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TIIVISTELMÄ 

 
Suomessa ympäristömeludirektiivin kansalliseksi 
täytäntöön panemiseksi on ympäristönsuojelulakiin 
(YSL 86/2000) lisätty säännökset meluntorjunnan 
toimintasuunnitelmista (459/2004).  

Ensin tehtiin direktiiviin perustuvat meluselvitykset 
yli 100 000 asukkaan väestökeskittymistä, maan-
teistä joiden liikennemäärä on yli 3 miljoonaa ajo-
neuvoa vuodessa, rautateistä joiden liikennemäärä 
on yli 30 000 junaa vuodessa sekä melun kannalta 
oleellisista IPPC-direktiivin mukaisista teollisuus-
laitoksista. Meluselvitykset perustuivat vuoden 
2011 liikenne- ja asukastietoihin ja ne toimitettiin 
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 30.6.2012 
mennessä. Turun ympäristömeluselvitys (Ympäris-
tödirektiivin mukainen ympäristömeluselvitys Tu-
russa), joka valmistui 1.6.2012, kuului tähän vai-
heeseen.  

Kesään 2013 mennessä on aikataulun mukaan 
laadittava meluntorjunnan toimintasuunnitelma, 
jossa esitellään käytössä olevat ja suunnitellut me-
luntorjuntatoimenpiteet. Toimintasuunnitelma tarkis-
tetaan vähintään viiden vuoden välein. 

Turussa meluntorjunnasta vastuussa olevat tahot 
ovat Turun kaupungin hallinnoimien väylien osalta 
Ympäristötoimiala ja Kiinteistöliikelaitos, ja valtion 
hallinnoimien väylien (maantiet ja rautatiet) osalta 
Liikennevirasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus. 

Meluntorjunnan keinoja on lukuisia. Tiemelulähtei-
den voimakkuutta voidaan vähentää liikenteen 
määrää vähentämällä tai liikenteen siirtämisellä 
muille reiteille, tai ottamalla käyttöön hiljainen pääl-
lyste tai alentamalla liikenteen nopeustasoa. Rauta-
teillä voidaan hioa kiskoja tai pitää junien pyörät 
hyvässä kunnossa. Melun leviämistä ympäristöön 
voidaan estää meluvallein, meluseinin tai melukai-

tein, joilla kaikilla on kuitenkin tietty vähimmäisetäi-
syys lähimmästä ajoradasta tai raiteesta. Viime kä-
dessä melua voi torjua myös vasta asuintonteilla 
esimerkiksi täydennysrakentamisella tai rakennus-
ten ääneneristystä parantamalla. 

Ensin kartoitettiin Turun jo tiedossa olevat, toteutet-
tavat meluntorjuntatoimenpiteet. Meluesteitä on 
tällä hetkellä rakenteilla Suikkilantiellä. Valmistelta-
vina eli suunnittelun alaisena on meluesteitä Rau-
nistulantiellä, Kakskerrantiellä Iso-Haarlassa sekä 
Tampereen valtatiellä Yli-Maariassa. Lähivuosina 
on tarkoitus suunnitella melusuojaus Tampereen 
valtatiellä Jäkärlässä.  

Toimintasuunnitelman varsinainen tarkoitus oli löy-
tää uusia, ensisijaisesti selvitettäviä meluntorjunta-
kohteita. Käyttämällä hyväksi sekä Turun ympäris-
tömeluselvitystä 2012 että vanhempia meluntorjun-
tasuunnitelmia paikallistettiin 67 kohdetta, joissa 
merkittävä määrä tonttien oleskelupihoja tai raken-
nusten julkisivuja oli tietyn kynnysarvon ylittävällä 
melualueella.  

Näistä valittiin jatkotutkittaviksi 8 kohdetta, joista 7 
oli tiemelukohteita ja 1 raidemelukohde. Turun kan-
takaupungin katumelukohteissa (Koulukatu & Puu-
tarhakatu, Martinkatu & Kuninkaankartanonkatu, 
Itäinen Pitkäkatu, Hämeentie, Chorellinkatu & Van-
ha Hämeentie) meluntorjuntaratkaisuna tutkittiin 
hiljaista päällystettä tai nopeusrajoituksen alenta-
mista. Kantakaupungin ulkopuolella olevissa tieme-
lukohteissa (Hämeen valtatie, Naantalin pikatie & 
Rauman valtatie sekä Tampereen valtatie) ja Lont-
tisten ratamelukohteessa tutkittiin melukaiteita ja 
meluseiniä. Hämeen valtatien kohdalla tutkittiin me-
luesteiden lisäksi hiljaista päällystettä tai nopeusra-
joituksen alentamista. 

Ehdotettujen meluntorjuntaratkaisujen vaikutukses-
ta melutaso (LAeq7-22) alenee tonteilla kohdealueesta 
riippuen 1–6 dB katumelukohteissa, 2–13 dB tieme-
lukohteissa ja 4–7 dB ratamelukohteessa. Ohjear-
vot ylittävälle melulle (LAeq7-22 yli 55 dB tai LAeq22-7 yli 
50 dB) altistuvien asukkaiden määrä saadaan hil-
jaisen päällysteen ja nopeusrajoituksen alentami-
sen kohteissa vähintään puolitettua ja parhaimmil-
laan alennettua kymmenesosaan, laskentatavasta 
riippuen. Meluestekohteissa vastaava asukkaiden 
määrä saadaan miltei nollattua kokonaan, mihin 
meluntorjunnan suunnittelussa pyrittiinkin. Tosin 
meluesteiden korkeus saattaa jatkosuunnittelussa 
kohtuullistua esteettisistä syistä, jolloin melulle altis-
tus on suurempaa kuin suunnitelmassa mainittuja 
meluesteitä käytettäessä. 

Meluntorjuntatoimenpiteiden kustannustehokkuus 
on miltei suoraan verrannollinen väentiheyteen. 
Tehokkuus on näin ollen korkeinta keskusta-alueen 
kohteissa ja pienintä pientaloalueilla. Kustannuste-
hokkaimmat kohteet eivät kuitenkaan välttämättä 
ole meluntorjunnan kannalta tehokkaimpia.   

Pitkän ajan meluntorjuntasuunnitelmassa ehdote-
taan, että Turussa selvitetään tarkemmin tässä toi-
mintasuunnitelmassa tutkitut ensisijaiset meluntor-
juntakohteet ja suoritetaan sen jälkeen sopiviksi 
katsotut meluntorjuntatoimenpiteet. Muille kohteille 
voidaan tehdä melunsuojaustarpeen ja -mah-
dollisuuksien lisäselvityksiä esimerkiksi niitä koske-
vien uusien katu- tai raitiotiesuunnitelmien valmis-
tuttua. Lisäksi lisätään ohjeistusta omatoimiseen 
meluntorjuntaan tonteilla kaavoituksellisen melun-
torjunnan lisäksi. Pitkän aikavälin tavoitteisiin sisäl-
lytetään myös mm. tieliikenteen vähentäminen tai 
siirtäminen muille reiteille, jolloin sitä koskevan me-
luntorjunnan tarve pienenee. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa kartoitettiin 
myös ns. hiljaiset alueet. Niillä tarkoitetaan alueita, 
joilla melutaso alittaa kynnysarvon 50 dB (LAeq7-22) 
tai 45 dB (LAeq22-7). Kun otetaan huomioon kaikki 
liikennemelu, eli tie- rata- ja lentomelu, hiljaisten 
alueiden minimipinta-alaksi saatiin Turun kaupun-
gin alueella 150 km². Tässä raportissa on esitetty 
eri hiljaisia alueita kaupungin alueella sen mukaan, 
mikä melutaso (LAeq7-22) vallitsee suurimmassa 
osassa aluetta (alle 35 dB, 35–40 dB, 40–45 dB vai 
45–50 dB). Hiljaisten alueiden joukossa oli useita 
kantakaupungin puistoalueita. 

Tämän meluntorjunnan toimintasuunnitelman laa-
dinta oli vuorovaikutteinen.  Raporttiluonnos oli 
yleisön nähtävillä 3.5.–20.5.2013, jolloin alueen 
asukkaille, siellä työskenteleville ja liikkuville varat-
tiin tilaisuus sanoa mielipiteensä toimintasuunnitel-
massa esitetyistä toimenpiteistä. Yleisön palautteet 
myös huomioitiin lopullisessa raportissa, joka vie-
dään meluntorjunnan tietojärjestelmään kesäkuus-
sa 2013.  

 

 

 

Turussa kesäkuussa 2013 

 

Turun kaupunki  

Liikennevirasto 

Varsinais-Suomen ELY-keskus 
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SAMMANFATTNING 
 
I det nationella verkställandet av miljöbullerdirekti-
ven i Finland har man i miljöskyddslagen (YSL 
86/2000) lagt till bestämmelser för bullerbekämp-
ningens handlingsplaner (459/2004). 

Först utfördes enligt direktiven bullerutredningar för 
samhällen med över 100 000 invånare, landsvägar 
vars trafikmängder är över 3 miljoner fordon per år, 
järnvägar vars trafikmängd är över 30 000 tåg per 
år samt enligt IPPC-direktiv för buller väsentliga 
industrianläggningar. Bullerutredningarna baserar 
sig på 2011-års trafik- och invånarfakta och de le-
vererades till miljöskyddets informationssystem före 
30.6.2012. Åbo miljöbullerutredning (Miljöbullerut-
redning i Åbo enligt Miljödirektiv), som blev färdig 
1.6.2012 hörde till denna fas.  

Till sommaren 2013 ska man enligt tidtabellen upp-
rätta en handlingsplan för bullerbekämpning där 
man visar använda och planerade bullerbekämp-
ningsåtgärder. Åtgärdsplanen uppdateras med 
minst fem års mellanrum. 

Ansvariga för bullerbekämpningen i Åbo är Åbo 
stad miljösektor och fastighetsaffärsverk för Åbo 
stads förvaltade trafikleder och Trafikverket och 
Egentliga Finlands ELY-central för statens förval-
tade trafikleder (landsvägar och järnvägar). 

Bullerbekämpningsåtgärderna är många. Vägbul-
lerstyrkan kan minskas genom att minska trafik-
mängden eller flytta trafiken till andra leder eller ta i 
bruk tyst beläggning eller minska trafikhastigheten. 
För järnvägar kan man slipa tågskenorna eller hålla 
tågens hjul i gott skick. Spridning av buller i omgiv-
ningen kan förebyggas genom bullervallar, buller-
väggar eller bullerräcken ,vilka alla dock har ett mi-
nimiavstånd till närmsta väg eller järnvägsspår. I 

sista hand kan buller också bekämpas först vid bo-
stadstomterna t.ex. genom påbyggnad eller förbätt-
ring av byggnadernas ljudisolering.  

Först kartlade man de bullerbekämpningsåtgärder i 
Åbo som man hade kännedom om och som har 
förverkligats. Bullerhinder byggs för närvarande vid 
Suikkilavägen. Planerade bullerhinder finns vid 
Raunistulavägen, Kakskertavägen i Stor-Harlax 
samt vid Tammerfors riksväg i Övre S:t Marie. Av-
sikten är att inom de närmsta åren planera buller-
skydd till Tammerfors riksväg i Jäkärlä.  

Åtgärdsplanens egentliga avsikt är att i första hand 
finna nya bullerbekämpningsobjekt som ska utre-
das. Genom att utnyttja både Åbo miljöbullerutred-
ning 2012 och äldre bullerbekämpningsplaner 
kunde man lokalisera objekt, där en betydande del 
av tomternas gårdar eller byggnadernas fasader 
finns i ett bullerområde som är över ett visst trös-
kelvärde. 

Av dessa valdes 8 objekt för fortsatta undersök-
ningar, varav 7 är vägbullerobjekt och 1 är järn-
vägsbullerobjekt. I gatubullerobjekten i Åbo in-
nerstad (Skolgatan & Trädgårdsgatan, Martinsga-
tan & Kungsgårdsgatan, Österlånggatan, Tavast-
landsvägen, Chorellgatan & Gamla Tavastlandsvä-
gen) undersökte man tyst beläggning eller sänkning 
av hastighetsbegränsning som bullerbekämpnings-
åtgärder. I gatubullerobjekt utanför innerstaden 
(Tavastriksväg, Nådendals snabbväg & Raumo 
riksväg samt Tammerfors riksväg) och Lonttis järn-
vägsbullerobjekt undersöktes bullerräcken och bul-
lerväggar. Vid Tavastriksvägen undersöktes föru-
tom bullerhinder också tyst beläggning eller sänk-
ning av hastighetsbegränsningen.  

Genom inverkan av de föreslagna bullerbekämp-
ningsåtgärderna sänks bullernivån (LAeq7-22) i tom-
terna beroende på objektsområde med 1-6 dB i ga-
tubullerobjekten, 2–13 dB i vägbullerobjekten och 
4-7 dB i järnvägsbullerobjektet. Antalet invånare 
som exponeras för buller som överskrider gränser-
na (LAeq7-22 över 55 dB eller LAeq22-7 över 50 dB) 
kan minst halveras och kan i bästa fall nedsättas till 
en tiondel beroende på räkningssätt i objekt där 
man använder tyst beläggning och med sänkning 
av hastighetsbegränsning. I objekt med bullerhinder 
kan det motsvarande invånarantalet fås ner till näs-
tan noll, vilket också eftersträvades i planerna. Vis-
serligen kan bullerhindrens höjd i den fortsatta pla-
neringen sänkas av estetiska skäl och då är expo-
neringen för buller större än om man använder de 
bullerhinder som nämndes i planen.  

Bullerbekämpningsåtgärdernas kostnadseffektivitet 
är så gott som proportionell med invånartätheten. 
Effektiviteten är således högst i centrumobjekten 
och minst i småhusområdena. De mest kostnadsef-
fektiva objekten är dock inte nödvändigtvis de mest 
effektiva för bullerbekämpning. 

I långtidsbullerbekämpningsplanen föreslås att man 
i Åbo mer noggrant undersöker de primära buller-
bekämpningsobjekten i den här handlingsplanen 
och att man därefter utreder de bullerbekämp-
ningsåtgärder som anses som lämpliga. För övriga 
objekt kan man genomföra en kompletterande ut-
redning av bullerbekämpningsbehov och -
möjligheter t.ex. efter att gatu- och spårvägsplaner-
na som berör dem har blivit färdiga. Dessutom ökas 
instruktioner för självständig bullerbekämpning på 
tomter genom planläggande bullerbekämpning. I 
långtidsintervallmålen inkluderas också bl.a. 
minskning av vägtrafik eller förflyttning av den till 

andra leder då behovet av bullerbekämpningen rö-
rande dessa minskar.  

I bullerbekämpningsplanen kartlades också möjliga 
s.k. tysta områden. Med dessa menas områden där 
bullernivån är under tröskelnivån 50 dB (LAeq7-22) 
eller 45 dB (LAeq22-7). När man tar i beaktande allt 
trafikbuller, dvs. väg-, järnvägs- eller flygbuller, så 
fick man arealen av det tysta området i Åbo stads-
område till 150 km². I den här rapporten har visats 
olika tysta områden i stadsområdet enligt vilken 
bullernivå (LAeq7-22) som dominerar i området (under 
35 dB, 35–40 dB, 40–45 dB eller 45–50 dB). Bland 
de tysta områdena finns många parkområden i in-
nerstan.  

Upprättandet av denna bullerbekämpningsplan 
skedde i växelverkan. Den preliminära rapportver-
sionen fanns för påseende 3.5.–20.5.2013, då om-
rådets invånare och de som arbetar och rör sig i 
området fick ge sina synpunkter på åtgärderna som 
framlades i rapporten. Allmänhetens kommentarer 
togs i beaktning i den slutgiltiga rapporten, som förs 
in i bullerbekämpningens datasystem i juni 2013. 

 

 

Åbo, juni 2013 

 

Åbo stad 

Trafikverket 

Egentliga Finlands ELY-central 
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ABSTRACT 
 
In Finland, directives for environmental noise have 
been nationally executed and regulations for action 
plans of noise prevention (459/2004) have been 
added into environmental law (YSL 86/2000).  

The first noise reports based on directives were 
executed in population centres with over 100 000 
inhabitants, of highways with traffic flow of over 3 
million vehicles per year, of railroads with over 
30 000 trains per year as well as of essential indus-
trial plants in terms of noise according to IPPC di-
rectives. Noise reports were based on traffic and 
resident information from 2011, and they were de-
livered to the environmental noise information sys-
tem by 30 June 2012. Turku environmental noise 
report (Environmental noise report according to en-
vironmental directives in Turku), which was com-
pleted on 1 June 2012, belongs to this phase. 

According to the timetable, a noise abatement ac-
tion plan was made by summer 2013, presenting 
noise abatement actions designed and in use. The 
action plan is updated at least every fifth year.  

The parties responsible for noise abatement in Tur-
ku are the Environmental Division and Turku Mu-
nicipal Property Corporation for roads administered 
by the City of Turku, the Finnish Transport Agency 
and the South-Western Finland ELY centre (the 
Centres for Economic Development, Transport and 
Environment) for roads and railroads administered 
by the state of Finland.  

There are several potential noise abatement ac-
tions. Noise abatement for roads can be reduced 
by cutting down traffic, by moving traffic to other 
routes, by using silent paving or by reducing speed 

level. For railroads, the rails can be abraded or train 
wheels can be kept in good condition. Spreading of 
noise to the environment can be prevented with 
noise berms and noise walls, which all have a min-
imum distance from nearest road or railroad. Final-
ly, noise can be abated also by infill of buildings or 
by improvement of noise isolation.  

First, existing and known noise abatement actions 
in Turku were surveyed. Noise barriers are being 
built at the moment at Suikkilantie. Barriers are de-
signed for Raunistulantie, Kakskerrantie in Iso-
Haarla as well as Tampereen valtatie in Yli-Maaria. 
During the next few years the aim is to design noise 
barriers for Tampereen valtatie at Jäkärlä.  

The principal aim of the action plan was to find new 
and primary noise abatement objects to investigate. 
By using Turku City environment report 2012 as 
well as older noise abatement plans, objects could 
be located where a significant amount of courtyards 
or facades were in noise areas over a specific  
threshold level.   

Of these objects, 8 were chosen for further investi-
gation, and of these, 7 were road noise objects and 
1 rail noise object. In Turku City road noise objects 
(Koulukatu & Puutarhakatu, Martinkatu & Ku-
ninkaankartanonkatu, Itäinen Pitkäkatu, Hämeentie, 
Chorellinkatu & Vanha Hämeentie), silent paving or 
reducing speed limits was used as a noise abate-
ment solution. In objects outside the city (Hämeen 
valtatie, Naantalin pikatie & Rauman valtatie and 
Tampereen valtatie) and Lonttinen railroad noise 
object, noise walls were investigated. At Hämeen 
valtatie, in addition to noise barriers were also in-
vestigated silent pavings or reducing of speed lim-
its.  

The proposed noise abatement solutions drop the 
noise level in courtyards depending on the object, 
i.e. 1–6 dB in street objects, 2–13 dB in highway 
objects and 4–7 dB in railroad objects. The amount 
of inhabitants exposed to noise overgoing the limits 
(LAeq7-22 over 55 dB or LAeq22-7 over 50 dB) can be 
halved by using silent paving and reducing speed 
level, and at its best be decreased to a tenth, de-
pending on calculation method. But the height of 
noise walls can be lowered in further designing 
phase for esthetic reasons, and then the exposure 
to noise can be bigger than by using noise barriers 
mentioned in the plan. 

Cost effectiveness of noise abatement actions is 
almost proportional to population density. Effective-
ness is thus highest in central area objects and 
lowest in one-family house areas. The most cost 
efficient objects are not, however, necessarily the 
most efficient from noise abatement point of view. 

