: Lilyan Panton, FT
Pvm: 11.11.2021

Vaihde 020 7118 590
www.helimaki.fi

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot / Sitowise Oy:n kirjallisella luvalla.



LIITE 3 s.2(2)

61

61

6158
57

56
55

45

44

45

6153

55
56

57
58

61

61

61

61

61

61

43

44

45

45

46

46

6153

S
oukantie

oleskelu

asuinrakennus

oleskelu

0 5 10 15 20 25 m

Päiväajan keskiäänitaso
LA. eq. 7-22

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

 Mittakaava:
 1:500 (A4)

Helimäki 21124.1b, Soukka Espoo, meluselvitys V05.cna

Työ: 21124.1b Soukan liikekeskus, Espoo
Liitteen
sisältö:

Julkisivumelutasot
Tieliikennemelu

Liikenne: Vuoden 2040 ennustettu keskimääräinen arkivuorokausiliikenne 
(KAVL) päivällä klo 07-22

Julkisivuihin
kohdistuvat
melutasot:

Pieniin ympyröihin on laskettu julkisivun pystylinjaan kohdistuva suu-
rin keskiäänitaso päivällä. Ison ympyrän sisään on merkitty suurin ko-
ko rakennuksen julkisivuihin kohdistuva keskiäänitaso päivällä ja yöllä.

Laatinut: Lilyan Panton, FT
Pvm: 11.11.2021

Vaihde 020 7118 590
www.helimaki.fi

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot / Sitowise Oy:n kirjallisella luvalla.



LIITE 4 s.1(1)

4648

63

63

63
6355

4343

4342

5151

63

63

62

62

62

62

6355

S
oukantie

oleskelu

asuinrakennus

oleskelu

0 5 10 15 20 25 m

Päiväajan keskiäänitaso
LA. eq. 7-22

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

 Mittakaava:
 1:500 (A4)

Helimäki 21124.1b, Soukka Espoo, meluselvitys V05.cna

Työ: 21124.1b Soukan liikekeskus, Espoo
Liitteen
sisältö:

Parvekemelutasot
Tieliikennemelu

Liikenne: Vuoden 2040 ennustettu keskimääräinen arkivuorokausiliikenne 
(KAVL) päivällä klo 07-22

Parvekkeilla
vallitsevat
melutasot:

Pieniin ympyröihin on laskettu suurin parvekelinjalla vallitseva kes-
kiäänitaso päivällä. Ison ympyrän sisään on merkitty suurin koko ra-
kennuksen parvekkeilla vallitseva keskiäänitaso päivällä ja yöllä.

Laatinut: Lilyan Panton, FT
Pvm: 11.11.2021

Vaihde 020 7118 590
www.helimaki.fi

Tämän asiakirjan osittainen julkaiseminen tai kopiointi on sallittua vain Helimäki Akustikot / Sitowise Oy:n kirjallisella luvalla.


