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WSP Finlandin vuoden 2010 meluselvityksen ajantasaisuuden arviointi.   
 
WSP Finlandin vuoden 2010 meluselvityksen aikana Nikkiläntien liikennemäärät suunnittelualueen kohdalta 
olivat arvioitu 6000 – 10000 ajoneuvon luokkaan. Vuoden 2019 tietojen (KAVL) mukaan liikennemäärät 
samassa kohdassa ovat 6800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nikkiläntien nopeusrajoitukset suunnittelualueen 
kohdalla olivat vuonna 2010 meluselvityksen aikana 50 km / h tasolla, kun vastaavasti nykyhetkessä 
nopeusrajoitus kyseisellä kohdalla on pudotettu 40 km / h tasolle. Ajonopeutta pudottaa myös 
suunnittelualueen kohdalla oleva tien kavennusosa sekä välittömässä läheisyydessä sijaitseva 
liikenneympyrä, joita ei ollut vuoden 2010 lähtötilanteessa. 
 
 

 
Kuva 1. Nikkiläntien liikennemäärät 2009 ovat olleet Suunnittelualueen kohdalla 6000 – 10 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. 

 
Kuva 2. Vuoden 2019 liikennemäärät Oikopolun suunnittelualueen kohdalta olivat 6800 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. (KAVL) 
 
Liikennemäärät on esitetty vuoden 2010 lähtötilanteessa suurpiirteisesti 6000-10000 ajoneuvon luokassa ja 
nykytilanteessa liikennemäärät ovat 6800 (KAVL 2019) ajoneuvoa vuorokaudessa, joka sijoittuisi vuoden 
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2010 luokan 6000 – 10 000 alkupäähän. Liikennemäärät ovat pysyneet samalla tasolla kuin vuoden 2010 
selvityksen aikana ja nopeusrajoitukset on pudotettu pienemmäksi selvitysajankohdasta nykyhetkeen.  
 
Liikennemäärien kaksinkertaistuminen muuttaisi melutasoa +3 dB (kuva 3). Ajonopeuden pudotus 50 km/h 
tasosta 40 km/h tasolle muuttaa melutasoa -1.4 dB (kuva 4).  Liikennemäärät eivät ole juurikaan 
muuttuneet ja nopeusrajoitus on pudonnut 50 km /h -> 40 km/h, joten lähtötilanne melutasoissa 
nykyhetken tilanteessa on jopa suotuisampi kuin vuonna 2010. WSP Finlandin meluselvityksen katsotaan 
täten olevan riittävän ajantasainen Oikopolun suunnittelualueen kohdalla. Oikopolun kodalla maastossa ei 
ole juurikaan korkeuseroja, joten vuoden 2010 meluselvitys antaa kyseisestä kohdasta erittäin tarkkaa 
analyysiä. 
 

 
Kuva3. Kuvakaappaus Väyläviraston julkaisusta. 
 
 

 
Kuva 4. Kuvakaappaus Väyläviraston julkaisusta. 
 
Vuoden 2010 meluselvityksessä ennustettiin vuoden 2025 melutasoksi suunnittelualueen suunniteltujen 
rakennuspaikkojen kohdalla 55.0 dB. Suunniteltujen piha-alueiden kohdalla on pohjoisosassa ohut 
melukaistale, jossa melutaso on 50.0 dB korkeudessa ja loput suunnittelualueesta ovat alle 45.0 dB 
melutasossa.  
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Kuva 5. WSP Finlandin 2010 vuoden meluselvityksen mukainen ennustetilanne vuodelle 2025. 
Suunnittelualueen havainnekuva piirretty oikealle sijainnille kartan päälle. 
 
Valtioneuvoston asetuksessa 993/1992 annetut meluohjearvot saavutetaan pohjoisosien rakennuksien 
kohdalla tavanomaisilla julkisivurakenteilla ja piha-alueet ovat valmiiksi riittävät valtioneuvoston asetuksen 
mukaisiin melutasojen ohjearvoihin.  
 

   

 
Kuvakaappaus valtioneuvoston asetuksen 993/1992 pykälistä 2 ja 3. 

 
 
Aiemmin todettiin vuoden 2010 selvityksen mukaisten meluennusteiden olevan hieman yläkanttiin 
todellisuuteen nähden. Varmuutta piha-alueen riittäville melutasoille tuo myös suunniteltavien 
rakennuksien massoitukset, jotka tuovat vielä lisäsuojaa valmiiksi erinomaisiin meluolosuhteisiin. 
 
Perustellusti voidaan todeta vuoden 2010 meluselvitys muuttuneilla olosuhteilla arvioituna riittäväksi 
toteamaan, että N 60 Oikopolun asemakaava pystytään toteuttamaan valtioneuvoston asetuksen 993/1992 
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mukaisilla melutasojen ohjearvoilla. Kaavamääräyksiin olisi hyvä lisätä valtioneuvoston suositusten 
mukaiset melutason vaatimukset. 
 
Liitteet 
 
1 WSP Finland – Sipoon tieliikenteen meluselvitys 2010 
2 Tiehallinto – Tieliikenteen melu - Perustietoa tieliikenteen melusta ja sen torjunnasta 
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TOIMEKSIANTO  

Sipoon tieliikenteen meluselvitys tehtiin Sipoon kunnan toimeksiannosta. Selvitys 
tehtiin vuonna 2006 valmistuneen tieliikenteen meluselvityksen päivityksenä. 
Päivitystarve lähti siitä, että liikenne-ennusteet ja myös nykytilanteen 
liikennemäärät ovat muuttuneet vuoden 2006 tilanteesta. Selvityksen tavoitteena 
oli saada tietoa Sipoon melutilanteesta ja melulle altistuvien asukkaiden 
määrästä. Tulosten perusteella nimettiin melun kannalta ongelmallisimmat 
kohteet ja määritettiin alueita, joilla näyttäisi olevan meluntorjuntatarvetta 
korkeiden melutasojen tai suuren altistuvan väestömäärän perusteella. 

Meluselvityksen on laatinut WSP Finland Oy:ssä Sirpa Lappalainen. 

 

1 LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT  

1.1. Laskentamalli 
Ympäristömelun laskennallinen arviointi tehtiin Cadna/A 3.7 ympäristömelun 
laskentaohjelmistoon kuuluvalla pohjoismaisella tieliikennemelumallilla (Nordic 
Council of Ministers 1996). Laskentamalli ottaa huomioon äänen geometrisen 
vaimentumisen, maaston ja rakenteiden muodostamien esteiden vaikutukset 
äänen etenemiseen sekä maanpinnan aiheuttamat vaimennukset. 