The long term noise abatement plan suggests that 
further investigations should be made in this action 
plan in primary noise abatement objects, and, after 
that, suitable noise abatement actions would be 
carried out. For other objects, additional investiga-
tions can be carried out based on the need of noise 
protection and possibilities, for instance, when road 
and tramway plans concerning these objects are 
completed. Moreover, instructions are increased for 
independent noise abatement in courtyards, in ad-
dition to land use methods for noise abatement. 
Long-term goals include, for instance, reducing 
road traffic or moving it to other routes when the 
need of noise abatement is reduced. 

In the action plan of noise abatement, also so-
called silent areas were surveyed. Silent areas 
mean areas where the noise level is under the 
threshold level of 50 dB (LAeq7-22) or 45 dB (LAeq22-7). 
When taking into account all traffic noise, road, rail-
road and aircraft noise, the minimum area of silent 
area was 150 km². This report shows different silent 
areas in the city, according to the dominating noise 
level (LAeq7-22) in the area (under 35 dB, 35–40 dB, 
40–45 dB or 45–50 dB). Among silent areas, there 
are many city parks. 

The compilation of this abatement plan is interac-
tive. The plan was displayed for public inspection 
between 3 May and 20 May. During that time, in-
habitants in the area, as well as people who work 
and travel in the area, had the opportunity to ex-
press their opinions about actions presented in the 
noise abatement plan. This feedback was taken 
into consideration in the final report, which will be 
introduced into the Finnish noise abatement data 
system in June 2013.  

 

 

Turku, June 2013 

 

The City of Turku 

The Finnish Transport Agency 

South-Western Finland ELY centre 
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1 JOHDANTO 

1.1 Ympäristömeludirektiivi 
Ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2002/49/EY 
ympäristömeludirektiivi) tavoitteena on määritellä yhteisölle yhteinen toimintamalli, jonka avulla voidaan vält-
tää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen haittoja. Direktiivi velvoittaa keräämään, vertailemaan 
ja välittämään ympäristömelua koskevaa tietoa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tehdään meluselvitykset ympä-
ristömelulle altistumisesta, laaditaan toimintasuunnitelmat melun ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä väli-
tetään tietoa ympäristömelusta ja sen vaikutuksista kansalaisille.  

Suomessa ympäristömeludirektiivin kansalliseksi täytäntöön panemiseksi on ympäristönsuojelulakiin (YSL 
86/2000) lisätty säännökset meluntorjunnan toimintasuunnitelmista (459/2004). Sen lisäksi valtioneuvoston 
asetuksella (801/2004) määritellään tarkemmin melun tunnusluvut, meluselvitysten ja meluntorjunnan toiminta-
suunnitelmien sisältö sekä niiden laatimisen aikataulu. 

Vuonna 2007 tehtiin Suomessa direktiiviin perustuva ensimmäisen vaiheen selvitys ja toimenpidesuunnitelma. 
Siihen kuului Turun alueesta maantieosuuksia valtatieltä 1 ja 8 sekä kantatieltä 40.   

Toisessa vaiheessa meluselvitykset tehtiin yli 100 000 asukkaan väestökeskittymistä, maanteistä joiden liiken-
nemäärä on yli 3 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa, rautateistä joiden liikennemäärä on yli 30 000 junaa vuodes-
sa sekä melun kannalta oleellisista IPPC-direktiivin mukaisista teollisuuslaitoksista. Meluselvitykset perustuivat 
vuoden 2011 liikenne- ja asukastietoihin ja ne toimitettiin ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 30.6.2012 
mennessä. Turun ympäristömeluselvitys (Ympäristödirektiivin mukainen ympäristömeluselvitys Turussa), joka 
valmistui 1.6.2012, kuului tähän vaiheeseen.  

Kunkin yllä kuvatun meluselvityksen laadinnan jälkeen on laadittava meluntorjunnan toimintasuunnitelma ke-
sään 2013 mennessä, jossa esitellään käytössä olevat ja suunnitellut meluntorjuntatoimenpiteet. Torjunta-
suunnitelman laadinta on vuorovaikutteinen.  Alueen asukkaille, siellä työskenteleville ja liikkuville varataan 
tilaisuus sanoa mielipiteensä toimintasuunnitelmassa esitetyille toimenpiteille. Toimintasuunnitelma tarkiste-
taan vähintään viiden vuoden välein. 

1.2 Meluntorjuntasuunnitelman sisältövaatimukset 
Finlexin nettisivuilla (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040801) on esitetty valtioneuvoston asetus Euroo-
pan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista. Turussa toteutettiin 
2011–2012 ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys koko kaupungin alueella. Meluntorjuntasuunnitel-
ma pohjautuu meluselvityksen tuloksiin. 

Pykälässä 7 ”Meluntorjunnan toimintasuunnitelman sisältö” mainitaan meluntorjuntatyön pohjana olevat sisäl-
tövaatimukset, joita sovelletaan tässä työssä. 

1) tiedot toimintasuunnitelman laatijasta; 

2) tiivistelmä meluselvityksen tuloksista; 

3) tiedot käytetyistä melutasoa koskevista ohjearvoista; 

4) arvio melulle altistuvien henkilöiden määrästä; 

5) toimenpiteitä vaativien ongelmien ja tilanteiden yksilöinti; 

6) kuvaus toimintasuunnitelman kohteesta tai kohteista; 

7) tiedot käytössä olevista ja valmisteltavista meluntorjuntatoimista; 

8) tiedot seuraavien viiden vuoden aikana toteutettavista meluntorjuntatoimista; 

9) pitkän ajan suunnitelma melun aiheuttamien haittojen vähentämiseksi; 

10) arvio hiljaisista alueista väestökeskittymissä; 

11) tiedot rahoituksesta;  

12) suunnitelma täytäntöönpanosta ja tulosten arvioinnista; 

13) arvio toimintasuunnitelman mukaisten torjuntatoimien vaikutuksesta melulle altistuvien henkilöiden mää-
rään; 

14) tiedot ympäristönsuojelulain 25 b §:n mukaisesta yleisön kuulemisesta; 

15) tiivistelmä toimintasuunnitelmasta. 

Pykälässä 9 ”Meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatimisen aikataulu” mainitaan lisäksi, että meluntorjunnan 
toimintasuunnitelma on laadittava ja toimitettava merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 
18.7.2013 mennessä ja tämän jälkeen joka viides vuosi kaikista ympäristönsuojelulain 25 a §:n 1.momentin 
mukaisista kohteista. 

1.3 Ympäristömeludirektiivin toteutus Turussa 
Turun ympäristömeluselvitys käsitti valtioneuvoston asetuksessa Euroopan yhteisön edellyttämän ympäristö-
direktiivin (2002/49/EY) mukaiset sekä myös Suomen perinteisten kansallisten tunnuslukujen mukaiset melu-
selvitykset Turun kaupungin alueella ja näihin liittyvän melulle altistuvien asukkaiden määrän laskennan. 
Hankkeen tilaajana oli Turun kaupunki ja se tehtiin yhteistyössä Liikenneviraston ja Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen kanssa.  

Ympäristömeluselvitys jaettiin seuraaviin meluselvityksiin: katu- ja tiemelu (Pöyry Finland Oy), raidemelu 
(Ramboll Finland Oy) ja lentomelu (Finavia Oyj). Selvitysten tärkeimmät tulokset koottiin yhteen Pöyry Finland 
Oy:n laatimaan raporttiin. Lisäksi pelkkien maanteiden aiheuttamasta melusta teki Pöyry Finland Oy myös eril-
lisen raportin Liikennevirastolle, ”Ympäristömeludirektiivin mukainen ympäristömeluselvitys Turun maanteille”. 

Liikennevirastossa on samaan aikaan laadittu Meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018 Suomen niille 
maanteille ja rautateille, jotka eivät olleet mukana kaupunkien laatimissa meluntorjuntasuunnitelmissa. Niissä 
oli kohteita, jotka sijoittuivat Turun naapurikaupunkien alueelle ja jotka liittyvät tässä selvityksessä käsiteltyihin 
kohteisiin.   

Tie- ja katuliikenteen sekä raideliikenteen meluselvitykset antavat kattavan kuvan melualtistumisen tasosta. 
Selvityksen tuloksia ja laadittuja aineistoja voidaan käyttää hyväksi mm. meluntorjunnan toimenpiteiden suun-
nittelussa ja kaupungin maankäytön suunnittelussa. 

1.4 Meluntorjunnan toimintasuunnitelman työryhmä 
Turun meluntorjunnan toimintasuunnitelman on laatinut Pöyry Finland Oy:n työryhmä, jonka projektipäällikkönä 
ja pääsuunnittelijana on toiminut Max Mannola.  

Selvitystyötä on ohjannut tilaajan edustajien ja konsultin muodostama projektiryhmä, joka on kokoontunut työn 
aikana kuusi kertaa. Projektiryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet konsultin lisäksi seuraavat henkilöt: 

- Mikko Jokinen, Turun kaupunki, Ympäristötoimiala, ympäristötoimenjohtaja 

- Helena Pakkala, Turun kaupunki, Ympäristötoimiala, ympäristöinsinööri 

- Jaana Mäkinen, Turun kaupunki, Ympäristötoimiala, liikennesuunnitteluinsinööri 

- Christina Hovi, Turun kaupunki, Ympäristötoimiala, kehittämispäällikkö 

- Tom Mattsson, Turun kaupunki, Ympäristötoimiala, rakennustarkastusinsinööri 
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- Liisa Palmu, Turun kaupunki, Ympäristötoimiala, ympäristöterveydenhuollon johtaja 

- Mika Pitkänen, Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, vastaava rakennuttaja 

- Erkki Poikolainen, Liikennevirasto, Kunnossapitotoimiala, melu- ja tärinäasiantuntija 

- Petri Hiltunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, ylitarkastaja 

- Tiina Myllymäki, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuuri, ympäristöasiantuntija 

- Timo Juvonen, Varsinais-Suomen liitto, ympäristösuunnittelija  

- Satu Routama, Finavia, ympäristöasiantuntija 

1.5 Käytetty ohjelmisto 
Melulaskentaohjelmana käytettiin maastomallipohjaista SoundPlan 7.2 -ohjelmaa. Siihen kuuluu sisäänraken-
nettuna muiden laskentamallien joukossa pohjoismainen tieliikennemelun laskentamalli (TeMa Nord 1996:525 
Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method) ja pohjoismainen raideliikennemelun laskentamalli (TeMa Nord 
1996:524 Railway Traffic Noise – Nordic Prediction Method). 
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2 NYKYTILANNE 
Tässä luvussa esitellään Turun kaupunki, sen tärkeimmät melulähteet ja sen meluntorjunnan nykytila. 

2.1 Turun kaupunkirakenne 
Turun kaupungin laajeneminen alkoi 1900-luvun alkupuolella, jolloin takamaille laadittiin jakosuunnitelmat taa-
jamien rakentamiseksi. Kaupunki laajeni huomattavasti vuosina 1939 ja 1944 alueliitosten myötä. Kaarinasta ja 
Maariasta liitettiin mm. vanhat esikaupunkialueet – Nummenmäki, Vähä-Heikkilä ja Raunistula sekä Haritun, 
Ilpoisten, Kairisten, Koivulan, Kuralan, Nummen, Pappilan, Paaskunnan, Peltolan, Uittamon ja Vähä-Heikkilän 
kylät. Lisäksi Raisiosta Suikkilan ja Teräsrautelan maat liitettiin kaupunkiin vuonna 1949. Liitosten myötä kau-
pungin pinta-ala kasvoi nelinkertaiseksi. Näin muodostuivat nykyisen Turun rajat. 

Keskustaa kiertävälle liitosvyöhykkeelle alettiin laatia pientaloasemakaavoja välittömästi sotien jälkeen. Jäl-
leenrakennuskaudella syntyivät mm. Etu- ja Takakirveen, Kaerlan, Kähärin, Mälikkälän, Ruohonpään, Pitkä-
mäen, Luolavuoren Vasaramäen, Mäntymäen, Puistomäen, Vähä-Heikkilän, Ispoisten, Peltolan ja Koivulan 
kaupunkimaiset pientaloalueet ja niihin liittyvä muu yhdyskuntarakenne. Myös Hirvensaloon rakennettiin ns. 
rintamamiestiloja. Jälleenrakennuskauden jälkeen siirryttiin 1950-luvun lopulta alkaen tehokkaaseen aluera-
kentamiseen, minkä seurausta on kerrostalovaltaiset asuinalueet osin keskustaa kiertävällä pientalovyöhyk-
keellä sekä hieman sen ulkopuolella ohikulkuväylien läheisyydessä. Kehäväylien suunnittelu perustuu 1960–ja 
70-lukujen aluerakentamissuunnitelmiin ja väyliä toteutettiin sitä mukaa kun lähiöitä rakennettiin. Kehäväylien 
Pohjois- ja Itäkaari on edelleen osin toteuttamatta, kun taas satamaan johtavaan Suikkilantien kapasiteettia 
ollaan parhaillaan lisäämässä. Urbaaneimmat kaupunginosat sijaitsevat sektorimaisesti kehäväylien varrella 
noin kuuden kilometrin säteellä keskustasta. Sektorien välissä sijaitsevat tehokkaat liikenneyhteydet suoraan 
kaupungin keskustaan: Uudenmaantie–Kaskentie, Helsingin valtatie, Kalevantie, Hämeentie, Tampereentie, 
Satakunnantie, Naantalin pikatie ja Pansiontie. 

Yhteiskunnan rakennemuutos ja nopea kaupungistuminen aiheuttivat 1950–60 -luvuilla nopean kaupunkira-
kenteen uudistumisen keskustassa, mutta katuverkko perustui edelleen 1800-luvun alun ruutukaavaan. Kas-
vavan liikenteen vuoksi katualoja lisättiin rakentamalla rakennukset tontin sisäosiin ja talojen edustoille kadun 
varteen sijoitettiin yleisiä pysäköintipaikkoja. Keskustan laajeneminen alkoi tuotannon rakennemuutoksen ai-
kaan 1980–1990-luvuilla jatkuen 2000-luvulle, jolloin teollisuudelta vapautui jo käyttöönotettuja alueita keskus-
tan reunamilta. Näillä alueilla ja joukkoliikenneväylien varrella kaupunkirakenteen tiivistyminen on edelleen 
käynnissä. Samaan aikaan jatkuu kehäväylien tuntumassa kehitys, jossa vilkkaiden liikenneväylien varrella 
kauppa keskittyy yhä suurempiin yksiköihin. Kaupan myötä kehäväylille syntyy myös muita palveluja, ja niiden 
läheisyyttä arvostetaan myös asumisessa. Kauppakeskuksien vetovoimaan liittyvät uudet asuinalueet sijoittu-
vat Turussa Myllyn ja Skanssin vaikutusalueille. 

Turun keskusta on edelleen koko seudun merkittävin työpaikka-alue ja kaupan keskus. Keskustan reunamilta 
teollisuustyöpaikat ovat oleellisesti vähentyneet ja korvautuneet erilaisten palvelujen, toimistoalan, logistiikan ja 
kaupan työpaikoilla. Turun linnalta Naantaliin saakka ulottuvan satama-alueen asema työpaikka-alueena on 
edelleen vahva. Uudet työpaikka-alueet sijoittuvat etupäässä Ohikulkutien varteen Orikedon, Metsämäen, 
Urusvuoren ja lentokentän alueille, jossa asutusta on vähän.  

Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035:n keskeisin tavoite on Turun kaupunkiseudun aseman vahvistami-
nen. Turun kaupunkiseudulle tavoitellaan vuoteen 2035 mennessä 400 000 asukasta (lisäys 75 000) ja 170 
000 työpaikkaa (lisäys 20 000) painottuen Turkuun ja ydinkaupunkiseudulle. Väestönkasvusta 80 % on raken-
nemallissa osoitettu Naantalista Kaarinaan ulottuvalle kaupunkiseudun ydinkaupunkiseudulle ensisijaisesti yh-
dyskuntarakennetta tiivistäen ja 20 % ydinkaupunkiseudun ulkopuolisiin taajamiin. Turun osuus ydinkaupunki-
seudun väestönkasvusta on noin 30 000 asukasta (vuodesta 2009). 

2.2 Melulähteet Turussa 

2.2.1 Tie- ja katuliikenne 
Turun kaupungin alueen vilkasliikenteisimmät valtion (Liikenneviraston) hallinnoimat maantiet ovat: 

- Vt 1 Helsingin valtatie: 23 000–34 000 ajon./vrk 
- Vt 8 / Mt 185 Naantalin pikatie (Keskusta–Pitkämäki): 30 700 ajon./vrk 
- Kt 40 Ohitustie: 28 40 –29 600 ajon./vrk 
- Vt 10 Hämeen valtatie: 15 500–22 000 ajon./vrk 
- Vt 8 Rauman valtatie (Pitkämäki–kaupungin raja): 15 500–19 400 ajon./vrk 
- Vt 9 Tampereen valtatie: 13 500–19 100 ajon./vrk 
- Mt 185 Naantalin pikatie (Pitkämäki–kaupungin raja): 12 600–15 100 ajon./vrk 

Turun kaupungin vilkasliikenteisimmät katuverkkoon kuuluvat väylät ovat: 
- Naantalin pikatie (katuosuus): 35 000–48 000 ajon./vrk 
- Aninkaistenkatu & Tuomiokirkkosilta: 27 000–40 000 ajon./vrk 
- Satakunnantie: 18 700–40 000 ajon./vrk 
- Martinkatu: 35 000 ajon./vrk 
- Helsinginkatu & Tuomaansilta: 33 000–34 500 ajon./vrk 
- Ratapihankatu: 27 000–30 000 ajon./vrk 
- Koulukatu & Myllysilta: 23 000–30 000 ajon./vrk 
- Puistokatu & Martinsilta: 21 000–30 000 ajon./vrk 
- Uudenmaankatu: 20 000–30 000 ajon./vrk 
- Tampereentie: 26 000 ajon./vrk 
- Uudenmaantie: 16 300–24 000 ajon./vrk  
- Hämeenkatu: 19 000–22 000 ajon./vrk 
- Kuninkaankartanonkatu: 22 000 ajon./vrk 
- Tykistökatu & Kupittaansilta: 20 000 ajon./vrk 

Liikennemäärätiedot ovat vuoden 2011 vuorokausiliikennetietoja. 

Raskaan liikenteen osuus on suurimmillaan Kauppatorin ympäristössä Eerikinkadulla ja Aurakadulla, jotka ovat 
joukkoliikennekatuja ja joissa osuus on 40–90 %. Muita katuja, joissa raskaan liikenteen osuus on tavanomais-
ta merkittävämpi, ovat: 

- Rieskalähteentie, 30 % 
- Lentoasemantie, 20 % 
- Pansiontie, 20 % 
- Suikkilantie, 20 % 
- Juhana Herttuan puistokatu, Nosturinkatu & Vallihaudankatu, 20 % 
- Maariankatu, 20 % 
- lukuisia katuja, joilla osuus oli 15–18 % 

2.2.2 Raideliikenne 
Turun kaupungin alueen vakituisen raideliikenteen rautatiet vilkkaimmasta alkaen ovat: 

- Rantarata (Turku–Salo–Karjaa): 35 henkilöjunaa/vrk 
- Toijalan rata (Turku–Loimaa–Toijala): 17 henkilöjunaa/vrk + 6 tavarajunaa/vrk 
- Satamarata (Turku–Turun matkustajasatama): 11 henkilöjunaa/vrk 
- Uudenkaupungin rata (Turku–Raisio–Uusikaupunki): 6 tavarajunaa/vrk 
- Tavarasataman rata (Turku–Turun tavarasatama): 6 tavarajunaa/vrk 

2.2.3 Lentoliikenne 
Lentomelun ensisijainen lähde on Turun lentoaseman toiminta. Viimeisin lentomelua koskeva selvitys on tehty 
vuoden 2007 tietojen pohjalta. 
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Vuonna 2007 Turun lentoasemalla oli noin 32 000 lentoonlähtöä tai laskeutumista. Näistä reittiliikenteen (mat-
kustaja- ja rahtiliikenne) osuus on ollut noin 2/3 ja yleisilmailun osuus 1/3. Helikopterilla tehtyjä operaatioita on 
ollut noin 10–12 % kaikista operaatioista. 

Finavian ja TurkuPilot Oy:n laatiman ennusteen perusteella matkustajasuihkukoneoperaatioiden ja potkuri-
koneoperaatioiden määrät vähenevät vuoden 2027 ennusteessa vuoden 2010 ennusteeseen verrattuna. 

2.2.4 Muut melulähteet 
Liikenteen lisäksi myös teollisuus, satamat ja muu elinkeinoelämän toiminta sekä virkistystoiminta voivat olla 
merkityksellisiä melulähteitä. Liikennemelusta poiketen nämä melulähteet ovat lähes pistemäisiä ja niiden ai-
heuttamat meluhaitat yleensä paikallisia, ja niiden meluntorjuntaa säädellään ympäristöluvilla. Turussa tällaisia 
toimintoja ovat ympäristömeluselvityksessä mainitut IPPC-laitokset ja Turun satama. 

2.3 Meluntorjunnan nykytila Turussa 
Turussa meluntorjunnasta vastuussa olevat tahot ovat Turun kaupungin hallinnoimien väylien osalta Ympäris-
tötoimiala ja Kiinteistöliikelaitos, ja valtion hallinnoimien väylien (maantiet ja rautatiet) osalta Liikennevirasto ja 
Varsinais-Suomen ELY-keskus. 

2.3.1 Jo käytössä olevat meluesteet 
Turussa on käytössä ennestään vuonna 2012 valmistuneessa Turun ympäristömeluselvityksessä mainitut koh-
teet. Niiden lisäksi ovat rakenteilla seuraavat meluntorjuntakohteet: 

- Suikkilantien itäpuolen meluseinät välillä Mälikkälänkatu–Aunelantie, Aunelantie–rata, rata–
Jyrkkälänpolku ja päiväkoti–Väinölänkatu. 

2.3.2 Valmisteltavina olevat meluesteet 
Valmisteltavina eli suunnittelun alaisena ovat seuraavat meluesteet: 

- Raunistulantien pohjoispuolen melukaide välillä Saramäentie–Virusmäentie 

- Kakskerrantien varrella Iso-Haarlan Meritalonmetsän ja Katajakallion meluvallit 

- Tampereen valtatien pohjoispuolen Vakiniitun Ylijoenpintareen meluvalli 

2.3.3 Lähivuosina suunniteltavat meluesteet 
Lähivuosina on tarkoitus suunnitella seuraavat meluntorjuntatoimenpiteet: 

- Tampereen valtatien eteläpuolelle meluvalli Jäkärlän Kailan kaava-alueen suojaksi välillä Varsojanka-
tu–kaupungin raja 

2.3.4 Meluntorjunnan rahoitus 
Turun kaupungilla ei ole erikseen varattu rahaa käytettäväksi meluntorjuntaan. Meluntorjuntakohteet toteute-
taan tarpeen mukaan tai esim. kaava-alueiden rakentamisen yhteydessä. Vuositasolla voitaisiin rahoittaa me-
luntorjuntahankkeita noin 500 000 €:oon asti. 
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3 MELUSELVITYKSEN TULOSTEN TARKASTELU 

3.1 Melun tunnusluvut 
Kaikki tieliikenteen melutasot on laskettu sekä kansallisilla että EU-direktiivin mukaisilla tunnusluvuilla. Tämä 
koskee sekä alueellisia että rakennusten julkisivujen melulaskentoja. 

3.1.1 Kansalliset tunnusluvut 
Melutason kansalliset tunnusluvut ovat päivämelun keskiäänitaso klo 7–22 (LAeq7-22) ja yömelun keskiäänitaso 
klo 22–7 (LAeq22-7). Niissä laskentakorkeus on 2 m maan pinnasta.  

Suomen kansalliset melun tunnusluvut on määritetty Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettujen me-
lutason ohjearvojen mukaan. Asuinalueilla melualtistumisen rajoina käytetään ohjearvoissa 55 dB (LAeq7-22) ja 
50 dB (LAeq22-7). 

3.1.2 EU-tunnusluvut 
EU:n ympäristömeludirektiivin tunnusluvut ovat vuorokausimelu (Lden) ja yömelu (Ln). Niissä laskentakorkeus 
on 4 m maan pinnasta. 

Lden on tunnusluku, joka saadaan laskemalla päivä-, ilta- ja yöajalle keskiäänitasot ja painottamalla ilta- ja yö-
ajan melutasoja niiden suuremman häiritsevyyden mukaan. Ilta-ajan keskiäänitasoon tehdään 5 dB:n lisäys ja 
yöajan keskiäänitasoon 10 dB:n lisäys. Päiväajaksi (d) on määritelty klo 7–19, ilta-ajaksi (e) klo 19–22 ja yö-
ajaksi (n) klo 22–7.  
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Ln on yöajan (klo 22–7) keskiäänitaso, jota ei painoteta häiritsevyyden mukaan. 

3.1.3 Tunnuslukujen väliset erot 
EU-tunnusluvuilla (Lden ja  Ln) melutasot ovat tyypillisesti hieman suurempia kuin kansallisilla tunnusluvuilla 
(LAeq7-22 ja LAeq22-7), johtuen suuremmasta laskentakorkeudesta ja siten vähäisemmistä estevaikutuksista. Tielii-
kenteessä ero on n. 1–4 dB, koska yöajan liikenne on vähäisempää kuin päiväajan. Raideliikenteessä ero on 
suurempi, koska yöllä on enemmän meluisaa tavarajunaliikennettä kuin päivällä. Lisäksi Lden-tunnusluvussa 
yöajan melutasolla on muita suurempi painotus. 

3.2 Tiivistelmä meluselvityksen tuloksista 
Tulosten mukaan alueilla, joissa tieliikenteen aiheuttama melutaso ylitti 55 dB, arvioitiin asuvan LAeq7-22-
tunnusluvun mukaan 53 400 asukasta ja Lden-tunnusluvun mukaan 60 400 asukasta. Alueilla, joissa tieliiken-
teen aiheuttama melutaso ylitti yöllä 50 dB, arvioitiin asuvan LAeq22-7-tunnusluvun mukaan 40 500 asukasta ja 
Ln-tunnusluvulla 43 000 asukasta. Tämä on n. 23–34 % kaupungin n. 180 000 asukkaasta (väkiluku vuonna 
2011). Rakennus ja sen asukkaat on laskettu eri meluvyöhykkeille rakennuksen meluisimman julkisivun mu-
kaan.  

Turussa on yhteensä 57 kpl hoito- ja oppilaitosrakennuksia, jotka sijaitsevat yli 55 dB:n melualueella, sekä 
LAeq7-22- että Lden-tunnusluvun mukaan. 

Erityisen melueristyksen omaavissa rakennuksissa, joissa tieliikenteen aiheuttama melutaso ylitti 55 dB, arvioi-
tiin asuvan LAeq7-22-tunnusluvun mukaan 3200 asukasta ja Lden-tunnusluvun mukaan myös 3200 asukasta. Eri-

tyisen melueristyksen omaavissa rakennuksissa, joissa tieliikenteen aiheuttama melutaso ylitti yöllä 50 dB, ar-
vioitiin asuvan LAeq22-7-tunnusluvun mukaan 2700 asukasta ja Ln-tunnusluvulla 3000 asukasta. 

Hiljaisella julkisivulla tarkoitetaan asuinrakennuksen sellaista seinää, jonka kohdalla melutaso kullakin tunnus-
luvulla laskettuna on vähintään 20 dB alempi kuin sen – yleensä kadun puoleisen – ulkoseinän, jonka kohdalla 
on korkein melutaso. Hiljaisen julkisivun omaavissa rakennuksissa, joissa tieliikenteen aiheuttama melutaso 
ylitti 55 dB, arvioitiin asuvan LAeq7-22-tunnusluvun mukaan 35 400 asukasta ja Lden-tunnusluvun mukaan 30 700 
asukasta. Hiljaisen julkisivun omaavissa rakennuksissa, joissa tieliikenteen aiheuttama melutaso ylitti yöllä 50 
dB, arvioitiin asuvan LAeq22-7-tunnusluvun mukaan 31 000 asukasta ja Ln-tunnusluvulla 27 900 asukasta.  

Rautatiemelulaskentojen tulosten perusteella Turussa asuu yli 55 dB:n (Lden) melualueella 1000 asukasta (0,6 
% asukkaista), joista 110 asuu rakennuksissa joissa on erityinen ääneneristys. Yli 50 dB:n Ln-yömelualueella 
asuu 400 asukasta, joista 20 asuu rakennuksissa, joissa on erityinen ääneneristys. Yli 55 dB Lden-melualueella 
ja yli 50 dB Ln-yömelualueella sijaitsee vain yksi hoitolaitosrakennus. Yli 55 dB Lden-melualueella ei sijaitse yh-
tään oppilaitosta. 

Selvityksessä on lentomelun osalta käytetty Turun lentoaseman ympäristölupahakemuksessa esitettyjä tietoja. 
Lentomeluselvityksen mukaan 100 asukasta asuu Turussa alueella, jossa Lden on yli 55 dB. Selvitys tarkaste-
lee lentokoneiden melua vuoteen 2027 saakka. Lentomelualueella ei sijaitse hoito- tai oppilaitosrakennuksia. 

Teollisuusmelua meluselvityksessä ei juuri käsitelty, koska Turussa ei ole sellaisia IPPC-direktiivin mukaisia 
laitoksia, joista olisi tarpeen tehdä meludirektiivin mukainen meluselvitys.  

Taulukoissa 3-1 – 3-4 on esitetty Turun meluselvityksen tulokset katu- ja tiemelun osalta rakennusten ja asuk-
kaiden määrien suhteen. 

Taulukko 3-1. Tieliikenteen melulle altistuvien asukkaiden määrät kansallisten tunnuslukujen LAeq7-22 ja LAeq22-7 
mukaan 

Melualue Kaikissa rakennuksissa Melueristetyissä rakennuksissa Hiljaisen julkisivun omaavissa 
rakennuksissa 

 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 
50 - 55 - 18300 - 1300 - 11900 
55 - 60 18600 14600 800 800 7700 12200 
60 - 65 16700 6800 1200 600 12000 6000 
65 - 70 13200 900 700 0 11200 800 
70 - 75 4500 0 500 0 4000 0 

> 75 400 0 0 0 400 0 
yhteensä 

LAeq7-22 yli 55 dB, 
LAeq22-7 yli 50 dB 53400 40500 3200 2700 35400 31000 

Taulukko 3-2. Tieliikenteen melulle altistuvien rakennusten määrät kansallisten tunnuslukujen LAeq7-22 ja LAeq22-7 
mukaan 
Melualue Asuntoja Oppilaitoksia Hoitolaitoksia 
 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 

50 - 55 - 13700 - 6 - 14 
55 - 60 12900 11800 3 3 13 11 
60 - 65 12700 5700 7 4 14 5 
65 - 70 10800 700 3 2 10 0 
70 - 75 3700 0 3 0 3 0 

> 75 300 0 1 0 0 0 
yhteensä 

LAeq7-22 yli 55 dB, 
LAeq22-7 yli 50 dB 40400 31900 17 15 40 30 
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Taulukko 3-3. Tieliikenteen melulle altistuvien asukkaiden määrät EU-direktiivin tunnuslukujen Lden ja  Ln mu-
kaan 

Melualue Kaikissa rakennuksissa Melueristetyissä rakennuksissa Hiljaisen julkisivun omaavissa 
rakennuksissa 

 Lden Ln Lden Ln Lden Ln 
50 - 55 - 18800 - 1200 - 9300 
55 - 60 17900 15700 200 1200 3000 11500 
60 - 65 19200 7600 1200 600 9800 6300 
65 - 70 15600 800 1200 0 11400 800 
70 - 75 7100 0 600 0 6000 0 

> 75 600 0 0 0 600 0 
yhteensä 

Lden yli 55 dB, 
Ln yli 50 dB 60400 43000 3200 3000 30700 27900 

Taulukko 3-4. Tieliikenteen melulle altistuvien rakennusten määrät EU-direktiivin tunnuslukujen Lden ja Ln mu-
kaan 
Melualue Asuntoja Asuinrakennuksia Oppilaitoksia Hoitolaitoksia 
 Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln 

50 - 55 - 14100 - 1508 - 6 - 14 
55 - 60 11400 12400 1892 900 2 3 9 12 
60 - 65 14400 6400 1502 263 6 5 14 5 
65 - 70 12400 700 892 21 3 1 12 0 
70 - 75 6000 0 226 0 5 0 5 0 

> 75 500 0 18 0 1 0 0 0 
yhteensä 

LAeq7-22 yli 55 dB, 
LAeq22-7 yli 50 dB 44600 33500 4530 2692 17 15 40 31 

Taulukoissa 3-5 ja 3-6 on esitetty Turun meluselvityksen tulokset rautatiemelun osalta rakennusten ja asukkai-
den määrien suhteen. 

Taulukko 3-5. Raideliikennemelulle altistuvat rakennukset ja asukkaat Lden-tunnusluvun mukaan. 

Meluvyöhyke, 

Lden (dB) 

Asuinraken-
nusten 
määrä 

Henkilöiden 
määrä kaikissa 
rakennuksissa 
yhteensä 

Henkilöiden määrä 
rakennuksissa, 
joissa hiljainen ul-
koseinä 

Henkilöiden määrä 
rakennuksissa, 
joissa erityinen 
äänieristys 

Oppilaitosten 
määrä 

Hoitolaitosten 
määrä 

55 - 59 94 900 1 90 0 1 

60 - 64 21 100 1 20 0 0 

65 - 69 2 0 0 0 0 0 

70 - 74 0 0 0 0 0 0 

75 0 0 0 0 0 0 

Yhteensä  55 117 1000 2 110 0 1 

 

 

 

Taulukko 3-6. Raideliikennemelulle altistuvat rakennukset ja asukkaat Ln-tunnusluvun mukaan. 

Meluvyöhyke, 

Ln (dB) 

Asuinraken-
nusten 
määrä 

Henkilöiden 
määrä kaikissa 
rakennuksissa 
yhteensä 

Henkilöiden määrä 
rakennuksissa, 
joissa hiljainen ul-
koseinä 

Henkilöiden määrä 
rakennuksissa, 
joissa erityinen 
äänieristys 

Oppilaitosten 
määrä 

Hoitolaitosten 
määrä 

50 – 54 68 300 0 20 1 1 

55 – 59 13 100 1 0 0 0 

60 – 64 0 0 0 0 0 0 

65 – 69 0 0 0 0 0 0 

70 0 0 0 0 0 0 

Yhteensä  50 81 400 1 20 1 1 

3.3 Hiljaiset alueet 
Hiljaisilla alueilla tässä yhteydessä tarkoitetaan alueita, joilla melutaso alittaa kynnysarvon 50 dB (LAeq7-22) tai 
45 dB (LAeq22-7). Meluselvityksen melukartoilla nämä alueet ovat kunkin liikennemuodon ja vuorokaudenajan 
osalta esitetty valkoisella värillä. 

Hiljaiset alueet arvioitiin ensin erikseen tie-, rata- ja lentomelun osalta. Näistä laajimmat melualueet aiheuttaa 
tiemelu. Turun kaupungin maapinta-alasta vähennettiin melulaskennan tuloksina saatujen kynnysarvon ylittä-
vien alueiden maapinta-ala. Tästä vähennettiin rautateiden melulaskennan tuloksena saatu kynnysarvon ylittä-
vän alueen maapinta-ala, lukuun ottamatta tiemelun kanssa päällekkäistä aluetta. Siitä vähennettiin lentomelu-
laskennan tulokseksi arvioitu kynnysarvon ylittävän alueen maapinta-ala, lukuun ottamatta tie- ja ratamelun 
kanssa päällekkäistä aluetta. Näin saatiin hiljaisen alueen (alle 50 dB LAeq7-22) pinta-alaksi 150 km², jossa kaikki 
kolme melulähdettä on huomioituna.  

Lentomelun tuloksia oli käytettävissä ainoastaan Lden-tunnusluvun osalta. Tämän johdosta lentomelun LAeq7-22 -
tulos jouduttiin arvioimaan, käyttäen lähtökohtana Lden-laskennan arvoa 55 dB ja olettaen että sen melualue 
olisi likimain sama kuin  LAeq7-22 -laskennan arvo 50 dB. Lentomelun osalta ei myöskään ollut käytettävissä yö-
melun laskentoja.  

Hiljaisten alueiden merkittävimmät keskittymät suhteessa välittömään ympäristöönsä olivat seuraavat alueet 
(alueet numeroitu liitteen 3 kartoilla): 

LAeq7-22 suurimmassa osassa aluetta alle 35 dB: 
- Hirvensalon kaukana Kakskerrantiestä sijaitsevat osat (1) 
- Satavan kaukana Kakskerrantiestä sijaitsevat osat (2) 
- Kakskerta (3) 
- Katariinanlaakson luonnonsuojelualue (5) 
- Luolavuoren ja Ilpoisten isot viheralueet (mm. Ropovaha) (6) 
- Vaalan ja Huhkolan välinen alue (8) 
- Pääskyvuoren pohjoispuolinen viheralue (23) 
- Vähäjoen Maarianaltaan varsi (28) 
- Paattistentien itäpuolinen alue kaupungin rajalle asti (29) 
- Paattistentien ja Säkyläntien länsipuolinen alue kaupungin rajalle asti (30) 
- Säkyläntien itäpuolinen alue kaupungin rajalle asti (31) 

LAeq7-22 suurimmassa osassa aluetta 35–40 dB : 
- Samppalinnan vuori (13) 
- Ankkurikylä ja Mikkolanvuori (sijaitsevat lähellä Pansion satamaa) (17) 
- Pernon asuinalue (sijaitsee lähellä Pansion satamaa) (18) 



13 
 

 

- Runosmäen asuin- ja viheralueet Kuninkojantien ja Majoitusmestarinkadun välissä (26) 

LAeq7-22 suurimmassa osassa aluetta 40–45 dB: 
- Vasaramäki Hippoksentien ja Hautausmaantien välissä (10) 
- Vartiovuori ja Luostarinmäki (12) 
- Kakolanmäki (14) 
- Ruissalon pohjois- ja etelärannat (15 ja 16) 
- Suikkilan kuntoradan viheralue ja läheiset asuinalueet (19) 
- Satakunnantie–Köydenpunojankatu–Vakka-Suomentie -kolmion sisäpuoli (20) 
- Ylioppilaskylä (21) 
- Nummi Vanhan Hämeentien ja Kalevantien välissä (22) 
- Mälikkälä ja sen pohjoispuolinen viheralue Raision rajalle asti (27) 

LAeq7-22 suurimmassa osassa aluetta 45–50 dB: 
- Skanssi Sorakadun ja Kaarinan rajan välissä (7) 
- Turun hautausmaa (9) 
- Kupittaanpuisto (11) 
- Halisten asuinalue (24) 
- Aurajoen pohjoisranta Halistensillan ja Vähäjoen välissä (25) 

 

 

 

Taulukko 3-7. Hiljaisten alueiden pinta-alat 

Alueen yleiskuvaus Päivämelualueet LAeq7-22 
(kynnysarvo 55 dB) 

Yömelualueet LAeq22-7 
(kynnysarvo 50 dB) 

Kaupungin maa-alue 245,66 km² 

Tiemelualue yli kynnysarvon 50,5 km² 34,9 km² 

Ratamelualue yli kynnysarvon 44,8 km² 24,4 km² 

Tie- ja ratamelun päällekkäisalueet yli kynnysarvon 2,0 km² 1,5 km² 

Tie- ja ratamelun yhteismelun kannalta hiljaiset alueet 153,8 km² 188,3 km² 

Lentomelualue yli kynnysarvon 6,3 km²  

Tie-, rata- ja lentomelun yhteismelualue yli kynnysar-
von 

2,5 km²  

Tie-, rata- ja lentomelun yhteismelun kannalta hiljaiset 
alueet 

150,0 km²  
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4 MELUNTORJUNNAN MAHDOLLISUUDET 

Melua voidaan torjua periaatteessa seuraavin keinoin: 

- melulähteiden voimakkuuden vähentäminen  

o liikenteen määrän vähentäminen 

o liikenteen siirtäminen muille reiteille 

o liikenteen nopeuden alentaminen 

o liikenneväylän materiaalin hiljentäminen (hiljainen päällyste, kiskojen hionta) 

o ajoneuvojen eli autojen äänekkyyden vähentäminen, missä osatekijöitä ovat moottori ja renkaat 

- melun leviämisen estäminen: 

o meluvallit 

o meluseinät ja melukaiteet 

- meluntorjunta tonttien ja rakennusten kohdalla: 

o rakennusmassojen sijoittaminen niin, että pihat ovat melulta suojassa mm. täydennysrakenta-
misen yhteydessä 

o rakennusten ääneneristämisen parantaminen 

4.1 Melulähteiden voimakkuuden vähentäminen 
Puuttuminen melulähteiden voimakkuuteen on kannattava tapa torjua melua, koska liikenne ja suuret nopeu-
det aiheuttavat muutenkin haittoja. Liikenne aiheuttaa paitsi melua, myös pakokaasupäästöjä (tieliikenne) ja 
vaatii runsaasti tilaa ja ylläpidettävää infrastruktuuria. Käytännössä edellytykset melulähteiden vähentämiseen 
ovat varsin rajallisia, mutta mahdollisuudet siihen on syytä kartoittaa. 