Laskentoja varten muodostettiin kolmiulotteinen laskentamalli, johon kuvattiin 
maaston korkeusolosuhteet, rakennusten sijainti ja korkeus sekä teiden sijainti, 
korkeus ja liikennemäärät. Maanpintamalli muodostettiin Sipoon kunnan 
luovuttamasta kartta-aineistosta jossa alueen korkeuskäyrät oli merkitty 2,5 
metrin välein. Lisäksi kartta-aineistosta poimittiin laskentaan mukaan teiden 
läheisyydessä olevat rakennukset. Rakennusten korkeutena käytettiin kaikkien 
rakennusten kohdalla 7 metriä. Laskennoissa käytettiin samaa laskentamallia 
kuin vuoden 2006 meluselvityksessä. Vain muutamia yksittäisiä rakennuksia 
lisättiin malliin (Söderkullan koulu ja S-market). 

Melutasoja on laskettu nykytilanteessa 20 metrin välein sijoitettuihin 
laskentapisteisiin. Laskennat tehtiin kahden metrin korkeuteen maanpinnasta. 
Laskennassa otettiin huomioon ensimmäisen kertaluokan heijastukset kovista 
pinnoista eli vesistöistä. Keskusta-alueiden ja muiden kovien tai päällystettyjen 
pintojen heijastusvaikutusta ei huomioitu. Melualueella asuvien asukkaiden 
laskemiseksi on lisäksi tarkasteltu julkisivuihin kohdistuvia äänenpainetasoja. 

Laskennoista saadut melualueet esitetään 5 dB meluvyöhykkeinä, välillä 45 – 65 
dB päivä- ja yöaikaan. 

1.2. Liikenne 
Melulaskennat tehtiin nykytilanteen (v. 2009) ja vuoden 2030 
ennusteliikennemäärillä. Liitteen 1 kartassa 1 esitetään teiden keskimääräinen 
vuorokausiliikenne (KVL) Sipoon alueella vuonna 2009 ja kartoissa 2 ja 3 
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ennustetilanteessa vuonna 2025. Lisäksi karttoihin 4 ja 5 on merkitty tien 
nopeusrajoitus sekä raskaan liikenteen % -osuus. Sekä nyky- että 
ennustetilanteissa on käytetty samoja nopeuksia ja raskaan liikenteen osuuksia. 
Liikennettä koskevat tiedot on saatu Tiehallinnolta (nykytilanne) ja Strafican 
liikenneselvityksestä (ennustetilanteiden liikennemäärät). Ennustetilanteessa 
laskettiin meluvyöhykkeet kahdelle vaihtoehdolle; Sipoon rautatieyhteydet 
(Kerava – Nikkilä –rata ja metro) ovat toteutuneet ja Sipoon rautatieyhteydet eivät 
ole toteutuneet. Ennustetilanteen liikennemäärät on arvioitu Strafica Oy:n ja Sito 
Oy:n liikenneselvityksessä ”Sipoon yleiskaava 2025, liikenneverkkoselvitys, 
6.6.2008” sekä Strafican vuonna 2009 laatimassa tarkennuksessa 
ennustetilanteen liikennemääristä raideyhteyksien toteutumisen jälkeen. 
Liikennemäärät ennustetilanteissa eroavat hyvin vähän toisistaan. Suurimmaksi 
osaksi liikennemäärät ovat samat kummassakin vaihtoehdossa, mutta joillain 
tieosuuksilla liikennemäärät eroavat 100 ajoneuvoa/vuorokausi. 
 
Laskentamallissa on oletettu, että tieliikenteen keskivuorokausiliikenteestä 
toteutuu päivällä 90 % ja yöllä 10 %. Sipoon tieliikenteen melualueet laskettiin 
samoille tieosuuksille kuin vuoden 2006 selvityksessä. 

1.3. Tielinjat 
Vuonna 2006 tehdyn työn alkuvaiheessa laskentoihin mukaan otetut tiet mitattiin 
erillisenä toimeksiantona GPS –autolla. Näin laskentojen pohjaksi saatiin tarkat ja 
ajanmukaiset tiedot teiden geometriasta. 

Teiden geometria- ja poikkileikkaustietojen perusteella tiet liitettiin maastomalliin, 
jolloin mahdolliset leikkaukset tai penkereet muodostuivat tien reunaan 
mahdollisimman totuudenmukaisina. Jotkut leikkaukset saattoivat 
maastomallissa toteutua todellista loivempina. 

1.4. Asukastiedot ja melulle altistuvien määrän arviointi 
Melualueella asuvien asukkaiden määrät määritettiin päivä- ja yöaikana luokissa 
45 – 50, 50 – 55, 55 – 60 dB, 60 – 65 dB ja yli 65 dB. Maastomallin 
asuinrakennuksiin lisättiin tieto rakennuksessa asuvien asukkaiden määrästä. 
Asukasmäärätiedot saatiin Sipoon kunnan luovuttamasta RHR-aineistosta, josta 
saatiin rakennustyyppi sekä asukkaiden lukumäärä rakennuksessa. 
 

Asuinrakennuksiin, joissa oli asukasmäärätieto, laskettiin julkisivuun kohdistuvat 
keskiäänitasot 2 metrin korkeudella. Rakennusten julkisivuille asetettiin 
julkisivuun kohdistuvan melutason laskentapisteitä. Asukkaiden määrät eri 
meluvyöhykkeillä laskettiin rakennusten julkisivuihin kohdistuvien suurimpien 
melutason perusteella. 

1.5. Melutason ohjearvot  
Valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista sovelletaan meluhaittojen 
ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen 
ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. 
Taulukossa 1 on esitetty melutason ohjearvot sisällä ja ulkona  
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Taulukko 1. Melutason ohjearvot melun A-painotettuna keskiäänitasona 
(ekvivalenttitaso, LAeq) ulko- ja sisätiloissa (VNp 993/1992).  

Ohjearvot ulkona  Päivällä 

LAeq 

(7.00-
22.00) 

Yöllä  

LAeq  

(22.00-7.00)  

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet 
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä 
sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet  

55 dB 45 / 50 dB 1,2  

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, 
virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja 
luonnonsuojelualueet  

45 dB 40 dB 3,4  

Ohjearvot sisällä  

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet  35 dB 30 dB  

Opetus- ja kokoontumistilat  35 dB -  

Liike- ja toimistohuoneet  45 dB -  

 
1 Uusilla alueilla melutason ohjearvo yöaikana on 45 dB, 2 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta 
yöohjearvoa, 3 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai 
luonnon havainnointiin yöllä. 4 Loma-asumiseen taajamissa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien 
alueiden ohjearvoa.  