4.1.1 Liikenteen määrän vähentäminen 
Tieliikenteen määrän vähentämiseen on pyrittävä yleisellä yhdyskuntasuunnittelun tasolla edistämällä joukko-
liikennettä, pyöräilyä ja kävelyä, kuten myös kimppakyytiä ja auton yhteiskäyttöä. Myös maksupolitiikalla voi-
daan vaikuttaa nostamalla pysäköinnin hintaa tai luomalla tietulli- ja ruuhkamaksutyyppisiä maksukäytäntöjä. 
Kaupunkirakennetta tulee kehittää tiiviiseen suuntaan, jossa liikkumistarve ja erityisesti henkilöautolla liikkumi-
nen vähenee, jolloin myös meluongelmat vähenevät. Liikennemäärän puolittuminen vähentää melua 3 dB. 

Rautatieliikenteen vähentämiseen ei ole tarvetta, vaan pikemminkin olisi saatava rautatieliikennemäärät nou-
suun, koska se on tieliikennettä ympäristöystävällisempi liikennemuoto.  

4.1.2 Liikenteen siirtäminen muille reiteille 
Kohdekohtaisesti tieliikenteen määrää saadaan vähennettyä ohjaamalla liikennettä muille väylille, järjestele-
mällä liikennevalot muita reittejä suosiviksi, katkaisemalla katuja. Yleensä näitä toimenpiteitä tehdään yleisen 
viihtyvyyden lisäämiseksi, harvemmin yksin melun takia. Liikenne ei näillä keinoilla kuitenkaan vähene, vaan 
siirtyy vain paikasta toiseen. 

4.1.3 Liikenteen nopeuden alentaminen 
Teiden, katujen ja ratojen kohdalla, joiden varrella on havaittu meluongelma, yksi keino on alentaa tie- tai juna-
liikenteen nopeutta kyseisessä kohdassa. Tieliikenteen nopeuden puolittuminen tuo 8 dB:n melun pie-

nenemän. Kaupunkialueella saattaisi olla aiheellista alentaa esim. 60 km/h:n nopeus 50 km/h:iin tai 50 km/h:n 
nopeus 40 km/h:iin, jolloin lähtömelutasot pienenevät noin 2–4 desibelillä. 

4.1.4 Tien hiljaisen päällysteen käyttöönotto 
Tieliikenteen merkittävä komponentti on rengasmelu, joka on yli 40 km/h:n (henkilöautot) tai yli 50 km/h:n (ras-
kas liikenne) nopeuksilla tärkein melun aiheuttaja, mutta joka alle 40 km/h:n nopeuksilla jää moottorimelun var-
joon. 

Tien pinnan rakenne vaikuttaa rengasmeluun ja siksi on kehitetty hiljaisia päällysteitä, joiden avulla rengasme-
lu minimoituisi. Hiljaiseksi päällysteeksi kutsutaan päällystettä, joka vähentää rengasmelua vähintään 3 dB(A) 
tavanomaiseen referenssipäällysteeseen verrattuna, joka voi olla esim. SMA16-päällyste. Toisaalta on sellai-
siakin päällysteitä, jotka alentavat rengasmelua vain 2 dB referenssipäällysteeseen verrattuna. Hiljainen pääl-
lyste soveltuu etenkin tiheästi asutuille alueille ja kohteisiin, joissa ei ole tilaa tai mahdollisuutta rakentaa me-
luesteitä. 

Ongelma on, että parhaiten melua vähentävät päällysteet usein myös kuluvat nopeimmin, jolloin niiden kyky 
vaimentaa rengasmelua myös vähenee. Meluongelmia aiheuttavat suurinopeuksiset tiet ovat yleensä myös 
runsasliikenteisiä. Näin ollen hiljaisten päällysteiden kannattavin käyttöalue käytännössä ovat kadut ja tiet, joi-
den liikenteen nopeus on 40–80 km/h ja liikennemäärät ovat keskisuuria (kaistakohtainen KVL 2 500–5 000 
ajon./vrk).  

Hiljaisen päällysteen kulumisessa merkittävintä on alussa tapahtuva urautuminen, johon vaikuttaa varsinkin se, 
kulkeeko liikenne aina samoja uria pitkin vai tapahtuuko vaihtelua. Esimerkiksi Helsingin Lönnrotinkadulla (KVL 
11 000 ajon./vrk), joka on 2-kaistainen yksisuuntainen pääkatu, käytetään hiljaista päällystettä, joka ei ole ku-
lunut muita katuja nopeammin. Yksisuuntaisilla monikaistaisilla kaduilla liikenne urautuu vähemmän kuin kak-
sisuuntaisilla kaduilla. 

Keskimäärin Helsingin kokemukset hiljaisista päällysteistä viittaavat siihen, että hiljaisten päällysteiden käyt-
töikäkustannus on edullisilla sekoituksilla (SMA8, SMA11) noin 5–10 % tavanomaista päällystettä kalliimpi ja 
erikoistuotemerkeillä 20–30 % tavanomaista päällystettä kalliimpi. Luvussa 5.3.3 on hiljaisen päällysteen suh-
teellisen kustannuksen pohjana käytetty arvoa, joka on 30 % tavanomaista päällystettä kalliimpi. 

4.1.5 Rautatien kiskojen hionta 
Rautateiden kiskojen hionta on viime vuosina tehtyjen tulosten perusteella havaittu varsin tehokkaaksi melun-
hallintakeinoksi, jonka käyttöä Liikennevirasto pyrkii lisäämään. Kiskojen hionta vähentää junan kulkuvastusta 
sekä kiskon ja pyörän kosketuksesta syntyvää melua. Junan pyörien kunnolla on myös merkittävä vaikutus 
melutasoon. 

Kiskojen hionnan vaikutus riippuu kiskojen kunnosta ennen hiontaa. Tavallisesti hionnan vaikutus on 2–6 dB. 
Hionta on uusittava 4–6 vuoden välein, jotta alhaisempi melutaso pystytään säilyttämään. Hionnan ongelma 
Suomessa on toimiminen lainakalustolla, jolloin hiontaa voidaan tehdä vuosittain vain noin 300 kiskokilometrin 
verran. Suomeen tulisi hankkia omaa hiontakalustoa. 

4.2 Melun leviämisen estäminen 
Melun leviämistä varsinaiselta liikennealueelta muualle voidaan estää erilaisin meluestein, kuten meluseinin, 
melukaitein, meluvallein ja maastonmuotoiluin. Väylän linjaus ja korkeusasema maastossa vaikuttaa tietenkin 
myös merkittävästi melun leviämiseen. Melueste on tehokkaimmillaan lähellä melulähdettä tai suojattavaa 
kohdetta. 
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4.2.1 Meluvallit 
Meluvallit ja muut pengerrykset ovat meluseiniä edullisempi tapa torjua melun leviämistä. Myös rakennushank-
keiden yhteydessä mahdollisesti kaivetuille ylijäämämassoille tulee käyttöä. Meluvallin ongelma on sen tilan-
tarve meluseiniin verrattuna, mikä johtuu tarpeesta rakentaa sille loiva luiska (1:2) kasvillisuuden ja maamas-
sojen stabiiliuden vuoksi. Suuri tilantarve väylän poikkileikkaussuunnassa usein estää meluvallin käytön taa-
jamissa tai niiden läheisyydessä. Maanteillä ja muilla pääväylillä on sen sijaan käytössä yleensä leveämmät 
suojavyöhykkeet, joille meluvallit mahtuvat. 

4.2.2 Meluseinät ja melukaiteet 
Meluseinä on betoninen, puinen tai muusta materiaalista tehty pystysuora rakenne, jolla on syvät perustukset 
maassa, ja se on yleensä vähintään 2 metrin korkuinen. Melukaide on tätä kevyempi rakenne, jonka korkeus 
on korkeintaan 1,0–1,5 m ja jonka perustus sijaitsee väylän päällysrakenteessa erittäin lähellä liikenteen kulku-
tilaa. Jos väylätila sallii, on kustannussyistä kannatettavaa käyttää melukaidetta, mutta jos se korkeutensa 
puolesta ei riitä, on käytettävä meluseinää, joka voidaan rakentaa korkeammaksi, joskin kauemmaksi väylästä. 

4.2.3 Väylän tunnelointi tai korkeusaseman muuttaminen 
Liikenneväylän kattaminen tai siirtäminen maan alle eristää väylän täydellisesti maanpinnasta. Silloin väylän 
paikalliset ympäristövaikutukset melu mukaan lukien lakkaavat kokonaan ja liikennealue suojavyöhykkeineen 
vapautuvat muuhun käyttöön. Tunnelointi on huomattavan kallis ratkaisu ja soveltuu lähinnä silloin, jos sen 
päälle saadaan huomattavia mahdollisuuksia asuinrakentamiseen. Liikenneväylän painaminen leikkaukseen 
vähentää myös melun leviämistä ympäristöön. 

4.3 Meluntorjunta tonttien ja rakennusten kohdalla 
Jos liikenteen lähtömelutason alentaminen tai melun leviämisen estäminen katu- tai liikennealueella eivät on-
nistu, saattaa meluntorjunta jäädä toteutettavaksi vasta asuintontilla tai sen välittömässä läheisyydessä. Me-
lueste voidaan rakentaa myös tontin alueelle. Muita melusuojaustapoja tontilla ovat täydennysrakentaminen tai 
rakennusten äänieristäminen. 

4.3.1  Täydennysrakentaminen 
Jo kaavoitusvaiheessa tulee melun leviäminen ottaa huomioon sijoittamalla rakennukset siten, että joka raken-
nukselle tulee hiljaisia ulkosivuja. Kun rakennukset muodostavat yhtenäisen melumuurin, piha-alue ja asunto-
jen parvekkeet voidaan sijoittaa rakennusten suojaiselle puolelle. Tämä onnistuu hyvin kerrostaloalueilla, mutta 
pientaloalueet tai muuten väljästi rakennetut alueet ovat alttiimpia melulle.  

Melulle arkaa aluetta voidaan suojata myös sijoittamalla sen ja melua aiheuttavan väylän väliin yhtenäinen 
suurten rakennusten rivi. Pientaloalueilla voidaan autotalleja ja muita ulkorakennuksia sijoittaa kadunpuoleisel-
le sivulle melusuojaksi, jollaisena itse asuintalokin voi toimia. Myös jo rakennettujen alueiden melutilannetta 
voidaan parantaa, jos alueille on mahdollista sijoittaa edellä kuvatun kaltaista täydennysrakentamista.  

Kun asuinrakennuksia käytetään meluesteinä, on huolehdittava siitä, että julkisivujen ääneneristävyydet ovat 
riittävät ja että rakennuksissa on mahdollisimman vähän asuntoja, jotka avautuvat vain melun suuntaan. 

4.3.2 Rakennusten ääneneristämisen parantaminen 
Rakennuksessa ikkunoiden äänieristys vaikuttaa sisämelutasoon. Näin esim. ikkunoiden perusparantamisella 
voidaan vähentää sisälle kantautuvaa melua. Kaavoitusvaiheessa voidaan tarvittaessa määrätä rakennukselle 
erityinen julkisivun ääneneristys, joka on korkeampi kuin tavanomaisena pidetty 25–26 dB.  
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5 MELUNTORJUNTAKOHTEET 

5.1 Melun ohjearvot 
Meluntorjuntatarpeen toteaminen perustuu valtioneuvoston melutason ohjearvoja koskevan päätöksen (N:o 
993, 29.10.1992) vaatimuksiin: 

 Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), 
LAeq, enintään 

Ohjearvot ulkona Päivällä (klo 7-22) Yöllä (klo 22-7) 

Asumiseen käytettävät alueet 55 dB 50dB (uudet alueet 45 dB) 

Virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömäs-
sä läheisyydessä  55 dB 50dB (uudet alueet 45 dB) 

Hoitolaitoksia palvelevat alueet 55 dB 50dB (uudet alueet 45 dB) 

Oppilaitoksia palvelevat alueet 55 dB - 

Loma-asumiseen käytettävät alueet ja leirintä-
alueet  45 dB 40 dB 

Virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luon-
nonsuojelualueet 45 dB 40 dB (ei sovelleta ellei yö-

käyttöä) 

Ohjearvot sisällä Päivällä (klo 7-22) Yöllä (klo 22-7) 

Asuin-, potilas- ja majoitus- 
huoneet  35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat  35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet  45 dB - 

Meluntorjunnan neuvottelukunnan (23.5.1994) mukaan ohjearvoja sovelletaan eri liikennemuotojen meluun 
siten, että melutasoja verrataan ohjearvoihin meluryhmittäin. 

5.2 Melun ongelmakohteiden määritysmenetelmä 
Melun ongelmakohteet määritettiin kansallisten tunnuslukujen LAeq7-22 ja  LAeq22-7 perusteella. Koska päiväajan 
tie- ja raideliikenteen melualueet ulottuvat kauemmaksi kuin yöajan, melun ongelmakohteet määritettiin käy-
tännössä päivämelun (LAeq7-22) perusteella. 

Ongelmakohteiden määrityksessä käytettiin seuraavanlaisia vaiheita: 

1) HotSpot-tarkastelu  

2) Vanhojen meluntorjuntasuunnitelmien kohdeluettelon läpikäynti 

3) Vaiheista 1 ja 2 saatujen kohteiden mielekkäimmän meluntorjuntatoimenpiteen päättäminen 

4) Vaiheista 1 ja 2 saatujen kohteiden yksityiskohtainen pihojen ja julkisivun melualtistumisen tutkimus 
melukarttojen kera ja kohteiden priorisointi matemaattisin perustein tiettyä meluntorjuntatoimenpidettä 
käyttäen 

5) Vaiheen 4 tuloksina saatujen kärkikohteiden priorisointi toteutettavuuden perusteella. 

5.2.1 Vaihe 1: HotSpot-tarkastelu 
Melulaskentaohjelman HotSpot-tarkastelu tehtiin melulle altistuvien väestökeskittymien kartoittamiseksi. Hot-
Spot-laskenta laskee väentiheyden sille asukasmäärälle, joiden kohdalla rakennusten julkisivumelutaso ylittää 
kynnysarvon, tässä tapauksessa 60 dB. Väentiheys laskettiin 50 m:n säteellä oleville kyseisille asukkaille 10  
10 m² suuruisten perusruutujen tarkkuudella. 

Hotspot-laskennan lähtötiedot olivat kevään 2012 julkisivumelulaskentojen tulokset, joissa jokaisen rakennuk-
sen julkisivulla oli laskentapisteitä 3–5 m:n välein. Tuloksiin kuului laskentapisteiden ulkomelutaso ilman omas-
ta rakennuksesta tulevaa heijastusta. Hotspot-laskenta jakoi rakennusten asukkaat tasaisesti eri julkisivuille.  

HotSpot-laskennan tuloksena saadaan melulle altistuvien asukkaiden väentiheyskartta. Vaiheeseen 3 otettiin 
mukaan kaikki liitteen 1 kartoilla esitetyt kohteet. 

5.2.2 Vaihe 2: Vanhojen meluntorjuntasuunnitelmien läpikäynti 
Turun liikennemeluselvityksessä 1993 oli laadittu taulukko silloisista priorisoiduista 33 meluntorjuntakohteesta. 
Taulukon kohteet otettiin mukaan vaiheeseen 3, lukuun ottamatta niitä kohteita, joissa meluntorjuntatoimenpi-
de ei ollut enää mielekäs, esim. siksi että meluntorjuntatoimenpide oli kyseiseen kohteeseen jo tehty tai raken-
nuskantatilanne oli merkittävästi muuttunut. 

5.2.3 Vaihe 3: Kohteiden mielekkäimmän meluntorjuntatoimenpiteen päättäminen  
Vaiheista 1 ja 2 saatujen, kunkin tarkasteltavan kohteen osalta arvioitiin, olisiko sille sopivin toimenpide: 

A) Melulähteeseen vaikuttaminen (hiljainen päällyste, nopeusrajoituksen alentaminen tms.) 

B) Meluesteen rakentaminen (melukaide, meluseinä, meluvalli) 

C) Ei toimenpidettä 

Päätös tehtiin sillä perusteella, mikä toimenpide parhaiten sopii kyseisen kohteen luonteeseen ja mihin fyysi-
nen tila riittäisi: 

- Vaihtoehtoa A ehdotettiin kohteille, jotka sijaitsivat tiheästi asutuilla alueilla tai muuten paikassa, jossa 
meluesteelle ei ollut tilaa.  

- Vaihtoehtoa B ehdotettiin kohteille, joihin melueste on mahdollista toteuttaa ja joissa liikennemäärät tai 
liikenteen sujuvuusvaatimukset olivat liian suuria A-vaihtoehdon toimenpiteille.  

- Vaihtoehtoa C esitettiin kohteille, joissa melun leviäminen tonttien pihoille ei ollut tarpeeksi voimakasta 
eikä julkisivumelu ollut muusta ympäristöstä merkittävästi poikkeava. 

Vaiheen päätös tehtiin melukarttojen tarkastelun perusteella ja sen lisäksi paikallistuntemusta, maastokäyntiä 
ja Google Maps -toimintoa hyväksi käyttäen. 

Vaihtoehtojen A ja B kohteet otettiin vaiheeseen 4. Ne myös numeroitiin periaatteella, jossa melueste molem-
min puolin katua laskettiin kahdeksi eri kohteeksi. Toimenpiteen katupituus mitattiin melulle altistuvien tonttien 
tai rakennusten perusteella.  
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5.2.4 Vaihe 4: Yksityiskohtainen pihojen ja julkisivun melualtistumisen tarkastelu  
Tähän vaiheeseen valitut 67 kohdetta tutkittiin melukarttojen avulla, joissa oli esitetty: 

- rakennusten asukkaiden määrät 

- ulkomelualueet meluvyöhykkeittäin 5 dB:n välein 

- julkisivumelu laskentapisteissä 5 dB:n välein 

- tonttirajat. 

Vaiheen tarkastelussa käytettiin hyväksi myös Google Maps -toimintoa sekä Turun kaupungin kaavakarttaa. 

Taulukossa 5-2 on esitetty kohteiden melulle altistuvat asukasmäärät sekä piha- että julkisivumelutarkastelua 
käyttäen. 

Pihamelutarkastelun tuloksena on taulukossa esitetty niiden tonttien asukasmäärä, joiden: 
- rakennuksen tontin oleskelupihasta vähintään n. 75 % (silmämääräisesti) sijaitsi yli 55 dB:n alueella 
- rakennuksen tontin oleskelupihasta vähintään n. 10 % (silmämääräisesti) sijaitsi yli 60 dB:n alueella, 

mikäli tontti on täyttänyt myös yllä mainitun 75 %:n kriteerin yli 55 dB:n alueella. 

Julkisivumelutarkastelun tuloksena, jossa asukkaat jaettiin tasaisesti julkisivun eri melutasojen kesken, on tau-
lukossa esitetty ne asukkaat, joiden: 

- julkisivumelu ylitti 60 dB 
- julkisivumelu ylitti 65 dB (asukasmäärä sisältyi myös yllä mainittuun 60 dB:n ylitykseen) 

Jos rakennuksen asukasmäärä oli  5 asukasta, rakennuksen asukasmäärä julkisivujen altistumisen tarkaste-
lussa laskettiin kokonaan, vaikka julkisivumelu olisi ylittänyt kynnysarvon vain osassa rakennuksen ulkoseinää. 
Perusteena tälle on se, että 5 asukasta ja sitä pienempi määrä saattavat kuulua samaan talouteen.  

Kahden melua aiheuttavan kadun kulmassa sijaitsevien talojen asukasmäärästä laskettiin vain se osa, jonka 
julkisivun laskentapisteet olivat tarkasteltavan kadun puolella. 

Vaiheen 4 kohteille laskettiin taulukossa 5-2 painotettu melulle altistuva asukasmäärä = 1  (asukkaat yli 55 
dB) + 3  (asukkaat yli 60 dB) + 10  (asukkaat yli 65 dB). Kahdelle ensimmäiselle termille käytettiin pihamelu-
tarkastelun ja kolmannelle termille julkisivumelutarkastelun asukasmäärää. Painotettu melulle altistuva asu-
kasmäärä antaa kuvan kohteen tärkeydestä ja tehokkuudesta, kun sen jakaa kohteen pituudella. 

5.3 Valitut meluntorjuntakohteet 

5.3.1 Ensijaisten kohteiden valinta 
Ensisijaisesti tutkittavien kohteiden, eli Turun meluntorjunnan pilottikohteiden valinta suoritettiin konsultin ja 
tilaajan välisissä keskusteluissa. Päädyttiin valitsemaan kohteita seuraavin perustein: 

- Kohteet edustaisivat useita eri ratkaisumenetelmiä. 

- Kohteet olisivat mahdollisia toteutettaviksi nykyolosuhteissa ilman esim. kaavamuutosten tai kadun 
poikkileikkausta muuttavien suunnitelmien (esim. raitiotie-, kaksiajorataistamis- tai muiden kehittämis-
suunnitelmien) valmistumisen odottamisen tarvetta. 

- Kohteiden vaikutus meluntorjuntamenetelmän pituusyksikköä kohden olisi merkittävä tai vähintään koh-
talainen. 

- Kohteissa on erityisesti sellaisia tontteja, joissa ulkomelutaso on yli 60 tai 65 dBA huomattavalla osalla 
tonttia. 

Ensisijaisiksi tutkittaviksi valitut kohteet on esitetty taulukossa 5-3, ja sitä ennen taulukossa 5-2 lihavoituina. 

5.3.2 Ensisijaisten kohteiden ratkaisun kuvaus 
Seuraavat meluntorjuntaratkaisut ovat sellaisia, jotka aikaansaavat kohteilleen melun ohjearvojen kannalta 
mahdollisimman riittävän melusuojauksen seuraavilla reunaehdoilla: 

- jos käytössä on melueste, pyritään siihen, että kohdealueella LAeq7-22 on alle 55 dB suurimmassa osas-
sa pihaa mahdollisimman monella tontilla 

- jos käytössä on melueste, se ei ylitä 5 metrin korkeutta liikenneväylän (tie, rautatie) pintaan tai maan-
pintaan verrattuna 

- jos käytössä on melueste, sen korottaminen ei enää paranna tilannetta merkityksellisesti. 

Kohteet on tarkoitettu jatkoselvitettäviksi, ja jatkoselvityksessä voidaan tutkia useampia kuin alla mainittuja me-
luntorjuntakeinoja, kuten hiljaisen päällysteen, nopeusrajoituksen alentamisen ja meluesteen yhdistelmiä. Jat-
koselvityksessä myös meluesteen korkeus saattaa kohtuullistua esteettisistä syistä. 

Seuraavissa ratkaisukuvauksissa ”pihoilla” tarkoitetaan niitä pihoja, jotka jo nykyään ovat melualuetta (LAeq7-22 
yli 55 dB). 

Kohde C2, Koulukatu & Puutarhakatu: Kohdealue on Aurajoen pohjoispuoleisen keskusta-alueen reunaa 
avoimine kerrostalopihoineen ja vanhoine puutalopihoineen. Koulukatu on keskustan länsiosan läpikulkukatu 
ja Puutarhakatu kokoojakatu. Koulukatu koko pituudeltaan (Linnankatu–Ratapihankatu) ja Puutarhakatu osuu-
delta Koulukatu–Käsityöläiskatu ehdotetaan päällystettäväksi uudelleen hiljaisella päällysteellä, jonka vaiku-
tuksesta liikenteen aiheuttama lähtömelutaso on 3 dB alempi kuin tavanomaista päällystettä käytettäessä. 
Ratkaisun seurauksena melutaso alenee avoimilla pihoilla 1–3 dB:n verran. 

Kohde C3, Martinkatu & Kuninkaankartanonkatu: Kohdealue on Aurajoen eteläpuoleisen keskusta-alueen reu-
naa avoimine kerrostalopihoineen. Kadut ovat keskustan länsiosan läpikulkukatuja. Martinkatu osuudelta Myl-
lyahde–Stålarminkatu ja Kuninkaankartanonkatu osuudelta Martinkatu–Stålarminkatu ehdotetaan päällystettä-
väksi uudelleen hiljaisella päällysteellä, jonka vaikutuksesta liikenteen aiheuttama lähtömelutaso on 3 dB 
alempi kuin tavanomaista päällystettä käytettäessä. Ratkaisun seurauksena melutaso alenee useimmilla pi-
hoilla 1–3 dB:n verran. 

Kohde C6, Itäisen Pitkäkadun itäpää: Kohdealue on Aurajoen eteläpuoleisen keskusta-alueen reunaa avoimi-
ne kerrostalopihoineen. Itäisen Pitkäkadun tämä osuus on entistä pääkatua, jota nykyisin on tarpeen rauhoit-
taa. Itäinen Pitkäkatu osuudelta Uudenmaankatu–Lemminkäisenkatu ehdotetaan päällystettäväksi uudelleen 
hiljaisella päällysteellä, jonka vaikutuksesta liikenteen aiheuttama lähtömelutaso on 3 dB alempi kuin tavan-
omaista päällystettä käytettäessä. Ratkaisun seurauksena melutaso alenee avoimilla pihoilla 2–5 dB:n verran. 

Kohde C7, Hämeentieen länsipää: Kohdealue sisältää paljon pientaloja ja yhden suuren kerrostalon vilkkaan 
sisääntuloväylän varrella. Hämeentie osuudelta Keskikatu–Nummenpuistokatu ehdotetaan päällystettäväksi 
uudelleen hiljaisella päällysteellä, jonka vaikutuksesta liikenteen aiheuttama lähtömelutaso on 3 dB alempi kuin 
tavanomaista päällystettä käytettäessä. Lisäksi nopeusrajoitusta alennetaan 60 km/h:sta 50 km/h:iin. Ratkai-
sun seurauksena melutaso alenee avoimilla pihoilla 3–6 dB:n verran. 

Kohde C8, Vanhan Hämeentien länsipää: Kohdealue, joka sijaitsee välittömästi kohteen C7:n eteläpuolella, 
sisältää paljolti puisia pientaloja kaupunginosaa halkovan kokoojakadun varrella. Chorellinkatu sekä Vanha 
Hämeentie osuudelta Chorellinkatu–Tammitie ehdotetaan päällystettäväksi uudelleen hiljaisella päällysteellä, 
jonka vaikutuksesta liikenteen aiheuttama lähtömelutaso on 3 dB alempi kuin tavanomaista päällystettä käytet-
täessä. Lisäksi nopeusrajoitusta alennetaan 50 km/h:sta 40 km/h:iin. Ratkaisun seurauksena melutaso alenee 
useimmilla pihoilla 2–5 dB:n verran. 

Kohde D3, Hämeen valtatie Rasintien kohdalla: Kohdealue on pientaloaluetta vilkkaan sisääntuloväylän varrel-
la. Meluntorjuntakeinoina ehdotetaan käytettäväksi meluseinää, hiljaista päällystettä ja nopeusrajoituksen alen-
tamista. Hämeen valtatien pohjoispuolelle ehdotetaan rakennettavaksi meluseinä 5 m:n päähän pohjoisen ajo-
radan reunasta seuraavasti: Kuralankaarteen/Rasintien liittymän länsipuolen bussipysäkin taakse tien pinnasta 
lyhyt 2,5 m korkea meluseinä, ja ko. liittymästä itään kaksi tien pinnasta 3,5 m ja 2,5 m korkeaa meluseinää 
muualle paitsi liittymien ja bussipysäkkien kohdalle. (Siellä missä luiska Hämeen valtatien ja Rasintien välillä 
on jyrkkä, voidaan meluseinä rakentaa myös lähemmäksi Rasintietä.) Hämeen valtatie Rasintien pientaloasu-
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tuksen kohdalta, lännestä lukien Aurajoen läheisestä kaarteesta Jaaninojalle asti, ehdotetaan päällystettäväksi 
uudelleen hiljaisella päällysteellä, jonka vaikutuksesta liikenteen aiheuttama lähtömelutaso on 3 dB alempi kuin 
tavanomaista päällystettä käytettäessä. Nopeusrajoitusta ehdotetaan alennettavaksi 70 km/h:sta 60 km/h:iin. 
Ratkaisun seurauksena melutaso alenee kohteen länsiosan pihoilla 2–5 dB:n ja keski- ja itäosan pihoilla 3–13 
dB:n verran. 

Kohde D14, Naantalin pikatie ja Rauman valtatie Väinölänkadun kohdalla: Kohdealue on mäellä sijaitsevaa 
pientaloaluetta kahden vilkkaan sisääntulomoottoriväylän välissä. Naantalin pikatien pohjoispuolelle ehdote-
taan rakennettavaksi tien pinnasta 5 m korkea meluseinä pohjoisen ajoradan reunasta. (Meluseinän sijoittelu 
vaatii jyrkän luiskan takia lisätoimenpiteitä.) Rauman valtatien länsipuolelle ehdotetaan rakennettavaksi länti-
sen ajoradan reunasta noin 15–18 m:n päähän meluseinä, joka sijoittuu rinteen merkittävimpään taitekohtaan 
ja jonka korkeus maan pinnasta on seinän pohjois- ja eteläpäädyissä 4 m ja seinän keskiosassa 5 m. Ratkai-
sun seurauksena melutaso alenee kohteen pihoilla 2–10 dB:n verran. Kohteen toteuttamisen kannattavuus 
saattaa edellyttää lisäalueiden kaavoittamista asuinkäyttöön. 

Kohteet D35, D36 ja D37, Tampereen valtatie Nostoväenpolun ja Hellaksenkadun välissä: Kohdealue on pien-
taloaluetta vilkkaan sisääntuloväylän varrella. Tampereen valtatien varteen ehdotetaan rakennettavaksi tien 
pinnasta 3 m korkeita meluseiniä ja tien pinnasta n. 1,5 m korkeita melukaiteita. Melukaiteet sijaitsevat noin 1 – 
2 m ajoradan reunasta ja meluseinät 3–5 m ajoradan reunasta. Tien länsipuolella meluesteitä ehdotetaan ra-
kennettavaksi vain osuudelle Nostoväenpolku–Lippukuja ja itäpuolelle koko osuudelle Nostoväenpolku – Hel-
laksenkatu. Marttilantien/Vahdontien liittymän eteläpuolella maasto on melko tasaista, mutta liittymän pohjois-
puolella meluseinän sijoittelu vaatii jyrkän luiskan takia lisätoimenpiteitä. Ratkaisun seurauksena melutaso ale-
nee kohteen pihoilla 3–12 dB:n verran. 

Kohde E1, Turku–Salo -rata, Lonttisten kohta: Kohdealue on vanhojen puupientalojen alue rautatien, Aurajoen 
ja Helsinginkadun välissä, joka sijaitsee radan korkeustasoa alempana. Rata-aluetta reunustaa verkkoaita, 
jonka toisella puolella on katu ja kävelytie. Verkkoaidan paikalle noin 4 m raiteen keskikohdasta ehdotetaan 
rakennettavaksi radan tasosta 1,5 m korkea melukaide osuudelle Lokinkatu–Lonttistentie. Ratkaisun seurauk-
sena melutaso alenee kohteen pihoilla 4–7 dB:n verran. 

5.3.3 Ensijaisten kohteiden hyöty ja kustannukset 
Valittujen kohteiden tärkeimpänä tunnuslukuna voidaan pitää painotettua melulle altistuvaa asukasmäärää ja 
sen muutosta meluntorjuntatoimenpiteen myötä. Olennaista on tietenkin myös toimenpiteen toteuttamisen hin-
ta, mutta sitä seuraavassa hyöty-kustannussuhteessa olisi mielekkäintä käyttää hyötynä nimenomaan paino-
tettua melulle altistuvaa asukasmäärää. Taulukon 5-3 sarakkeessa O on esitetty kohteiden kustannukset pai-
notettua melulle altistuvaa asukasmäärää kohti. 

Toimenpiteiden toteuttamisen kustannuksina on käytetty pyöristettyjä arvoja: 

- nopeusrajoituksen muuttaminen: 2–3 liikennemerkin vaihtaminen 500 €/kohde 

- kadun uudelleen päällystäminen: hiljaisen päällysteen ja tavanomaisen päällysteen (esim. SMA16) vä-
linen erotus, ottaen huomioon yksikköhinnan lisäksi myös hiljaisen päällysteen nopeamman kulumisen 
ja useammin toistuvat uudelleenpäällystystarpeet: 0,3  12 €/m² = 3,6 €/m² 

- melukaide, paikalla valettu, korkeus 1,4 m, paksuus 0,3 m, ilman anturaa: 320 €/m 

- meluseinä betonielementeistä h = 2,5 m, sis. paikalla valetun perustuksen: 460 €/m 

- meluseinä, lisäkorkeutta jokaista 0,5 m kohti edelliseen verrattuna: 20 €/m 

- meluseinä, puuverhoilu, lisäkustannus kaikkiin meluseiniin: 35 €/m² 

Kustannustiedot ovat peräisin rakentamiskustannusten tietokannasta eli FORE-järjestelmästä. Vaikeat perus-
tamisolosuhteet, kuten Turussa tyypillinen paksu savikerros, voivat nostaa kustannusta huomattavasti keski-
määräisestä. 

Päällystämisen neliömetrimäärä on laskettu kertomalla päällystettävän kadun pituus sen leveydellä, joksi on 
arvioitu sen ajoradan leveys + 4 m (pysäköintiä tai piennarta molemmin puolin sekä kääntymiskaistoja). 

Kustannusvertailussa on vertailtu 30 vuoden ajalle syntyviä kustannuksia toimenpiteen toteuttamishetkestä 
alkaen. Katujen uudelleen päällystämisen oletettiin tapahtuvan 7,5 vuoden välein eli 4 kertaa. Meluseinän tai 
melukaiteen oletettiin kestävän 30 vuotta ilman lisätoimenpiteitä.  
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Taulukko  5-2. Alustavat meluntorjuntakohteet.

     Ennen meluntorjuntatoimenpiteitä     

A B C D E F G H I J K L M 

Koh-
teen 
nro 

Kaupunginosa Melua aiheuttava liikenne-
väylä 

Kohteen sijainti tarkem-
min 

Kohteen 
katupituus 
(m) 

Asukkaita 
tonteilla, 
joiden 
pihoilla 
LAeq7-22 yli 
55 dB (> 
75 % 
pihasta) 

Asukkaita 
tonteilla, 
joiden 
pihoilla 
LAeq7-22 yli 
60 dB (> 
10 % 
pihasta) 

Asukkaita 
taloissa, 
joiden 
julkisivulla 
LAeq7-22 yli 
60 dB  

Asukkaita 
taloissa, 
joiden 
julkisivulla 
LAeq7-22 yli 
65 dB 

Painotettu 
melulle 
altistuva 
asukas-
määrä  

(1 F  + 

3 G + 

10 I) 

Ehdotettu meluntorjuntatoi-
menpide suhteessa melua 
aiheuttavaan liikenneväylään 

Vertai-
luluku 

J/E 

 

Työryhmän päätös tutkimisen kiireellisyydestä 

Tiemelukohteet       
 

 
  

Meluesteettömät kohteet       
 

 
  

C1 Keskusta Ratapihank. Koulukatu–asema  500 315 209 164 113 2074 
nop.raj. 50->40 km/h, hilj.asf., 
tonttiaitoja 4,15 

Voisi tutkia. 

C2 Keskusta Kouluk., Puutarhak. 

Ratapihankatu–
Linnankatu (K), Koulu-
katu–Käsityöläiskatu (P) 1070 924 682 914 516 8132 

nop.raj. 50->40 km/h, 
hilj.asf. 7,60 

Tutkitaan nyt. Nopeusrajoituksen alentaminen tosin vaikeaa. 

C3 Keskusta 
Martinkatu, Kuninkaankar-
tanonkatu 

Stålarminkatu–
Puistokatu (M), Martin-
katu–Stålarminkatu (K) 590 352 272 327 227 3441 

nop.raj. 50->40 km/h, 
hilj.asf. 5,83 

Tutkitaan nyt. Nopeusrajoituksen alentaminen tosin vaikeaa. 

C4 Keskusta Itäinen Pitkäkatu 
Kivenhakkaajankatu–
Lemminkäisenkatu 500 149 130 385 255 3090 nop.raj. 50->40 km/h, hilj.asf. 6,18 

Voisi tutkia.  

C5 Keskusta Itäinen Pitkäkatu 
Kaskenkatu–
Uudenmaankatu 500 35 0 276 159 1629 nop.raj. 50->40 km/h, hilj.asf. 3,26 

Voisi tutkia.  

C6 Keskusta Itäinen Pitkäkatu 
Uudenmaankatu–
Lemminkäisenkatu 560 219 219 398 270 3580 

nop.raj. 50->40 km/h, 
hilj.asf. 6,39 

Tutkitaan nyt. 

C7 Nummi Hämeentie 
Keskikatu–
Nummenpuistokatu 320 78 40 52 13 324 

nop.raj. 60->50 km/h, 
hilj.asf. 1,01 

Tutkitaan nyt. 

C8 Nummi Vanha Hämeentie Hämeen vt–Tammitie 590 52 52 99 49 697 
nop.raj. 50->40 km/h, 
hilj.asf. 1,18 

Tutkitaan nyt. 

C9 Vähä-Heikkilä Askaistentie 
Kupittaankatu–
Kunnallissairaalantie 270 41 26 43 31 433 nop.raj. 50->40 km/h, hilj.asf. 1,60 

Voisi tutkia. 

C10 Vähä-Heikkilä Askaistentie 
Kunnallissairaalantie–
Vähäheikkiläntie 450 72 72 63 32 603 

nop.raj. 50->40 km/h, hilj.asf., 
ajorataesteitä 1,34 

Voisi tutkia. Toivolankadun ja Vähäheikkiläntien välissä olevia tontteja Askaistentien 
itäpuolella voisi ehkä suojata myös meluesteellä. 