1.6. Laskennan epävarmuus 
Laskentamallia koottaessa jouduttiin käyttämään joitakin oletuksia tarkempien 
lähtötietojen puuttuessa. Rakennusten korkeuksia ei ollut lähtötietoina saaduissa 
kartta-aineistoissa, joten rakennusten korkeudeksi oletettiin + 7m etriä 
maanpinnasta. 

Teiden geometriat mitattiin GPS-autolla, joten niiden pitäisi vastata todellisuutta 
melko tarkkaan. Jotkut tien leikkaukset saattoivat maastomallissa kuvautua liian 
loivina. 

Asukasmäärätiedoista puuttui asukkaita. Asukasmäärätiedoissa Sipoon kunnan 
alueella oli 15 751 asukasta, vaikka kunnan todellinen asukasmäärä on 17 888 
asukasta. Tämän perusteella eri meluvyöhykkeillä asuvien asukkaiden määrää 
korjattiin suoraan kertoimella 1,136, joka saadaan laskettua asukasrekisterin ja 
todellisen asukasmäärän erosta. 
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Yleisesti melun laskentamallin tulokset ja mittaustulokset ovat hyvin 
vertailukelpoisia silloin, kun maasto on tasainen ja mittausolosuhteet vastaavat 
mallissa asetettuja sääolosuhdevaatimuksia. Tällöin tulokset eroavat ± 1 dB 
toisistaan. Mitä monimutkaisempi maasto on, sitä enemmän lasketut ja mitatut 
tulokset eroavat toisistaan. Myös lähtötietojen epätarkkuus lisää laskentamallin 
tulosten epävarmuutta. Laskentamallivertailussa mitatut ja lasketut melutasot 
mäkisessä maastossa erosivat suurimmillaan 5 - 6 dB (Eurasto 2005). Tässä 
selvityksessä tarkasteltua aluetta rakennusmassoineen voidaan pitää 
suhteellisen yksinkertaisena laskentaympäristönä, minkä vuoksi arvioimme, että 
laskentamallin tarkkuus tässä tapauksessa on luokkaa ± 2 dB. 

 
Tämän laskennallisen meluselvityksen tulokset poikkeavat vuoden 2006 
meluselvityksen tuloksista kahdesta syystä: liikennemäärät ovat muuttuneet ja 
melulaskennassa on käytetty erilaisia laskenta-asetuksia. Laskenta-asetuksista 
johtuvat erot tulevat näkyviin erityisesti sellaisessa maasto-oloissa, joissa maasto 
nousee tieltä poispäin mentäessä. Näissä oloissa tässä selvityksessä esitetyt 
melutasot ovat huomattavasti suuremmat kuin vuoden 2006 selvityksessä. Eroja 
tuloksissa on myös toiseen suuntaan. Liikennemäärät ovat myös muuttuneet 
vuoden 2006 selvityksen tilanteeseen verrattuna. Ennustetilanteessa 
liikennemäärät ovat monin paikoin jopa kaksinkertaistuneet verrattuna vuoden 
2006 meluselvityksen ennusteliikennemääriin. Teitä, joilla liikennemäärät 
kaksinkertaistuneet, ovat 11689 (Söderkullantie/Brobölentie), 148 
(Öljytie/Keravantie), 1521 (Jokivarrentie) ja 140 (Lahdentie). Nykytilanteessa 
liikennemäärien kasvu on ollut suurinta vuoden 2006 selvitykseen verrattuna 
maantiellä 146 (Rajakulmantie/Linsvedintie), jossa liikennemäärät ovat 1,5 
kertaistuneet. Liikennemäärien kaksinkertaistuminen tarkoittaa melutasojen 
kasvua + 3 dB. 
 

2 TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

2.1. Melutasot nykytilanteessa 
Melulle altistuvat asukkaat sijoittuvat hajanaisesti teiden varsille. Liikenteellisesti 
merkittävimmät tiet Sipoon alueella ovat Vt4, Vt 7, Mt 140, Mt 170, Pt 1521, ja 
Mt 148. Joten on luonnollista, että niiden ympäristössä melu leviää kauimmaksi ja 
melulle altistuvia asukkaita on myös eniten. 
 
Valtatien 4 melun ohjearvotason ylittävälle alueelle jää Sipoon kunnan puolella 
osa Myyraksen asuinalueesta. Valtatien 7 päiväajan 55 dB melun 
keskiäänivyöhyke leviää melun leviämistä edistävissä maasto-olosuhteissa 600 - 
700 metrin päähän tiestä. Valtatiellä 7 on lisäksi yhteisvaikutuksia maantien 170 
kanssa. Tälle meluvyöhykkeelle jää nykytilanteessa suurin osa melualueella 
olevista asuinrakennuksista. 

Maantien 140 liikennemäärä on suuri, mutta sen vaikutus on suurinta valtatien 4 
yhteisvaikutuksena. Maantien 148 ja 1521 päiväajan 55 dB keskiäänivyöhykkeet 
ulottuvat enimmillään 150 – 200 metrin päähän tiestä. Muiden maanteiden 
päiväajan 55 dB meluvyöhykkeet (LAeq,7-22) ulottuvat tyypillisesti noin 50 – 100 
metrin etäisyydelle tiestä. 
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Korkeita yli 65 dB (LAeq,7-22) melutasoja kohdistuu asuinrakennusten julkisivuihin 
Keski-Sipoossa yksittäisiin asuinrakennuksiin teiden 148 ja 1521 varrella. 
Valtatien 7 ja maantien 170 varrella on joitakin asuinrakennusten ryhmiä, joihin 
kohdistuu yli 65 dB melutasoja (LAeq,7-22). Pohjois-Sipoossa yksikään rakennus ei 
ole yli 65 dB melualueella (LAeq,7-22). 

2.2. Melutasot vuonna 2025 
Tässä tarkastellaan ennustetilanteen melutilannetta yhteisesti kummankin 
liikennevaihtoehdon osalta, koska erot melukäyrissä (ja liikennemäärissä) ovat 
hyvin pienet. 

Päiväajan 55 dB melun keskiäänivyöhyke leviää edelleen kauimmaksi valtatien 7 
ympäristössä. Valtatien 7 päiväajan 55 dB melun keskiäänivyöhyke leviää melun 
leviämistä edistävissä maasto-olosuhteissa 600 - 800 metrin päähän tiestä. 

Maantien 148 ja 1521 päiväajan 55 dB meluvyöhykkeet (LAeq,7-22) leviävät 
keskimäärin 100 – 200 metrin etäisyydelle tiestä. Melun leviämiselle suotuisissa 
oloissa päiväajan 55 dB keskiäänivyöhyke leviää paikoin yli 300 metrin päähän. 
Muiden maanteiden päiväajan 55 dB meluvyöhykkeet (LAeq,7-22) ulottuvat 
tyypillisesti 50 – 100 metrin etäisyydelle tiestä. 