C11 Vähä-Heikkilä Vähä-Heikkiläntie Uittamontie–Alitie 250 11 11 11 11 154 
nop.raj. 50->40 km/h, hilj.asf., 
nop.hidasteita? 0,62 

Voisi tutkia.  

C12 
Pohjolan länsi-
osa Köydenpunojankatu 

Kokkorinne–
Juhannuskuja 400 62 33 43 32 478 nop.raj. 50->40 km/h, hilj.asf. 1,20 

Voisi tutkia.  

C13 Pitkämäki Vakka-Suomentie 
Lukoilantie–
Ruohonpäänkatu 500 56 56 31 10 328 nop.raj. 50->40 km/h, hilj.asf. 0,66 

Voisi tutkia.  

C14 Kärsämäki Kärsämäentie 
Kairialankadun kohta–
Tuulismäentie 450 46 46 42 0 184 nop.raj. 50->40 km/h, hilj.asf. 0,41 

Voisi tutkia.  

C15 Halinen Maunu Tavastin katu 
Koroistentie–
Koroistenkaari 800 77 77 42 0 308 nop.raj. 50->40 km/h, hilj.asf. 0,39 

Voisi tutkia. Suunnitteilla oleva Halistenväylä poistaa läpiajoliikenteen kadulta, mutta 
toteutumiseen menee vielä aikaa. 

Meluesteelliset kohteet       
 

  
 

D1 Korppolaismäki 
Stålarminkatu - Hirvensalon 
pt Kölikatu–Korppolaistie 80 8 8 4 0 32 mk välikaistalle länsipuol. 0,40 

Odottaa. Raitiotie- ym. suunnitelmat Stålarminkadulle ovat kesken, joten melusuoja-
us tutkittava niiden selvittyä. 

D2 Korppolaismäki 
Stålarminkatu - Hirvensalon 
pt Ojarinne 200 27 18 7 7 151 mk välikaistalle itäpuol. 0,76 

Odottaa. Raitiotie- ym. suunnitelmat Stålarminkadulle ovat kesken, joten melusuoja-
us tutkittava niiden selvittyä. 

D3 Kurala Hämeen vt Rasintie–Jaanintie 350 33 26 23 3 141 
mk pohj.puol. nop.raj. 70-
>60 km/h, hilj.asf. 0,40 Tutkitaan nyt. Meluseinän rakentaminen lienee mahdollista. 

D4 Pääskyvuori Littoistentie 
Jaanintie–Varissuon jää-
halli 1200 111 105 58 9 512 mk välikaistalle pohj.puol. 0,43 

Odottaa. Ei tonttiliittymiä Littoistentielle, joten meluseinä lienee mahdollinen. Raitio-
tien tilavaatimuksen selvittyä voi tutkia sijoituksen ja vaikutuksen. 

D5 Pääskyvuori Littoistentie 
Jaanintie–Varissuon jää-
halli 630 122 122 27 0 488 mk välikaistalle etel.puol. 0,77 

Odottaa. Ei tonttiliittymiä Littoistentielle, joten meluseinä lienee mahdollinen. Raitio-
tien tilavaatimuksen selvittyä voi tutkia sijoituksen ja vaikutuksen. 

D6 Vasaramäki Uudenmaantie 
Kupittaankatu–
Kunnallissairaalantie 230 12 12 6 0 48 

mk välikaistalle länsipuol., 
puiden paikalle (keskikaistalla 
myös puita, jotka jäävät) 0,21 

Ei tutkita. Välikaistan puita ei voi poistaa. Alueen kaavassa melusuojaus on ratkaistu 
siten, että tietyillä tonteilla, jotka ovat kokonaan yli 60 dB:n alueella, saa rakentaa 
melusuojaksi 2 metriä korkean meluaidan.  

D7 Vasaramäki Uudenmaantie Kuusikatu–Koivukatu 150 18 18 14 0 72 

mk välikaistalle itäpuol., pui-
den paikalle (keskikaistalla 
myös puita, jotka jäävät) 0,48 

Voisi tutkia. Puutalojen puolella voisi tutkia aitoja talojen väliin. Puutalot ovat tosin 
isoilla tonteilla, joilla on myös alle 55 dB:n aluetta. Julkisivujen ääneneristävyys tär-
keää. Omakotitalojen puolella ei tonttiliittymiä, mutta puurivin kohdalle ei saane ai-
taa. Kaupunkikuvallisesti vaikea kohta suojata. 
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D8 Koivula Eteläkaari 
Lauritsankatu–
Välskärinkatu 150 14 7 7 0 35 mk etel.jk:n tilalle? 0,23 

Voisi tutkia. Eteläkaaren katualue on leveä, ei ole syytä poistaa jk-väylää, sekä sille 
että melukaiteelle on tilaa katualueella. 

D9 Peltola Peltolantie Ohrakatu–Pellavakatu 220 15 13 13 0 54 mk välikaistalle itäpuol. 0,25 
Voisi tutkia. Pituutta tulee paljon suojattua pihaa kohti. Katuliittymissä oltava riittävät 
näkemät. 

D10 Vähä-Heikkilä Vähä-Heikkiläntie Askaistentie–Kyrönkatu 270 26 26 37 13 235 mk välikaistalle pohj.puol. 0,87 
Odottaa. Vähäheikkiläntielle on tarpeen laatia kehittämissuunnitelma mm. Hirvensa-
lon lisääntyvän liikenteen vuoksi ja melusuojaus on tutkittava sen yhteydessä. 

D11 Vähä-Heikkilä Vähä-Heikkiläntie Askaistentie–Kyrönkatu 220 12 2 0 0 18 mk välikaistalle etel.puol. 0,08 
Odottaa. Vähäheikkiläntielle on tarpeen laatia kehittämissuunnitelma mm. Hirvensa-
lon lisääntyvän liikenteen vuoksi ja melusuojaus on tutkittava sen yhteydessä. 

D12 Patterinhaka Pansiontie Vaasantie–Kanslerintie 200 141 141 51 0 564 lyhyt mk tien itäpuol.  2,82 

Voisi tutkia. Osayleiskaavassa Vaasantie poistuu. Patterinhaka on suojelukohde, 
joten suojauksen tekeminen sen kohdalle ei välttämättä onnistu. Patterinhaasta 
länteen eli Pansioon päin voisi tutkia melusuojausta, jotta kahden pohjoisimman 
talon pihat saataisiin suojattua. Pihat ovat nyt vähäisessä käytössä. 

D13 Pahaniemi Naantalin pt Ojarannantie 100 12 12 6 1 60 mk tai ms eteläpuolelle 0,60 
Odottaa. Yksittäinen kerrostalo, jossa on vähän asukkaita. Kaavan ajanmukaisuus 
syytä tarkistaa ja vasta sitten päättää jatkotutkimustarpeesta. 

D14 Härkämäki 
Naantalin pt (Mt 185) & 
Rauman vt (Vt 8) Väinölänkatu 610 29 27 14 0 110 mk tai ms pohjoispuolelle 0,18 

Tutkitaan nyt. Useampia tontteja, joilla yli 65 tai 60 dB kahden pääväylän välissä. 
Kustannus suojattavaa asukasta kohti noussee tosin korkeaksi. 

D15 Härkämäki Rauman Vt Häränojanpolku 180 0 0 67 13 132 mv tai ms loun.puol. 0,73 

Ei tutkita. Oleskelupihat ovat talojen suojassa. Julkisivujen ääneneristävyyttä on 
tarvittaessa parannettava. Liittyy Liikenneviraston Meluntorjunnan toimintasuunni-
telman hankkeeseen VAR1 (Vt 8 Härkämäki–Huhko). 

D16 Kähäri Satakunnantie  Vätintie–Rieskalähteentie 300 50 41 40 19 362 mk välikaistalle pohj.puol. 1,21 
Odottaa. Melusuojaus voidaan ja kannattaa tutkia vasta raitiotiesuunnitelmien selvit-
tyä. 

D17 Kähäri Satakunnantie  Tommilankatu  400 0 0 0 0 0 mk välikaistalle etel.puol. 0,00 
Ei tutkita tässä vaiheessa. Tontit ovat osaksi melualueella, mutta kaikilla tonteilla on 
tarpeeksi piha-aluetta alle 55 dB. 

D18 Kähäri Satakunnantie  
Varkkavuorentie–
Kovasojankuja 80 17 17 10 6 128 mk välikaistalle pohj.puol. 1,60 

Odottaa. Raitiotie voi kulkea tästä ns. 2. rakennusvaiheessa. Myös maankäytön 
muutoksia voi tulla, joten melusuojauksen tutkiminen ei ole ajankohtaista. 

D19 Länsikeskus Satakunnantie  
Tiensuunkujan ja Sat.t:n 
väliset tontit 270 36 36 30 21 350 mk välikaistalle pohj.puol. 1,30 

Odottaa. Raitiotie voi kulkea tästä ns. 2. rakennusvaiheessa. Myös maankäytön 
muutoksia voi tulla, joten melusuojauksen tutkiminen ei ole ajankohtaista. 

D20 Mälikkälä Satakunnantie  Lasimestarintie 230 14 14 9 2 76 mk välikaistalle pohj.puol. 0,33 
Odottaa. Raitiotie voi kulkea tästä ns. 2. rakennusvaiheessa. Myös maankäytön 
muutoksia voi tulla, joten melusuojauksen tutkiminen ei ole ajankohtaista. 

D21 Mälikkälä Satakunnantie  Lasimestarintie 80 10 10 10 0 40 mk välikaistalle etel.puol. 0,50 
Odottaa. Raitiotie voi kulkea tästä ns. 2. rakennusvaiheessa. Myös maankäytön 
muutoksia voi tulla, joten melusuojauksen tutkiminen ei ole ajankohtaista. 

D22 Pläkkikaupunki Pläkkikaupunginkatu 
Suikkilantie–
Katontekijänkatu 300 28 24 34 0 100 

mk välikaistalle itäpuol., 
nop.raj. 50->40 km/h 0,33 

Odottaa. Esteen tekeminen välikaistalle on hyödytöntä tiuhaan sijaitsevien tonttiliit-
tymien vuoksi. 

D23 
Suikkilan etelä-
osa Suikkilantie Toistalontie 210 43 43 17 8 247 

mk tai rivitalojen yhdistäminen 
lisämeluseinällä 1,18 

Odottaa. Melusuojaus tutkittava Suikkilantien kaksiajorataistamisen suunnittelun 
yhteydessä. 

D24 Suikkila Suikkilantie 
Göteborginkatu–
Kustavintie 530 230 101 9 0 533 ms kadun ja etupihan väliin 1,01 

Odottaa. Melusuojaus tutkittava Suikkilantien kaksiajorataistamisen suunnittelun 
yhteydessä. 

D25 Ruohonpää Suikkilantie 
Lukoilantie–
Satakunnantie 380 25 25 30 15 250 mk välikaistalle itäpuol. 0,66 

Odottaa. Melusuojaus tutkittava Suikkilantien kaksiajorataistamisen suunnittelun 
yhteydessä. 

D26 Nättinummi Kuninkojantie 
Vilkastuksenkatu–
Piuhankatu 450 41 41 27 5 212 mk välikaistalle itäpuol. 0,47 

Odottaa. Esteen tekeminen välikaistalle on melko hyödytöntä tiuhaan sijaitsevien 
tonttiliittymien vuoksi. 

D27 Teräsrautela Markulantie 
Kuninkojanpolku–
Hepokullan koulu 380 35 35 33 16 300 mk välikaistalle pohj.puol. 0,79 

Odottaa. Melusuojaus tutkittava Markulantien kaksiajorataistamisen suunnittelun 
yhteydessä. 

D28 Kaerla Markulantie Kekkurintie–Tampereen vt 270 12 12 7 2 68 mk välikaistalle pohj.puol. 0,25 
Odottaa. Melusuojaus tutkittava Markulantien kaksiajorataistamisen suunnittelun 
yhteydessä. 

D29 Kastu Tampereen vt Vakoistentie–Kaniikintie 170 26 26 24 21 316 mk välikaistalle länsipuol. 1,86 
Odottaa. Melusuojaus kannattaa tutkia länsipuolelle, mahd. tontin rajalle. Välikaista-
sijoitukseen vaikuttaa mahd. raitiotien tilantarve. 

D30 Kastu Tampereen vt Vakoistentie–Kaniikintie 150 6 6 6 3 54 mk välikaistalle itäpuol. 0,36 

Odottaa. Kaide välikaistalla on tehoton, jos Kastuntien liittymä pysyy. Myös nouseva 
maasto voi tehdä suojauksen vaikeaksi. Kastakaisentien pään kohdalla on ratkaise-
maton virkistysreitin ylitystarve. 

D31 Kastu Tampereen vt Parrantie–Markulantie 80 6 6 6 0 24 mk välikaistalle länsipuol. 0,30 Odottaa. Tampereen valtatie on myös mukana tarkasteltavissa raitiotiereiteissä. 
D32 Kastu Tampereen vt Parrantie–Markulantie 320 38 38 12 0 152 mk välikaistalle itäpuol. 0,48 Odottaa. Tampereen valtatie on myös mukana tarkasteltavissa raitiotiereiteissä. 
D33 Kaerla Tampereen vt Markulantie–Kaerlantie 600 67 66 46 14 405 mk välikaistalle länsipuol. 0,68 Odottaa. Tampereen valtatie on myös mukana tarkasteltavissa raitiotiereiteissä. 
D34 Kaerla Tampereen vt Markulantie–Kaerlantie 700 74 67 53 43 705 mk välikaistalle itäpuol. 1,01 Odottaa. Tampereen valtatie on myös mukana tarkasteltavissa raitiotiereiteissä. 
D35 Paltta Tampereen vt 

Nostoväenpolku–
Lippukuja 100 12 4 4 0 24 mk välikaistalle länsipuol. 0,24 

Tutkitaan nyt. Yhtenäinen pientaloalue, jonka pihat kokonaan yli 55 dB:n ja osaksi 
yli 60 dB:n alueella. 

D36 Paltta Tampereen vt 
Nostoväenpolku–
Plassinkatu 330 62 58 14 7 308 mk välikaistalle itäpuol. 0,93 

Tutkitaan nyt. Yhtenäinen pientaloalue, jonka pihat kokonaan yli 55 dB:n ja osaksi 
yli 60 dB:n alueella. Kustannus suojattavaa asukasta kohti noussee tosin korkeaksi. 

D37 Paltta Tampereen vt Hellaksenkatu 80 7 7 6 2 48 
mk tai ms itäpuol., ei väli-
kaistaa 0,60 

Tutkitaan nyt. Muutama tontti kokonaan yli 60 dB:n alueella. Kustannus suojattavaa 
asukasta kohti noussee tosin korkeaksi. 

D38 Kaerla Markulantie Tampereen vt–Mullintie 350 24 20 21 0 84 mk välikaistalle pohj.puol. 0,24 
Odottaa. Melusuojaus tutkittava Markulantien kaksiajorataistamisen suunnittelun 
yhteydessä. 

D39 Kaerla Markulantie Tampereen vt–Mullintie 600 15 15 35 8 140 mk välikaistalle etel.puol. 0,23 
Odottaa. Melusuojaus tutkittava Markulantien kaksiajorataistamisen suunnittelun 
yhteydessä. 

D40 Kastu Raunistulan puistotie 
Tampereen vt–
Markulantie 430 8 8 44 0 32 mk välikaistalle pohj.puol.  0,07 

Erillisselvitys tarvitaan jatkotoimenpiteeksi. Melukaide välikaistalle tuskin on hyväk-
syttävä ratkaisu maisemallisesti, varsinkaan, jos se uhkaa puita.  

D41 Kastu Raunistulan puistotie 
Tampereen vt–
Markulantie 850 25 25 44 0 100 mk välikaistalle etel.puol. 0,12 

Erillisselvitys tarvitaan jatkotoimenpiteeksi. Melukaide välikaistalle tuskin on hyväk-
syttävä ratkaisu maisemallisesti, varsinkaan, jos se uhkaa puita. 

D42 Oriketo Ohitustie (Kt 40) Topinojan liittymä 100 25 25 3 0 100 mk tai ms loun.puol. 1,00 
Odottaa. Tähän haetaan rakennuslupaa laajentamista varten, ja kohteesta on tehtä-
vä erillinen meluselvitys. Melko irrallinen kohde suojattavaksi. 

D43 Moisio Tampereen vt (Vt 9) 
Sankarintie, Haavistonku-
ja 300 23 15 15 0 68 ms kaakk.puol. 0,23 

Odottaa. Melko vähän suojattavaa tässä vaiheessa. Ei liene kiireellisimpiä hankkeita, 
mutta yleiskaavassa on AP:tä, joten kaavoitusvaiheessa melusuojaus on tutkittava. 

D44 Jäkärlä Tampereen vt (Vt 9) Varsojankatu 100 6 0 0 0 6 ms kaakk.puol. 0,06 Odottaa. Vain muutama tontti yli 55 dB.  

D45 Vaiste Tampereen vt (Vt 9) 
Vanhan Moisiontien sivu-
haara 400 18 18 18 18 252 ms länsipuol. 0,63 

Odottaa. Melko vähän suojattavaa tässä vaiheessa. Ei liene kiireellisimpiä hankkeita, 
mutta yleiskaavassa länsipuoli  on AP-aluetta, joten kaavoitusvaiheessa melusuoja-
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us on tutkittava. Itäpuoli on asemakaavassa teollisuusaluetta. 

D46 Vaiste Tampereen vt (Vt 9) 
Vanhan Moisiontien poh-
joispää–Vaistentie 120 9 9 9 6 96 ms länsipuol. 0,80 

Odottaa. Melko vähän suojattavaa tässä vaiheessa. Ei liene kiireellisimpiä hankkeita, 
mutta yleiskaavassa länsipuoli  on AP-aluetta, joten kaavoitusvaiheessa melusuoja-
us on tutkittava. Itäpuoli on asemakaavassa teollisuusaluetta. 

D47 Moisio Tampereen vt (Vt 9) 
Kapanalhonkatu & Loi-
maankatu 360 39 18 16 1 103 mv tai ms länsipuol. 0,29 

Odottaa. Asemakaava on vuodelta 1994. Tässä olisi tutkittava jatkossa, suojaako 
kaavan mukainen rakentaminen melulta, vai tarvitaanko melusuojausta tien varteen. 

D48 Moisio Moision koulutie   400 25 0 0 0 25 valtatien torjunta voi riittää 0,06 
Odottaa. Asemakaava on vuodelta 1994. Tässä olisi tutkittava jatkossa, suojaako 
kaavan mukainen rakentaminen melulta, vai tarvitaanko melusuojausta tien varteen. 

D49 Yli-Maaria Tampereen vt (Vt 9) 
Neitsyt Marian kadun ja 
Gabrielinkadun kohdat 340 63 0 0 0 63 

mv:n korottaminen ja piden-
täminen 0,19 

Odottaa. Kaavan toteutuminen on kesken. Asumisen ja moottoritien välissä TY-
tontti, jonka rakentaminen suojaa myös asumista. 

Ratamelukohteet           

E1 Lonttinen Turku - Salo -rata Lokinkatu–Aurajoki 300 41 40 32 0 161 mk tai ms etel.puol. 0,54 

Tutkitaan nyt. Valituksia ratamelusta on tullut. Ei kuitenkaan kuulu valtakunnallisiin 
meluntorjuntakohteisiin. 

E2 Raunistula Turku - Toijala -rata 
Raunistulantie–Maarian  
kirkkosillan tasoristeys 330 33 33 2 0 132 mk tai ms länsipuol. 0,40 

Ei tutkita tässä vaiheessa. Valituksia on tullut pikemminkin tärinästä. 

E3 Jäkärlä Turku - Toijala -rata 
Merovinkikatu–Jäkärlän 
pk (+ 3 tonttia) 120 15 0 0 0 15 mk tai ms pohj.puol. 0,13 

Ei tutkita tässä vaiheessa. Meluongelma ja suojattavien asukkaiden määrä vähäi-
nen. 