Korkeita yli 65 dB (LAeq,7-22) melutasoja kohdistuu asuinrakennusten julkisivuihin 
erityisesti valtatien 7 varrella (pitkin matkaa). Rakennukset ovat osaksi yksittäisiä, 
mutta muutamia asuinrakennusryhmiäkin löytyy. Muutama asuinrakennus on 
myös valtatien 7 ja maantien 170 yhteisvaikutuksen yli 65 dB alueella. Yksittäisiä 
yli 65 dB melualueelle jääviä asuinrakennuksia on myös maantie 148 ja päätien 
1521 varrella. 

Sipoossa ollaan kaavoittamassa uusia asuinalueita useisiin paikkoihin. 
Kaavoituksen yhteydessä tulee tehdä tarkempi meluselvitys kaava-alueesta. 

2.3. Melulle altistuvat asukkaat 

Asukkaiden melualtistusta arvioitiin asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvien 
melutasojen perusteella. Laskentatuloksista voitiin kerätä eri melualueille 
altistuvien ihmisten lukumäärät, kun rakennusten asukasmäärät olivat tiedossa. 

Melulle altistuvien määriä analysoitaessa pitää huomata, että ennustetilanteen 
melulle altistuvat on laskettu nykyisistä asukastiedoista eikä laskennassa ole 
voitu huomioida uusia rakennettavia asuinalueita. Melulle altistuvien asukkaiden 
määrän kasvu siis johtuu käytännössä liikennemäärien kasvusta. Sipoossa 
suunnitellaan uusia asuinalueita, joita toteutettaessa tulee alueiden melutasot 
huomioida, niin ettei rakenneta melualueelle. Melualueella asuvien asukkaiden 
määrät esitetään taulukossa 2. 
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Taulukko 2: Melualueilla asuvien asukkaiden määrät nyky- ja ennustetilanteessa
 

 Nykytilanne Ennustetilanne 

Ei raideliikennettä 

Ennustetilanne 

Raide + 
metroyhteyksillä 

 Päivä  
(klo 7-
22) 

Yö  
(klo 22-
7) 

Päivä  
(klo 7-
22) 

Yö  
(klo 22-
7) 

Päivä  
(klo 7-
22) 

Yö  
(klo 22-
7) 

50 – 55 dB  590  810  770 

55 – 60 dB 795 135 925 285 930 260 

60 – 65 dB 320 20 435 45 425 50 

yli 65 dB 55 0 125 1 125 1 

yhteensä 
ohjearvotason 
ylittävällä 
melualueella 

1170 745 1485 1141 1480 1081 

 

Tieliikenteen päiväajan melualueella asuu nykyisin noin 1200 asukasta. Tämä on 
noin 7 % Sipoon nykyisestä asukasmäärästä. Suurin osa melulle altistuvista asuu 
päiväajan 55 – 60 dB keskiäänivyöhykkeellä. Ennustetilanteessa vuonna 2025 
tieliikenteen päiväajan melualueella asuu noin 1500 asukasta. 
 
Ennustetilanteessa liikenteen kasvu lisää melulle altistuvien määrää päiväaikana 
noin 25 %. Ennustetilanteessa melulle altistuvien määrän arviointi on erittäin 
vaikeaa, koska käytettävissä ei ole tietoja asukkaiden sijoittumisesta uusille 
asuinalueille. Lähtökohtana on, että melualueelle ei uusilla asuinalueilla saa 
jäädä yhtään asukasta. 

2.4. Meluntorjuntatarpeet 

Meluntorjunnan kannalta tilannetta voidaan pitää kohtuullisen vaikeana, koska 
melulle altistuvat kohteet sijoittuvat hajanaisesti ja näin ollen rakenteellista 
meluntorjuntaa on vaikea toteuttaa kohtuullisin kustannuksin. Sipoon alueelta 
löytyy joitakin sellaisia kohteita, joiden kohdalla rakenteellisen meluntorjunnan 
suunnittelu voisi olla kannattavaa. Meluntorjunnan suunnittelussa ja 
priorisoinnissa tulisi kiinnittää erityisesti huomiota siihen kuinka yli 65 dB 
melualueella asuvien määrää tai heidän kokemaansa haittaa voitaisiin vähentää 
(VNp:n periaatepäätös meluntorjunnasta). Seuraavissa kappaleissa esitetään 
meluntorjuntakohteita, jotka vaikuttaisivat kustannustehokkaimmilta. 
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2.4.1 Asukkaiden suojaaminen 
Päiväajan yli 55 dB keskiäänitasolle altistuu asukkaita melko tasaisesti 
melulaskennassa mukana olleiden teiden varsilla sekä nyky- että 
ennustetilanteissa. Hieman enemmän asukkaita on melualueella Etelä-Sipoossa 
valtatien 7 ja maantien 170 varsilla. Myyraksessa useita asuinrakennuksia jää 
valtatien 4 melualueella. Ennustetilanteessa melutason ohjearvon ylittävällä 
alueella on asukkaita myös maantie 146 ja päätien 1171 varsilla, joiden 
melualueella asukkaita ei juuri nykytilanteessa ole. Myös tien numero 11697 
varrella on ennustetilanteessa paljon asuinrakennuksia melutason ohjearvon 
ylittävällä alueella. 
 
Meluntorjuntakohteita voisivat olla Myyras valtatien 4 varrella ja maantien 140 
varrella olevat asuinrakennukset. Maantien 148 varrella Savijärvellä on useita 
asuinrakennuksia melualueella pienellä alueella. Muutamat mahdollisia 
meluntorjuntakohteita on myös valtatien 7 ja maantien 170 varsilla. Valtatien 7 ja 
maantien 170 varrella on muutamia asuinrakennusryhmiä, jotka sijaitsevat 
päiväajan yli 65 dB meluvyöhykkeellä (LAeq,7-22). Muualla yli 65 dB 
melualueella(LAeq,7-22) olevat asuinrakennukset ovat yksittäisiä. 
 

2.4.2 Herkät kohteet 
Herkkiä kohteita jää päiväajan 55 dB melualueelle sekä nyky- että 
ennustetilanteessa yksi. Kyseessä on Boxbyn koulu, joka on valtatien 7 
melualueella. 

 

3 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sipoossa suuri osa asukkaista altistuu ohjearvot ylittävälle melulle. 
Meluntorjuntakohteet eivät ole helposti määriteltäviä, koska melulle altistuvat 
asuvat hajanaisesti ympäri kuntaa. Tässä raportissa selvitettyjä mahdollisia 
meluntorjuntakohteita tulisi priorisoida ja selvittää voitaisiinko harkita joitain muita 
meluntorjuntakeinoja (hiljainen päällyste tai nopeuden alentaminen) kuin 
rakenteellista meluntorjuntaa. 
 