 

Taulukko 5-3. Ensisijaiset meluntorjuntakohteet. 

 
       Meluntorjuntatoimenpiteiden jälkeen     

A B C D E F G H I J K L M N O 

Koh-
teen 
nro 

Kaupunginosa Melua aiheuttava liikenneväylä Kohteen sijainti 
tarkemmin 

Ehdotettu meluntorjuntatoimen-
pide 

Painotettu melullle 
altistuva asukasmäärä 
ennen meluntorjuntaa 
(ks. taulukon 5-2 sara-
ke J) 

Meluntorjunta-
toimenpiteen 
tarkennettu yh-
teenlaskettu 
pituus (m) 

Asukkaita 
tonteilla, 
joiden 
pihoilla 
LAeq7-22 yli 
55 dB (> 
75 % pi-
hasta) 

Asukkaita 
tonteilla, 
joiden 
pihoilla 
LAeq7-22 yli 
60 dB (> 
10 % pi-
hasta) 

Asukkaita 
taloissa, 
joiden 
julkisivulla 
LAeq7-22 yli 
60 dB  

Asukkaita 
taloissa, 
joiden 
julkisivulla 
LAeq7-22 yli 
65 dB 

Painotettu melullle 
altistuva asukas-
määrä meluntor-
junnan jälkeen 

(1 H + 3 I + 

10 K) 

Painotetun 
melulle altis-
tuvan asu-
kasmäärän 
muutos (L-F) 

Toimenpiteen 
kokonaiskus-
tannus vuo-
teen 30 vuo-
den aikana 

Toimenpiteen 
kokonaiskustan-
nus / painotetun 
asukasmäärän 
alenema (-N/M) 

C2 Keskusta Koulukatu, Puutarhakatu 

Ratapihankatu–
Linnankatu (K), 

Koulukatu–
Käsityöläiskatu (P) 

Hiljainen asfaltti 8132 1070 708 475 641 263 4763 -3369 169 500 50 

C3 Keskusta Martinkatu, Kuninkaankar-
tanonkatu 

Stålarminkatu– 
Puistokatu (M), 

Martinkatu–
Stålarminkatu (K) 

Hiljainen asfaltti 3441 590 226 206 244 92 1762 -1679 116 600 69 

C6 Keskusta Itäinen Pitkäkatu Uudenmaankatu–
Lemminkäisenkatu 

Nopeusrajoituksen alentaminen  
50->40 km/h, hiljainen asfaltti 3580 560 44 44 266 41 586 -2994 89 200 30 

C7 Nummi Hämeentie Keskikatu–Num-
menpuistokatu 

Nopeusrajoituksen alentaminen  
60->50 km/h, hiljainen asfaltti 324 320 47 15 8 0 92 -232 83 400 360 

C8 Nummi Vanha Hämeentie Hämeen vt–
Tammitie 

Nopeusrajoituksen alentaminen  
50->40 km/h, hiljainen asfaltti 697 590 16 16 53 0 64 -633 94 000 148 

C7 + C8 yhteisvaikutus 1021 910 63 31 61 0 156 -865 177 000 205 

D3 Kurala Hämeen vt Rasintie–Jaanintie 

Pohjoispuolelle meluseinä, kes-
kiosassa h=tp+3,5m, itäosassa 

h=tp+2,5m.              
Mol.ajoradoille hilj.asfaltti ja 

nopeusrajoituksen alentaminen 
70->60 km/h 

141 
meluseinä 480, 
hilj.asf. 1030, 

nop.raj.al. 1030 
3 0 0 0 3 -138 552 500 4 003 

D14 Härkämäki Naantalin pikatie  & Rauman 
valtatie Väinölänkatu 

Naantalin pt:n pohjoispuolelle 
meluseinä h=tp+5m, Rauman 
vt:n länsipuolelle meluseinä 

rinteen taitteeseen (16,5m ajo-
radasta) h=mp+4m ja h=mp+5m 

110 609 0 0 0 0 0 -110 438 200 3 983 

D35 Paltta Tampereen valtatie Nostoväenpolku–
Lippukuja 

Länsipuolelle meluseinä 
h=tp+3m 24 206 3 0 0 0 3 -21 120 500 5 739 
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D36 Paltta 
Tampereen valtatie 

 
Nostoväenpolku–

Plassinkatu 
Itäpuolelle meluseinä h=tp+3m 

ja melukaide h=tp+1,4m 308 608 3 0 0 0 3 -305 307 700 1 009 

D37 Paltta Tampereen valtatie Hellaksenkatu itäpuolelle meluseinä h=tp+3m 48 162 0 0 0 0 0 -48 94 800 1 974  

D35 + D36 + D37 yhteisvaikutus 380 795 6 0 0 0 6 -374 523 000 1 398 

E1 Lonttinen Turku–Salo  -rata Lokinkatu–
Aurajoki 

eteläpuolelle melukaide 
h=kp+1,5m 161 340 0 0 0 0 0 -161 108 800 676 

5.3.4 Vaikutus altistuvien asukkaiden ja rakennusten kokonaismääriin 
Meluntorjuntatoimenpiteiden vaikutus melulle altistuvien asukkaiden ja rakennusten kokonaismääriin on esitet-
ty tiemelun osalta taulukoissa 5-4 – 5-7 ja rautatiemelun osalta taulukoissa 5-8 – 5-11. Asukkaiden määrät il-
maistiin tiemelun osalta lähimpään sataan pyöristettynä. 

Melulle altistuvien asukkaiden ja rakennusten määrät arvioitiin lisälaskentojen kautta samoja periaatteita käyt-
täen kuin Turun ympäristömeluselvityksessä 2012. Rakennuksen julkisivuun kohdistuva suurin melutaso mää-
räsi, mille meluvyöhykkeelle rakennus ja sen kaikki asukkaat laskettiin. Asukkaista tehtiin kolme laskentaa: 

1) Asukkaiden määrät kaikissa rakennuksissa.  

2) Asukkaiden määrät niissä rakennuksissa, joissa on normaalia suurempi julkisivun äänieristys ja joiden 
kohdalla tämä on mainittu asemakaavassa. 

3) Asukkaiden määrät niissä rakennuksissa, joissa on hiljainen ulkoseinä.  Hiljaisella ulkoseinällä tarkoi-
tetaan asuinrakennuksen seinää, jonka kohdalla melutaso kullakin tunnusluvulla laskettuna on vähin-
tään 20 dB alempi kuin ulkoseinän, jonka kohdalla on korkein melutaso. 

Taulukko 5-4. Tieliikenteen melulle altistuvien asukkaiden määrien muutokset meluntorjuntatoimenpiteiden 
seurauksena  kansallisten tunnuslukujen LAeq7-22 ja LAeq22-7 mukaan 

Melualue Kaikissa rakennuksissa Melueristetyissä rakennuksissa Hiljaisen julkisivun omaavissa 
rakennuksissa 

 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 
50 - 55 -            +630 - +5 - +440 
55 - 60 -140 +440 0 +300 -2 +430 
60 - 65              +950 -1260 +5 -310 +570 -1200 
65 - 70 +30 -210 +300 0 +40 -200 
70 - 75 -1370 0 -310 0 -1250 0 

> 75 -20 0 0 0 0 0 
yhteensä 

LAeq7-22 yli 55 dB, 
LAeq22-7 yli 50 dB -600 -400 0 0 -600 -500 

Taulukko 5-5. Tieliikenteen melulle altistuvien rakennusten määrien muutokset meluntorjuntatoimenpiteiden 
seurauksena  kansallisten tunnuslukujen LAeq7-22 ja LAeq22-7 mukaan 

Melualue Asuntoja Oppilaitoksia Hoitolaitoksia 
 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 

50 - 55 - +600 -  -  
55 - 60 -110 +290 0 0 0 +1 
60 - 65 +870 -980 0 +1 0 -1 
65 - 70 -20 -180 0 -1 0 0 
70 - 75 -1120 0 0 0 0 0 

> 75 -6 0 0 0 0 0 
yhteensä 

LAeq7-22 yli 55 dB, 
LAeq22-7 yli 50 dB -400 -300 0 0 0 0 

 

Taulukko 5-6. Tieliikenteen melulle altistuvien asukkaiden määrät meluntorjuntatoimenpiteiden seurauksena  
kansallisten tunnuslukujen LAeq7-22 ja LAeq22-7 mukaan 

Melualue Kaikissa rakennuksissa Melueristetyissä rakennuksissa Hiljaisen julkisivun omaavissa 
rakennuksissa 

 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 
50 - 55 - 18900 - 1300 - 12400 
55 - 60 18500 15100 800 1100 7700 12600 
60 - 65 17600 5500 1200 300 12600 4800 
65 - 70 13200 600 1000 0 11300 600 
70 - 75 3100 0 200 0 2800 0 

> 75 400 0 0 0 400 0 
yhteensä 

LAeq7-22 yli 55 dB, 
LAeq22-7 yli 50 dB 52800 40100 3200 2700 34800 30400 

Taulukko 5-7. Tieliikenteen melulle altistuvien rakennusten määrät meluntorjuntatoimenpiteiden seurauksena  
kansallisten tunnuslukujen LAeq7-22 ja LAeq22-7 mukaan 

Melualue Asuntoja Oppilaitoksia Hoitolaitoksia 
 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 

50 - 55 - 14300 - 6 - 14 
55 - 60 12700 12100 3 3 13 12 
60 - 65 13600 4700 7 5 14 4 
65 - 70 10800 500 3 1 10 0 
70 - 75 2600 0 3 0 3 0 

> 75 300 0 1 0 0 0 
yhteensä 

LAeq7-22 yli 55 dB, 
LAeq22-7 yli 50 dB 40000 31600 17 15 40 30 

Tieliikenteen päivämelulle altistuvien asukkaiden määrä putoaisi ensisijaisten meluntorjuntatoimenpiteiden vai-
kutuksesta 53 400 asukkaasta 600 asukkaan verran 52 800 asukkaaseen, eli vain noin 1 %:n verran. Tavoit-
teiden mukaan olisi pyrittävä 20 %:n vähennykseen. 

Ehdotettujen meluntorjuntaratkaisujen vaikutuksesta melutaso (LAeq7-22) alenee tonteilla kohdealueesta riippuen 
1–6 dB katumelukohteissa, joissa käytettiin meluntorjuntakeinona hiljaista päällystettä tai nopeusrajoituksen 
alentamista, ja 2–13 dB tiemelukohteissa, joissa käytettiin meluntorjuntakeinona meluesteitä. Hiljaisen päällys-
teen ja nopeusrajoituksen alentamisen kohteissa saatiin melulle altistuvien asukkaiden määrä vähintään puoli-
tettua ja parhaimmillaan alennettua kymmenesosaan, laskentatavasta riippuen. Meluestekohteissa vastaava 
asukkaiden määrä saadaan miltei nollattua kokonaan, mihin meluntorjunnan suunnittelussa pyrittiinkin. Tosin 
meluesteiden korkeus saattaa jatkosuunnittelussa kohtuullistua esteettisistä syistä, jolloin melulle altistus on 
suurempaa kuin suunnitelmassa mainittuja meluesteitä käytettäessä. 

Meluntorjuntatoimenpiteiden kustannustehokkuus on katu- ja tiemelukohteissa miltei suoraan verrannollinen 
väentiheyteen. Tehokkuus on näin ollen korkeinta keskusta-alueen kohteissa ja pienintä pientaloalueilla. Kus-
tannustehokkaimmat kohteet eivät kuitenkaan välttämättä ole meluntorjunnan kannalta tehokkaimpia.   
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Taulukko 5-8. Rataliikenteen melulle altistuvien asukkaiden määrien muutokset meluntorjuntatoimenpiteiden 
seurauksena  kansallisten tunnuslukujen LAeq7-22 ja LAeq22-7 mukaan 

Melualue Kaikissa rakennuksissa Melueristetyissä rakennuksissa Hiljaisen julkisivun omaavissa 
rakennuksissa 

 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 
50 - 55 - 2 - 0 - 0 
55 - 60 2 -40 0 0 -1 0 
60 - 65 -40 0 0 0 0 0 
65 - 70 0 0 0 0 0 0 
70 - 75 0 0 0 0 0 0 

> 75 0 0 0 0 0 0 
yhteensä 

LAeq7-22 yli 55 dB, 
LAeq22-7 yli 50 dB -38 -38 0 0 -1 0 

Taulukko 5-9. Rataliikenteen melulle altistuvien rakennusten määrien muutokset meluntorjuntatoimenpiteiden 
seurauksena  kansallisten tunnuslukujen LAeq7-22 ja LAeq22-7 mukaan 
Melualue Asuntoja Oppilaitoksia Hoitolaitoksia 
 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 

50 - 55 - -1 - 0 - 0 
55 - 60 -1 -9 0 0 0 0 
60 - 65 -9 0 0 0 0 0 
65 - 70 0 0 0 0 0 0 
70 - 75 0 0 0 0 0 0 

> 75 0 0 0 0 0 0 
yhteensä 

LAeq7-22 yli 55 dB, 
LAeq22-7 yli 50 dB -10 -10 0 0 0 0 

Taulukko 5-10. Rataliikenteen melulle altistuvien asukkaiden määrät meluntorjuntatoimenpiteiden seurauksena  
kansallisten tunnuslukujen LAeq7-22 ja LAeq22-7 mukaan 

Melualue Kaikissa rakennuksissa Melueristetyissä rakennuksissa Hiljaisen julkisivun omaavissa 
rakennuksissa 

 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 
50 - 55 - 205 - 0 - 1 
55 - 60 214 12 0 0 0 0 
60 - 65 19 0 0 0 3 0 
65 - 70 2 0 0 0 0 0 
70 - 75 0 0 0 0 0 0 

> 75 0 0 0 0 0 0 
yhteensä 

LAeq7-22 yli 55 dB, 
LAeq22-7 yli 50 dB 235 217 0 0 3 1 

Taulukko 5-11. Rataliikenteen melulle altistuvien rakennusten määrät meluntorjuntatoimenpiteiden seuraukse-
na  kansallisten tunnuslukujen LAeq7-22 ja LAeq22-7 mukaan 

Melualue Asuntoja Oppilaitoksia Hoitolaitoksia 
 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 LAeq7-22 LAeq22-7 

50 - 55 - 48 - 0 - 0 
55 - 60 62 4 0 0 0 0 
60 - 65 7 0 0 0 0 0 
65 - 70 1 0 0 0 0 0 
70 - 75 0 0 0 0 0 0 

> 75 0 0 0 0 0 0 
yhteensä 

LAeq7-22 yli 55 dB, 
LAeq22-7 yli 50 dB                 70 52 0 0 0 0 

Rataliikenteen päivämelulle altistuvien asukkaiden määrä putoaisi ensisijaisten meluntorjuntatoimenpiteiden 
vaikutuksesta 275 asukkaasta 40 asukkaan verran 235 asukkaaseen, eli noin 14 %:n verran. Tavoitteiden mu-
kaan olisi pyrittävä 20 %:n vähennykseen. 

Ehdotettujen meluntorjuntaratkaisujen vaikutuksesta melutaso (LAeq7-22) alenee ainoan ratamelukohteen tonteil-
la 4–7 dB. Melulle altistuvien asukkaiden määrä saadaan tässä kohteessa nollattua kokonaan, mihin meluntor-
junnan suunnittelussa pyrittiinkin. 
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6 PITKÄN AJAN MELUNTORJUNTASUUNNITELMA  

6.1 Toimintasuunnitelma seuraavalle viidelle vuodelle 
Turun kaupungin toimintasuunnitelma seuraavalle viidelle vuodelle koostuu seuraavista kohdista, jotka sisältä-
vät luvussa 5 määritellyt meluntorjuntakohteet mutta sen lisäksi yleisiä asioita: 

6.1.1 Liikenteen määrään ja sijoittumiseen vaikuttaminen 
Pyritään vähentämään tieliikenteen määrää edistämällä kaupunki- ja seututasolla joukkoliikenteen, pyöräilyn ja 
kävelyn käyttöastetta sekä kimppakyytiä ja auton yhteiskäyttöä.  

Toimenpiteestä vastaavat Turun kaupungin ympäristötoimiala ja kiinteistötoimiala sekä Liikennevirasto. Aika-
taulu on 2014–2018. 

6.1.2 Nopeusrajoitusten alentaminen ja tämän meluvaikutuksen seuranta 
Alennetaan nopeusrajoitusta seuraavilla katuosuuksilla, joilla seurataan mittauksin toimenpiteen meluvaikutus-
ta: 

- Hämeentie välillä Keskikatu–Nummenpuistonkatu (60 km/h:sta 50 km/h:een) ja Chorellinkatu & Vanha 
Hämeentie länsipäästä Tammitielle asti (50 km/h:sta 40 km/h:een) 

- Itäinen Pitkäkatu välillä Uudenmaankatu–Lemminkäisenkatu (50 km/h:sta 40 km/h:een) 

Muilla katuosuuksilla, joilla nopeusrajoitusten alentaminen on mainittu luvun 5.3 taulukossa 5-2, tutkitaan mah-
dollisuutta nopeusrajoitusten alentamiseen katuverkolla. Käynnistetään kaupungin piirissä keskustelu nopeus-
rajoitusten alentamisen kokonaisvaikutuksista. 

Toimenpiteestä vastaavat Turun kaupungin ympäristötoimiala ja kiinteistötoimiala. Aikataulu on 2014–2018. 

6.1.3 Kadun uudelleen päällystäminen hiljaisella päällysteellä ja tämän meluvaikutuksen seu-
ranta 

Selvitetään seuraavien katuosuuksien päällystämistä hiljaisella päällysteellä, joiden meluvaikutusta ja kulutus-
kestävyyttä seurataan jatkossa mittauksin: 

- Koulukatu ja Puutarhakatu (osuudella Koulukatu – Käsityöläiskatu) 

- Martinkatu ja Kuninkaankartanonkatu 

- Hämeentie ja Vanha Hämeentie Nummen kaupunginosassa 

- Itäinen Pitkäkatu välillä Uudenmaankatu–Lemminkäisenkatu 

Muilla katuosuuksilla, joilla kadun päällystäminen hiljaisella asfaltilla on mainittu luvun 5.3 taulukossa 5-2, tutki-
taan mahdollisuutta nopeusrajoitusten alentamiseen katuverkolla. Lisää tutkimustietoa hiljaisten päällysteiden 
vaikutuksista kootaan kaupungin käytettäväksi. 

Jatkoselvityksessä selvitetään toimenpiteen vaikutukset elinkaarikustannuksiin, joihin sisällytetään myös saa-
vutettu elinympäristön laadun parannus. Jokin kohteista valitaan pilottikohteeksi, jossa toimenpiteen meluvai-
kutusta ja kulutuskestävyyttä seurataan mittauksin: 

Toimenpiteestä vastaavat Turun kaupungin ympäristötoimiala ja kiinteistötoimiala. Aikataulu on 2014–2018. 

6.1.4 Meluesteiden rakentaminen 
Meluesteiden rakentamista selvitetään tarkemmin seuraavissa paikoissa, ks. tarkemmat yksityiskohdat luvun 
5.3 taulukosta 5-3. Kaikissa kohteissa on tutkittava myös täydennysrakentamisen mahdollisuuksia sekä melun 
leviämiseen vaikuttavana tekijänä että toimenpiteiden rahoitusmahdollisuuksien kannalta. 

- Naantalin pikatien ja Rauman valtatien varsille Väinölänkadun kohdalla (Liikenneviraston hallinnoimia 
teitä) 

- Hämeen valtatien varteen Rasinkadun kohdalla 

- Tampereen valtatien varteen välillä Nostoväenpolku–Orjasmäki (Hellaksenkadun pohjoispuolella) 

Toimenpiteestä vastaavat Turun kaupungin ympäristötoimiala ja kiinteistötoimiala sekä Liikennevirasto. Aika-
taulu on 2014–2018. 