Uusia asuinalueita suunniteltaessa tulee huomioida melu, jotta uusien 
rakennusten pihoilla ei ylitetä ohjearvoja. 
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 Nykytilanne 
 Liikennemäärä (ajon./vrk) 

< 1000

1000 - 3000

3000 - 6000

6000 - 10 000

> 10 000
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2025, ei raideliikennettä
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2025, Kerava-Nikkilä rata + Metro Helsingin liitosalueelle
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 Nopeusrajoitus 

120 km/h

100 km/h

80 km/h

60 km/h

50 km/h

40 km/h
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 Raskaan liikenteen osuus 
    (%)

< 5

5 - 10

> 10
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Nykytilanne, pohjoisosa
Päivämelualueet LAeq 07-22

   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
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Nykytilanne, eteläosa
Päivämelualueet LAeq 07-22

   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
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Ennustetilanne, pohjoisosa
Ei raideyhteyksiä
Päivämelualueet LAeq 07-22

   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
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Ennustetilanne, eteläosa
Ei raideyhteyksiä
Päivämelualueet LAeq 07-22

   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
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Ennustetilanne, pohjoisosa
Rata- ja metroyhteyksillä
Päivämelualueet LAeq 07-22

   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB
   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
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Ennustetilanne, eteläosa
Rata- ja metroyhteyksillä
Päivämelualueet LAeq 07-22

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

Perustietoa tieliikenteen melusta ja sen torjunnasta
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2 3

DESIBELIT JA ÄÄNI

Melu on häiritsevää ääntä

Melu on ääntä, jonka ihminen kokee häiritseväksi. Se
heikentää elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä, sekä vai-
kuttaa ihmisen viestintäkykyyn ja uneen. Melun kokemi-
nen on yksilöllistä ja ihmisten meluherkkyydessä on ero-
ja. Tilanteesta riippuen sama ääni voi tuntua melulta tai
miellyttävältä ääneltä.

Äänitaso ilmoitetaan desibeleinä (dB), joka on suhteelli-
nen, logaritminen luku. Ihminen kykenee havaitsemaan
2-3 dB:n suuruisen melutason muutoksen.  8-10 dB:n
melutason muutos koetaan melun kaksinkertaistumisena.

Ohjearvoilla vaikutetaan suunnitteluun

Äänen voimakkuutta kuvataan äänen pitkän ajan keskiar-
vona, keskiäänitasona eli ekvivalenttitasona (Leq). Melun
kokemiseen vaikuttavat muutkin melun ominaisuudet, ku-
ten meluhuiput, melun toistuvuus, taajuus ja ajoittuminen
sekä hiljaisten jaksojen pituus.

Meluhaitan arvioinnin lähtökohtana ovat valtioneuvoston
antamat meluohjearvot (valtioneuvoston päätös meluta-
son ohjearvoista N:o 993 29.10.1992). Meluohjearvot on
annettu erikseen päiväajalle (klo 7-22) ja yöajalle (klo 22-
7) sekä ulko- että sisätiloihin.

Ohjearvoilla pyritään vaikuttamaan ehkäisevästi meluhait-
toihin ja turvaamaan ympäristön viihtyisyys. Melutason
yleiset ohjearvot otetaan huomioon maankäytön, liiken-
teen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakennusluvis-
sa. Ohjearvoja sovelletaan käytännössä myös ympäristö-
lupamenettelyssä. Ohjearvoissa määritellyistä enimmäis-
melutasoista voidaan joutua tinkimään kohtuuttomien
kustannusten välttämiseksi.

Tiehallinto pyrkii toiminnassaan siihen, että ohjear-
vojen mukaiset ulkomelutasot eivät uusia teitä to-
teutettaessa ylity. Voidaan katsoa, että melutason
pysyessä piha-alueella alle 55 dB:n myös sisätilo-
jen melutaso pysyy kohtuullisena.

Käytännössä moni suomalainen asuu alueella, jossa
melu on ohjearvoja voimakkaampaa. On arvioitu, että lä-
hes joka viides suomalaisista altistuu ympäristömelulle,
joka ylittää 55 dB päiväajan keskiäänitason. Haitat keskit-
tyvät suurimmille kaupunkiseuduille sekä yleensä Etelä-
Suomeen.

Esimerkkejä äänen voimakkuuksista

Ihmiskorvin kuultavat äänitason muu-
tokset

1...2 dB Tuskin havaittava muutos
3...4 dB Havaittava, melko pieni

muutos
5...6 dB Selvästi havaittava,

oleellinen muutos
7...8 dB Suuri muutos
yli 10 dB Hyvin suuri muutos

dB

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

kipukynnys

rock-konsertti

kuorma-auto
kaupunki-
liikenteessä

tavaratalo

taustame-
lu
kotona

hiljainen metsä

toimisto-
huoneen
taustamelu

kalliopora

Ohjearvot ulkona Päivällä Yöllä
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä 55 dB 50 dB
sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet
Uudet asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueet taajamissa sekä 55 dB 45 dB
hoitolaitoksia palvelevat alueet
Oppilaitoksia palvelevat alueet 55 dB
Loma-asumiseen käytettävät alueet,
leirintäalueet, virkistysalueet taajamien 45 dB 40 dB
ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet
Ohjearvot sisällä Päivällä Yöllä
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB
Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB

Yksikkönä käytetään useimpien melulähteiden kohdalla A-painotettua keskiäänitasoa
LAeq. Keskiäänitasoa käytetään vaihtelevan melun voimakkuuden arviointiin ja
A-painotus ottaa huomioon kuuloaistin erilaisen herkkyyden erikorkuisille äänille.
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2 3

DESIBELIT JA ÄÄNI

Melu on häiritsevää ääntä

Melu on ääntä, jonka ihminen kokee häiritseväksi. Se
heikentää elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä, sekä vai-
kuttaa ihmisen viestintäkykyyn ja uneen. Melun kokemi-
nen on yksilöllistä ja ihmisten meluherkkyydessä on ero-
ja. Tilanteesta riippuen sama ääni voi tuntua melulta tai
miellyttävältä ääneltä.

Äänitaso ilmoitetaan desibeleinä (dB), joka on suhteelli-
nen, logaritminen luku. Ihminen kykenee havaitsemaan
2-3 dB:n suuruisen melutason muutoksen.  8-10 dB:n
melutason muutos koetaan melun kaksinkertaistumisena.

Ohjearvoilla vaikutetaan suunnitteluun

Äänen voimakkuutta kuvataan äänen pitkän ajan keskiar-
vona, keskiäänitasona eli ekvivalenttitasona (Leq). Melun
kokemiseen vaikuttavat muutkin melun ominaisuudet, ku-
ten meluhuiput, melun toistuvuus, taajuus ja ajoittuminen
sekä hiljaisten jaksojen pituus.

Meluhaitan arvioinnin lähtökohtana ovat valtioneuvoston
antamat meluohjearvot (valtioneuvoston päätös meluta-
son ohjearvoista N:o 993 29.10.1992). Meluohjearvot on
annettu erikseen päiväajalle (klo 7-22) ja yöajalle (klo 22-
7) sekä ulko- että sisätiloihin.

Ohjearvoilla pyritään vaikuttamaan ehkäisevästi meluhait-
toihin ja turvaamaan ympäristön viihtyisyys. Melutason
yleiset ohjearvot otetaan huomioon maankäytön, liiken-
teen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakennusluvis-
sa. Ohjearvoja sovelletaan käytännössä myös ympäristö-
lupamenettelyssä. Ohjearvoissa määritellyistä enimmäis-
melutasoista voidaan joutua tinkimään kohtuuttomien
kustannusten välttämiseksi.

Tiehallinto pyrkii toiminnassaan siihen, että ohjear-
vojen mukaiset ulkomelutasot eivät uusia teitä to-
teutettaessa ylity. Voidaan katsoa, että melutason
pysyessä piha-alueella alle 55 dB:n myös sisätilo-
jen melutaso pysyy kohtuullisena.

Käytännössä moni suomalainen asuu alueella, jossa
melu on ohjearvoja voimakkaampaa. On arvioitu, että lä-
hes joka viides suomalaisista altistuu ympäristömelulle,
joka ylittää 55 dB päiväajan keskiäänitason. Haitat keskit-
tyvät suurimmille kaupunkiseuduille sekä yleensä Etelä-
Suomeen.

Esimerkkejä äänen voimakkuuksista

Ihmiskorvin kuultavat äänitason muu-
tokset

1...2 dB Tuskin havaittava muutos
3...4 dB Havaittava, melko pieni

muutos
5...6 dB Selvästi havaittava,

oleellinen muutos
7...8 dB Suuri muutos
yli 10 dB Hyvin suuri muutos
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Ohjearvot ulkona Päivällä Yöllä
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä 55 dB 50 dB
sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet
Uudet asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueet taajamissa sekä 55 dB 45 dB
hoitolaitoksia palvelevat alueet
Oppilaitoksia palvelevat alueet 55 dB
Loma-asumiseen käytettävät alueet,
leirintäalueet, virkistysalueet taajamien 45 dB 40 dB
ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet
Ohjearvot sisällä Päivällä Yöllä
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB
Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB

Yksikkönä käytetään useimpien melulähteiden kohdalla A-painotettua keskiäänitasoa
LAeq. Keskiäänitasoa käytetään vaihtelevan melun voimakkuuden arviointiin ja
A-painotus ottaa huomioon kuuloaistin erilaisen herkkyyden erikorkuisille äänille.
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Etäisyyden kasvaessa melu vaimenee

etäisyyden kova pehmeä
muutos maanpinta maanpinta
10 m 20 m   3 dB  4 dB
10 m 50 m 7 dB 12 dB
10 m 100 m 10 dB 18 dB
10 m 200 m 13 dB 23 dB
10 m 500 m 17 dB 29 dB

(Lähtömelutaso määritellään 10m etäisyydellä
melulähteestä.)

Melutaso riippuu monista tekijöistä

Tieliikenne on monin paikoin merkittävä ympäristömelun
aiheuttaja. Melulle altistutaan erityisesti suurten kaupun-
kien katujen ja sisääntuloteiden varsilla.

Yleisten teiden liikennemelulle altistui  vuonna
2003 noin 350 000 asukasta. Uudenmaan tiepiirin
alueella näistä on 104 000, Turun tiepiirin alueella
35 000 ja Hämeen tiepiirin alueella 60 000.

Tieliikenteen lähtömelutasoon vaikuttavat:

• ajoneuvojen nopeus (nopeusrajoitus)
• liikennemäärä
• raskaiden ajoneuvojen osuus
• tien mäkisyys
• liikenteen sujuvuus
• autojen renkaat / nastat
• ajoradan päällyste

Liikennevirran melu vaimenee noin 3 dB kun etäisyys
kaksinkertaistuu. Pehmeät pinnat, kuten nurmi, pelto ja
tuore lumi vaimentavat ääntä huomattavasti enemmän
kuin kovat pinnat, kuten betoni, asfaltti, jää ja kova hanki.
Vedenpinta on kova ja heijastaa lähes kaiken äänen.
Melun leviämiseen vaikuttaa myös se, sijaitseeko tie leik-
kauksessa, penkereellä tai sillalla ja onko maasto tien lä-
heisyydessä nousevaa vai laskevaa.

Puut ja pensaat eivät vaimenna melua merkittävästi, mut-
ta vaikuttavat ääniaaltojen heijastumiseen ja sirontaan.

Tieliikennemelun laskeminen ja mittaaminen

Tien lähialueen melutasot ja meluntorjunnan tarve voi-
daan selvittää sekä mittaamalla että laskemalla.

Melulaskennan avulla suunnitellaan eri meluntorjunta-
vaihtoehtoja jo ennen rakentamista, selvitetään melutasot
laajalta alueelta, tutkitaan eri melulähteiden vaikutuksia ja
arvioidaan melutilannetta silloinkin, kun melulähdettä ei
ole vielä olemassa.

Melun mittaaminen on tarkoituksenmukaista, kun meluti-
lanne halutaan selvittää vain muutamassa pisteessä tai
hyvin rajatulla alueella tai kun laskentatulos halutaan var-
mistaa.

Liikennemelun mittauksessa on tärkeää, että

• mittausaika on riittävän pitkä
• mittausajalta tehdään liikennelaskenta ja selvite-

tään raskaan liikenteen osuus
• mittaus tehdään hyvissä sääolosuhteissa
• mittauspaikka sijaitsee kaukana heijastavista pin-

noista
• häiriöäänien osuus mittaustuloksesta on mahdolli-

simman pieni

Tulosten käsittelyssä on otettava huomioon mittusajan lii-
kennemäärä ja muutettava se vastaamaan mittauspaikan
normaalia vuorokausiliikennettä. Myös mahdollisten häi-
riöäänten vaikutus tulee poistaa lopputuloksesta.

TIELIIKENNEMELU

Liikennemäärän kaksinkertaistuessa lähtömelutaso voimistuu noin 3 dB

2000 ajon./vrk 4000 ajon./vrk 8000 ajon./vrk

Nopeuden laskiessa melutaso alenee

            - 2…3 dB   - 3…4 dB        -3...4 dB

Nopeus Keskimelutaso
laskee alenee
100 -> 90 km/h 0,7 dB
  90 -> 80 km/h 1,3 dB
  80 -> 70 km/h 1,7 dB
  70 -> 60 km/h 1,8 dB
  60 -> 50 km/h 2,1 dB
  50 -> 40 km/h 1,4 dB

(raskaiden ajoneuvojen osuus liikenteestä 10%)
Nopeus km/tunnissa

Ajoneuvon moottorin melu on pienillä
nopeuksilla määräävä

 30         40      50    60  70  80 90 100

dB
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ko
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Melulaskennan tulokset kartalla.

50

55
60
65

+ 3 dB                                            + 3 dB

Raskaiden ajoneuvojen osuus liikennemäärästä vaikuttaa keskiäänitasoon

raskaiden ajoneuvojen melu vaimenee
osuus pienenee (nopeus 50 km/h) (nopeus 80 km/h)

5 % 0 0,7 dB 1 dB
10 % 0 1,4 dB 1,9 dB
15 % 0 2 dB 2,6 dB
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Etäisyyden kasvaessa melu vaimenee

etäisyyden kova pehmeä
muutos maanpinta maanpinta
10 m 20 m   3 dB  4 dB
10 m 50 m 7 dB 12 dB
10 m 100 m 10 dB 18 dB
10 m 200 m 13 dB 23 dB
10 m 500 m 17 dB 29 dB

(Lähtömelutaso määritellään 10m etäisyydellä
melulähteestä.)

Melutaso riippuu monista tekijöistä

Tieliikenne on monin paikoin merkittävä ympäristömelun
aiheuttaja. Melulle altistutaan erityisesti suurten kaupun-
kien katujen ja sisääntuloteiden varsilla.

Yleisten teiden liikennemelulle altistui  vuonna
2003 noin 350 000 asukasta. Uudenmaan tiepiirin
alueella näistä on 104 000, Turun tiepiirin alueella
35 000 ja Hämeen tiepiirin alueella 60 000.

Tieliikenteen lähtömelutasoon vaikuttavat:

• ajoneuvojen nopeus (nopeusrajoitus)
• liikennemäärä
• raskaiden ajoneuvojen osuus
• tien mäkisyys
• liikenteen sujuvuus
• autojen renkaat / nastat
• ajoradan päällyste

Liikennevirran melu vaimenee noin 3 dB kun etäisyys
kaksinkertaistuu. Pehmeät pinnat, kuten nurmi, pelto ja
tuore lumi vaimentavat ääntä huomattavasti enemmän
kuin kovat pinnat, kuten betoni, asfaltti, jää ja kova hanki.
Vedenpinta on kova ja heijastaa lähes kaiken äänen.
Melun leviämiseen vaikuttaa myös se, sijaitseeko tie leik-
kauksessa, penkereellä tai sillalla ja onko maasto tien lä-
heisyydessä nousevaa vai laskevaa.

Puut ja pensaat eivät vaimenna melua merkittävästi, mut-
ta vaikuttavat ääniaaltojen heijastumiseen ja sirontaan.

Tieliikennemelun laskeminen ja mittaaminen

Tien lähialueen melutasot ja meluntorjunnan tarve voi-
daan selvittää sekä mittaamalla että laskemalla.

Melulaskennan avulla suunnitellaan eri meluntorjunta-
vaihtoehtoja jo ennen rakentamista, selvitetään melutasot
laajalta alueelta, tutkitaan eri melulähteiden vaikutuksia ja
arvioidaan melutilannetta silloinkin, kun melulähdettä ei
ole vielä olemassa.

Melun mittaaminen on tarkoituksenmukaista, kun meluti-
lanne halutaan selvittää vain muutamassa pisteessä tai
hyvin rajatulla alueella tai kun laskentatulos halutaan var-
mistaa.
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TIELIIKENNEMELU
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Maankäytön suunnittelulla on liikennemelun ennaltaeh-
käisyssä ensisijainen asema. Kaavoituksen yhteydessä
selvitetään teiden sijainti ja suhde muuhun alueiden käyt-
töön. Tiesuunnitelmat laaditaan maankäyttösuunnitelmi-
en mukaisiksi.

Toimenpiteiden tulee olla tehokkaita

Tiehallinnon tavoitteena on huolehtia meluntorjunnasta
uusien maanteiden rakentamisen ja olemassa olevien
merkittävän parantamisen yhteydessä siten, että 55 dB:n
ulkomelutasolle altistuvia asukkaita ei uusien väylien var-
rella ole. Meluesteitä ei kuitenkaan rakenneta, jos ne ei-
vät ole riittävän tehokkaita ja taloudellisia tai niistä aiheu-
tuu kohtuuton maisemallinen haitta. Näissä tapauksissa
maantietoimituksessa määrätään haitasta maksettava ra-
hakorvaus.

Valtiovallan päätöksillä tienpidon rahoitus suunnataan
päivittäisen liikennöitävyyden turvaamiseen, teiden ylläpi-
toon ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Olemassa
olevan tiestön meluhaittojen poistamiseen meluesteitä ra-
kentamalla ei nykyisillä painotuksilla riitä rahoitusta.

Kunnat vastaavat meluntorjuntatoimenpiteistä katuverkol-
la sekä kaavoittaessaan asuntoalueita ja melulle herkkää
toimintaa maanteiden melualueille.

Maankäytön ja toimintojen suunnittelulla melulta
suojattuja alueita

Liikennemeluun vaikutetaan tehokkaimmin maankäytön
suunnittelulla. Vilkasliikenteisen tien viereen voidaan si-
joittaa teollisuus- tai varastorakennuksia, kauppoja tai

pysäköintialueita. Asuntoalueilla autotallit ja varastora-
kennukset voivat toimia osana melusuojausta.

Asuntoalueiden sisällä voidaan vaikuttaa liikennemääriin
esimerkiksi läpikulkuliikennettä rajoittamalla. Nopeusrajoi-
tuksien ja rakenteellisten hidasteiden avulla voidaan rau-
hoittaa liikennettä, mikä liikenneturvallisuuden paranemi-
sen lisäksi alentaa melutasoja.

Rengasmelun vaimentamiseen on kehitetty ns. vähäme-
luisia päällysteitä. Niillä pystytään vähentämään liikenne-
melua, mutta toistaiseksi ne kuluvat ja menettävät teho-
aan nopeasti, eivätkä näin sovellu vilkkaasti liikennöidyil-
le teille.

Meluesteet harkiten ja paikkaan sovittaen

Meluesteisiin tulisi turvautua vasta viimeisenä keinona.
Melutason alenemisen vastapainona niistä aiheutuu mm.
maisemallista haittaa, kulkuesteitä ja varjostusta pihoille.

Erilaisia meluesteitä ovat meluvallit, meluaidat ja melukai-
teet sekä niiden yhdistelmät. Niillä saadaan melko hel-
posti aikaan 5 dB:n vaimennus. Suuremman vaimennuk-
sen saavuttaminen lisää usein maisemahaittoja ja kus-
tannuksia.

Melueste on yleensä riittävän korkea silloin, kun näköyh-
teys melulähteeseen katkeaa. Melueste on tehokkaimmil-
laan, kun se on sijoitettu joko lähelle äänilähdettä tai suo-
jattavaa kohdetta. Melulähteen ja suojattavan kohteen
puoliväliin sijoitettu este vaimentaa vähiten. Tasaisessa
maastossa noin 2 metriä korkea melueste on tavallisesti
riittävä. Esimerkiksi nousevassa rinteessä tehokkaan es-
teen tulee olla korkeampi.

TIELIIKENNEMELUN TORJUNTA
Suomen tieverkon muodostavat maantiet,
kadut ja yksityiset tiet. Maanteiden suunnit-
telusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta
huolehtii valtio. Vuoden 2005 alussa maan-
teitä oli noin 79 000 km.

Katujen rakentamisesta ja ylläpidosta vas-
taavat kunnat.  Katuja on kaikkiaan noin
26 000 km.

• Hyvä melueste on riittävän pitkä.
• Meluesteen päiden käännöllä saadaan

suojausta tehostettua.
• Oleskelualue pihalla voidaan suojata

erikseen.

Hyvän meluaidan ominaisuuksia:

naapuri           oma             naapuri

meluesteen korkeus
eri maastonkohdissa

Pelti tai vino lauta

Vähintään toiselta puolelta
tiivis rakenne (ei aukkoja
pylväiden tai saumojen kohdalla).

Ääntä eristävä materiaali
(esim. pontattu tuuman
paksuinen lauta).

Tiivis sokkeli (alareunan tiiviys
tärkeää erityisesti kovalla alustalla).

Tukeva perustus (riippuu mm.
maaperästä, aidan korkeudesta ja
materiaalista, aurauskuormasta).

Melukaide on 1-1,4 metriä korkea, tavallisesti betoninen
este aivan ajoradan vieressä. Melukaiteita käytetään sil-
loilla ja korkeilla tien penkereillä.

Meluaita on kaidetta korkeampi ja sijoitetaan etäämmälle
tiestä. Erilaiset materiaali- sekä muotoilumahdollisuudet
ovat suuret. Parhaiten aita suojaa pintamateriaalin olles-
sa ääntä imevää, huokoista, jolloin ei synny heijastuksia.
Ehdoton meluaidan ominaisuus on tiiviys.

Meluvalli vaatii enemmän tilaa kuin muut meluesteet. Se
on taloudellinen ratkaisu silloin, kun vallin rakentamiseen
voidaan käyttää läheltä saatavaa ylijäämämaata. Heikosti
kantava maaperä voi rajoittaa vallin rakentamista.

Meluesteiden sijoittamisessa on otettava huomioon:

• esteen riittävä korkeus ja pituus
• liikenneturvallisuus
• toteuttamista rajoittavat rakenteet
• tien kunnossapito ja lumitila
• paloturvallisuus
• esteettisyys

Yksittäisten kohteiden suojaus voidaan toteuttaa kortteli-
ja tonttikohtaisina esteinä. Tontin koko rajoittaa usein es-
teen pituutta ja näin mahdollisuutta merkittäviin melutaso-
jen alennuksiin. Meluaita tulee sijoittaa riittävän etäälle
rakennuksista varjostuksen välttämiseksi. Esteen etäi-
syys asuinrakennuksesta tulisi olla vähintään 2,5 kertaa
esteen korkeus. Kannattaa myös muistaa, että este voi
vaikuttaa piha-alueen tuulettumiseen.

Meluaidan tai vallin rakentamisen luvat

Rakentamista säätelee maankäyttö- ja ra-
kennuslaki. Kunnat antavat lisäksi rakenta-
miseen liittyviä määräyksiä rakennusjärjes-
tyksissään.

Omatoimisessa meluaidan tai vallin raken-
tamisessa tulee selvittää rakentamistekniik-
kaan liittyvien asioiden ohella rakentamisen
luvanvaraisuus. Kaupunkien ja kuntien ra-
kennusvalvontaviranomaisilta saa tietoa
tarvittavista luvista ja esimerkiksi naapuri-
en kuulemisesta. Aidan rakentamiseen tar-
vitaan normaalisti ainakin toimenpideilmoi-
tus. Maisemaa muuttava maanrakennustyö,
kuten meluvalli, saattaa puolestaan edellyt-
tää maisematyölupaa.

Maanteiden varressa on otettava huomioon
lisäksi tienpitoon ja liikenneturvallisuuteen
liittyvät kysymykset. Tiealueelle rakentami-
nen vaatii tienpitoviranomaisen luvan. Li-
säksi maantien suoja- ja näkemäalueilla ei
esimerkiksi aita saa aiheuttaa vaaraa liiken-
teelle eikä haitata tienpitoa.

Tiealue, jonka rajoja ei ole kiinteistötoimi-
tuksessa määrätty, ulottuu kahden metrin
etäisyydelle ojan, tieluiskan tai -leikkauk-
sen ulkosyrjästä.

Suoja-alue ulottuu 20 metrin etäisyydelle
maantien ajoradan tai lähimmän ajoradan
keskilinjasta.

Näkemäalue sijaitsee tien kaarrekohdassa
sekä liittymä- ja risteysalueella. Alueen
suuruus riippuu mm. nopeusrajoituksesta ja
tieluokasta.
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Näillä sivuilla kerrotaan tiivistetysti tieliikenteen me-
lusta ja Tiehallinnon periaatteista liikennemelun tor-
junnassa. Lisätietoja melusta on saatavissa mm.
alla luetellusta lähdekirjallisuudesta sekä internet –
osoitteista.

Ympäristön nykyiset ja tulevat melulähteet kannat-
taa selvittää kodin rakentamista tai asunnon vaih-
toa suunniteltaessa. Teiden suunnittelutilanteesta ja
liikenteen melusta antavat lisätietoja tiepiirien, kun-
tien ja kaupunkien asiantuntijat.

Melusuojausten omatoimiseen toteuttamiseen läh-
dettäessä tulee olla yhteydessä kunnan rakennus-
valvontaviranomaiseen.

Aidan sijoittamisessa maantien varteen tulee huo-
mioida mm. tien kunnossapidon ja näkemien aset-
tamat vaatimukset. Tiepiirit vastaavat näitä koske-
viin kysymyksiin ja opastavat tarvittaessa lupa-asi-
oissa.
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