6.1.5 Muihin listattuihin kohteisiin liittyvät selvitykset 
Tehdään melunsuojaustarpeen ja –mahdollisuuksien lisäselvityksiä tulevaisuudessa kohteille, jotka on mainittu 
luvun 5.3 taulukossa 5-2 sarakkeessa M merkinnällä ”voisi tutkia” tai ”odottaa”. Kyseessä on pääosin kohteita, 
joissa: 

- on mahdollinen raitiotiesuunnitelma (Satakunnantie, Uudenmaantie, Littoistentie, Tampereen valtatie) 

- tien kaksiajorataistaminen on ajankohtaista (Suikkilantie, Markulantie) 

- tie on muuten kehittämisen tarpeessa liikennemäärien lisääntymisen vuoksi (Vähäheikkiläntie) 

- meluesteen sijoittaminen on maisemallisesti erityisen ongelmallista (Raunistulan puistotie, Uuden-
maantie) 

Näissä kohteissa voidaan selvittää myös muita meluntorjuntakeinoja kuin taulukossa 5-2 mainittuja, erityisesti 
mikäli alkuperäisen meluntorjuntakeinon toteuttaminen on muiden keinojen toteuttamista hitaampaa. 

Toimenpiteestä vastaa Turun kaupungin ympäristötoimiala. Kohteita tutkitaan seuraavan meluntorjuntasuunni-
telman laatimisen yhteydessä tai, kun niihin liittyvät muut hankkeet ovat ajankohtaisia. 

6.1.6 Kaavoituksellinen ja omatoiminen meluntorjunta tonteilla 
Kaavoitusvaiheessa sijoitetaan rakennukset niin, että ne torjuvat tontin muihin osiin suuntautuvaa melua. Tar-
jotaan myös pientalojen rakentajille ja omistajille tietoa, kuinka tonttia voidaan suojata melulta rakentamalla 
tonttikohtaisia meluseiniä ja sijoittamalla rakennukset tontin muita osia suojaavasti, ja miten rakennusten me-
luneristävyyttä saadaan parannettua saneeraamisen yhteydessä. 

Toimenpiteestä vastaa Turun kaupungin ympäristötoimiala ja kiinteistötoimiala. Aikataulu on, että pientalojen 
rakentajille tarkoitettu ohjeistus päivitetään 2014–2018. 

6.2 Pitkän aikavälin tavoitteet 
On suositeltavaa pitää Turun pitkän aikavälin tavoitteiden joukossa meluntorjunnan tavoitteita, jotka kietoutuvat 
kaupungin kehittämisen muihin tavoitteisiin. Näillä pyritään esimerkiksi parempaan kaupunkirakenteeseen, 
kestävämpään liikennejärjestelmään tai yleensäkin tavoitellaan ympäristöystävällisempää kaupunkia. Toteutu-
essaan nämä tavoitteet myös vähentävät kaupunkimelua. Tavoitteita ovat: 

- Joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkutapaosuuden nostaminen 
- Asuinalueiden suunnittelu melua kestävämmiksi 
- Vähämeluisemman teknologian käyttöönotto (mm. sähköiset ajoneuvot) 
- Sähköinen joukkoliikenne (raitiotiesuunnitelmat) 
- Satamatoimintojen ja vesiliikenteen aiheuttaman melun torjunta 
- Meluntorjunnan määrärahan kasvattaminen 
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7 TIEDOTUS 

7.1 Yleisön kuuleminen 
Toimintasuunnitelman luonnos luovutettiin yleisön nähtäville yleisön kuulemisprosessissa, joka alkoi 3.5.2013 
ja päättyi 20.5.2013. Yleisöllä oli mahdollisuus antaa palautetta, josta tehtiin kooste liitteeksi lopulliseen raport-
tiin. Palaute pyrittiin ottamaan huomioon toimintasuunnitelmassa. 

7.1.1 Palautteiden aiheet 
Palautteiden aiheita olivat mm.: 

1) Meluntorjunta olisi tarpeellista Korppolaismäen Korppolaistien kohdalla johtuen mm. uuden Unioninka-
dun rakentamisesta. 

2) Kaavoitukselle olisi annettava suurempi merkitys melun ehkäisyssä, jolloin melulta suojaava vaikutus 
saataisiin aikaan helpommin ja edullisemmin. 

3) Ajoneuvoliikenteen määrän vähentäminen sekä pyöräilyn, kävelyn ja julkisen liikenteen edistäminen 
ovat hyviä keinoja torjua melua. 

4) Meluntorjuntasuunnitelmassa ei ole kiinnitetty huomiota herkkien kohteiden (sairaalat, vanhainkodit, 
koulut, päiväkodit jne.) meluntorjuntaan. 

5) Tärinän torjunta tulisi ottaa myös huomioon osana meluntorjuntaa.  

6) Hiljaisten alueiden listaus ei vielä anna kuvaa siitä, millä toimenpiteillä näiden alueiden suojaamista 
melulta aiotaan jatkossa edistää. 

7) Satamatoimintojen ja vesiliikenteen aiheuttaman melun torjunta olisi hyvä lisätä pitkän aikavälin tavoit-
teisiin. 

8) Lentomelun takia toivottiin, etteivät Tukholmaan lentävät ulkomaiset lentokoneet oikaisisi Saramäen 
Paunankadun asuinalueen yli vaan noudattaisivat samaa reittiä kuin Finnairin koneet. 

9) Urusvuoren Suomen Rehun tehtaan tuulettimien melu on lisääntynyt sen jälkeen, kun sen vieressä ole-
va metsä on kaadettu sähkölinjan rakentamisen vuoksi. 

10) Keskustan Hämeenkadun, Uudenmaankadun ja Aninkaistenkadun autoliikennettä olisi vähennettävä, ja 
liikennettä ohjattava pääkaduille kuten Helsinginkatu, Uudenmaantie ja Itäinen Pitkäkatu.  

11) Kommentointiaika oli liian lyhyt. 

7.1.2 Palautteiden aiheuttamat toimenpiteet 
Luvussa 7.1.1 numeroideut palautteet antoivat aiheita seuraaviin jatkotoimenpiteisiin: 

1) Korppolaistien kohdan meluntorjunta pystytään suunnittelemaan vasta raitiotiesuunnitelmien täsmen-
nyttyä.  Tulevan Unioninkadun liikennemäärä on pieni, joten sen takia ei tarvita uusi meluntorjuntarat-
kaisuja. 

2) Kaavoitukselliset meluntorjuntakeinot on mainittu tämän raportin luvussa 4 ja ne lisättiin selkeämpänä 
mainintana myös lukuun 6. 

3) Autoilun vähentäminen ja muiden liikennemuotojen edistäminen on mainittu tämän raportin luvussa 4 ja 
ne lisättiin selkeämpänä mainintana myös lukuun 6. 

4) Kuten palautteessakin mainitaan, selvityksen mukaan Turussa ei tällä hetkellä ole herkkiä kohteita me-
lualueilla. Uusien herkkien kohteiden sijoittelussa kiinnitetään erityistä huomiota melutilanteen pitkän 
aikavälin ennustamiseen. 

5) Tärinän torjunta ei kuulu meluntorjunnan aihepiiriin vaan on oma alansa. 

6) Kaupunki harkitsee perusteellisempaa hiljaisten alueiden kartoitusta, jossa otetaan paremmin huomi-
oon myös melutasojen mittaus, ihmisten hiljaisuusmielikuvat sekä melun koettu häiritsevyys eri ympä-
ristöissä. Maaston muotojen vaikutus melun leviämiseen on jo otettu huomioon Turun ympäristöme-
luselvityksen mallinnuksissa. Kasvillisuuden vaikutus melun leviämiseen on pieni, maan pinta oletetaan 
laskennoissa pehmeäksi paitsi erikseen todetuilla kovapintaisilla alueilla ja vesistöjen pinnalla. 

7) Satamatoimintojen ja vesiliikenteen aiheuttaman melun torjunta lisättiin pitkän aikavälin tavoitteisiin. 

8) Lentoreitit eivät kuulu ympäristölupaprosessin piiriin eikä niistä voi antaa määräyksiä ympäristöluvassa 
(Ilmailulaki 1194/2009). Lentoreittien muuttaminen on laaja ja pitkäkestoinen ilmatilanhallinnollinen pro-
sessi ja siihen ryhdytään vain painavin perustein. Yksittäinen toive ’melun siirtämisestä muualle’ ei riitä 
perusteeksi reitin muuttamiseen. 

9) Suomen Rehua koskeva huomautus välitettiin ko. tuotantolaitoksen valvojalle ELY-keskuksen kautta. 

10) Keskustan liikenneverkon suunnittelu on osa meneillään olevaa yleiskaavatyötä. Keskustassa pyritään 
parantamaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä, ja vaikuttamaan siten kulkumuotoja-
kaumaan.  

11) Kuulemisaikaa, 18 vrk, voidaan pitää kohtuullisena ja tavanomaisena tämän tyyppisen työn ollessa ky-
symyksessä. Myöhästyneenäkin tulleet kommentit ehdittiin ottamaan huomioon. 

7.2 Tiedotustilaisuudet 

Toimintasuunnitelman valmistuttua se esiteltiin tilaisuudessa, johon kutsuttiin tiedotusvälineitä ja sidosryhmiä, 
kuten asukasyhdistyksiä.  

7.3 Tiedotus internetissä  
Meluntorjunnan toimintasuunnitelma ja sitä koskeva tausta-aineisto on nähtävillä Turun kaupungin internetsi-
vuilla www.turku.fi/ymparistomelu. 

 



 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 1:  
HotSpot-tarkastelun kartat 
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Liite 2:  
Kartat hiljaisista alueista 
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Liite 3:  
Ensisijaiset meluntorjuntakohteet: nykytilanteen ja meluntorjunnan jäl-
keiset melukartat, melun alenemakartat ja valokuvat 
 

 
 
 
 
 



                  



                                     



                  

  



                                      

 



                      

  



                                         

  



                       

 



                                          

  



                        

  



                                          

 



                          

  



 

 

                                               



                             

  



                                              



                                   



                                                         

 

      

         



 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liite 4:  
Yleisöpalautteet 

 
 
 
 
 



Palaute 1  
 
Tutustuttuani meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan ihmettelin miksi yhdeksi kohteeksi oli valittu vain 
80 metrin matka Kölikadulta Korppolaistielle. Eli näin ollen se ei kattaisi koko Korppolaistietä. Olin 
yhteydessä konsulttiin ja sain kuulla että meidän talomme oli merkitty kartassa asumattomaksi, vaikka 
me ostimme sen alkuperäisiltä asukkailta v.1988 ja sen jälkeen ollaan siinä itse asuttu lapsinemme, 
jotka tällä hetkellä ovat jo muuttaneet pois kotoa. Sen lisäksi meillä on alakerroksessa firmamme 
omistamat liiketilat, joissa on työskennellyt 6-8 työntekijää meidän lisäksemme. Rakennus sisältää kaksi 
asuinhuoneistoa ja kaksi liikehuoneistoa, joten asukkaiden ja työntekijöiden määrä voi vaihdella, mutta 
koskaan se ei ole ollut asumaton. 

Ihmetystäni lisää se, että tulevan Telakkarannan (n.1000 asukkaan) ainoa kulkuväylä tulee kulkemaan 
uutta Unioninkatua pitkin, joka on meidän talostamme n. 50 m päässä. Aikaisemmin ollessani 
yhteydessä kaupunkiin ja ihmetellessäni miksi Hirvensalon sillan toiselle puolelle on rakennettu hieno 
äänieristeaita, joka suojaa ainoastaan muutamia omakotitaloja, sanottiin että kun se on uusi katulinjaus 
niin se on jo suunniteltu siinä yhteydessä. Nyt vaikka uusi Unioninkatu rakennetaan ihan talomme 
kulmalle, niin tähän ei ole suunniteltu mitään meluestettä. 

Meidän tontille kohdistuu melua jo ennen Häkkisen konepajaa, koska kadussa on kohtuullinen alamäki 
ennen kuin kadun linjaus kaartuu meidän talostamme ulospäin. 

Keskusteltuani konsultin kanssa hän kertoi, että tonttimme olopihalle kantautuu yli 65 desibelin 
liikennemelu ja autojen määrä on yli 15 000/vrk. Liikenteen määrä tulee lähivuosina ilmeisesti hyvinkin 
paljon vielä tästä nousemaan seurattuani lehtikirjoittelua Turun kaavoituksen suunnitelmista Hirvensalon 
ja Kakskerran saarille. 

Aamuisin kohdallamme on katkeamaton autojen jono kun saarilta lähdetään samaan aikaan töihin ja 
iltapäivällä taas toisinpäin, silloin tosin nopeudet ovat toista luokkaa kun viiletetään alamäkeä kiireellä 
töistä kotiin. Raskaanliikenteen määrä on myös suuri, johtuen juuri saarille kohdistuvasta 
rakentamisesta ja tiheästä linja-autoliikenteestä. 

Meluntorjunnan toimenpiteet liikenteen vähentämiseksi tai nopeuksien alentamiseksi ei tule 
kohteessamme ilmeisesti mahdolliseksi kuin ei myöskään hiljaisen päällysteen käyttäminen sen nopean 
kulumisen vuoksi.  

Edellä mainituista seikoista johtuen jään ihmettelemään meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa meidän 
ja muiden Korppolaistien asukkaiden kohdalta, joka ei tuo mitään helpotusta kasvavan liikenteen ja sen 
mukanaan tuoman kasvavan liikenteen melun torjumiseksi. Toivoisinkin, että meluseinän tai 
melukaiteen suunnittelu otettaisiin huomioon meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa tehtäessä. 

Lähetän vielä ohessa melumittauksen tulokset, joista selviää että koko olopihallemme kohdistuu 60-70 
desibelin liikennemelu, kuten myös osalle naapuriemme olopihoja. Myös Korppolaistien 
Korppolaismäen puoleisille tonteille kantautuu yli 60 desibelin liikennemelu. Toisin kuin Kölikadun–
Korppolaistien alkupään asuntoja joita on vain kolme, joiden olopihoihin kohdistuu selvästi pienempi 
liikennemelu ja jotka kuitenkin on mainittu melutorjuntaluonnoksessa. 

 

 
  



Palaute 2 (Turun luonnonsuojeluyhdistys ry) 
 

Turun luonnonsuojeluyhdistys pitää Turun meluntorjuntasuunnitelmaa kohtuullisen hyvänä, mutta sen 
tavoitteet ovat kovin vaatimattomat. Sen lisäksi suunnitelma perustuu sellaisiin toimenpiteisiin, jotka 
tulevat kalliiksi eikä niiden toteutuminen suunnitellussa aikataulussa nykyisellä budjetilla ole kovinkaan 
varmaa. Vastaava vaikutus saataisiin aikaan huomattavasti helpommin, mikäli painopiste olisi 
ongelmien ennaltaehkäisyssä mm. kaavoituksen avulla kaikilla kaava-asteilla.  

Valtioneuvoston meluntorjuntaohjelmakin korostaa kaavoituksen merkitystä melun ehkäisyssä. Melua 
on halvempi ehkäistä ennalta kaavoituksella kuin jälkikäteen rakentaa meluaitoja tai muita 
meluntorjuntarakenteita. Uudet asuinalueet tulisikin kaavoittaa siten, ettei uusia ihmisiä altisteta melulle 
ja melua aiheuttavat toiminnot, kuten teollisuusalueet, sijoitetaan kauemmas asutuksesta tai jo 
ennestään meluisille alueille, kuten liikenneväylien varsille. Rakennuksiakin voidaan käyttää 
meluesteinä: väylän suuntainen yhtenäinen rakennusrivi, esimerkiksi autotalli tai toimistorakennus, voi 
parhaassa tapauksessa tehdä erilliset melurakenteet tarpeettomiksi. Rakentamisen ajoituksessa on 
pidettävä huolta siitä, että meluesteeksi tarkoitetut rakennukset valmistuvat ennen suojattavan alueen 
käyttöönottoa. Asemakaavojen kaavaselostuksesta on käytävä ilmi ainakin melulähteet, melualueet ja 
torjuntakeinoilla tavoiteltu tilanne, selvitys suunnittelukohteessa odotettavissa olevasta melutilanteesta 
ja keinoista mahdollisten haittojen estämiseksi.  

Melualueet tulee merkitä yleiskaavoihin kaavamerkinnöin. Lähtökohtana tulee olla, että melualueelle ei 
osoiteta uutta asutusta tai muuta melulle herkkää toimintaa. Nykyinen toiminta, sen vähäinen 
täydentäminen ja rakennusten peruskorjaus voidaan melualueellakin sallia, kun ohjearvojen ylitys on 
vähäinen (alle 5 dBA) ja alue muutoin soveltuu hyvin kyseiseen tarkoitukseen. Melualueen merkintään 
on yleensä syytä liittää määräys, jolla täsmennetään kaavan rajauksen perusteita ja melualueen 
asettamien reunaehtojen tulkintaa, sekä tarkennetaan sitä, millaisia toimintoja melualueelle voidaan 
sijoittaa. Merkintään voi olla tarpeen liittää myös MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Jotta 
virkistäytyminen luonnon äänistä ja hiljaisuudesta nauttimalla olisi mahdollista, tarvitaan myös muuta 
ympäristöä selvästi hiljaisempia alueita, joissa luonnonäänet ovat vallitsevia ja ihmisten toimintojen 
aiheuttamat melutasot ovat selvästi ohjearvoja alempia. Ne voidaan rajata melualueen tapaan viiva- tai 
rasterimerkinnällä. Tavoite säilyttää hiljaisia alueita voi myös liittyä määräyksenä esimerkiksi 
luonnonsuojelu- tai virkistysalueeseen.  

Valtioneuvoston päätös meluntorjunnasta 31.5.2006 asettaa meluntorjunnan tavoitteeksi melulle 
altistuvien määrän vähenemisen 20%:lla vuoteen 2020 mennessä. Turun meluntorjuntasuunnitelman 
mukaan saatettaisiin muutoin päästä lähelle tavoitetta, mutta uudisrakentamisen ja liikenteen kasvun 
myötä uusia ihmisiä altistuu melulle samaan aikaan, kun rakenteelliset meluntorjuntatoimet vaikuttavat 
nykyisillä melualueilla. Yhdyskuntarakenteen liiallisella tiivistämisellä voidaan tavoitteiden vastaisesti 
lisätä melulle altistuvien määrää ja samalla menetetään tärkeitä hiljaisia alueita, jotka usein toimivat 
myös virkistyskäytössä.  

Ajoneuvoliikenteen määrän vähentäminen on hyvä keino torjua melua. Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen 
auttaa autoliikenteen vähentämisessä. Keskusta-alueella pyöräilyä pitäisi helpottaa ja polkupyörille 
varata pysäköintitilaa. Kustannustehokkaita meluntorjuntakeinoja ovat myös tieliikenteen 
nopeusrajoitusten alentaminen tietyillä tieosuuksilla, liikenteen suunnittelu, katuverkon jäsentely, 
kasvillisuuden käyttö väylien varsilla, tien päällystäminen vähämeluisella asfaltilla ja CE-merkittyjen 
renkaiden käyttöönoton lisääminen sekä nastarenkaiden käytön vähentäminen. Mainituilla keinoilla 
saavutetaan myös muita ympäristöhyötyjä.  

Julkisen liikenteen edistäminen saattaa myös vähentää melua. Linja-autoreittejä on vaikea suunnitella 
lähiöissä siten, että kaikkialle saataisiin riittävä ajovuorotiheys. Lähiöissä tuleekin edistää polkupyörien 
käyttämistä liityntäliikenteessä. Kokoomareittien varrelle tulisi järjestää polkupyörille 
liityntäpysäköintipaikkoja. Koska linja-autot itsessään tuottavat etenkin matalataajuista melua, uusien 
linja-autojen hankinnassa tulisi melutaso nostaa nykyistä huomattavasti tärkeämmäksi kriteeriksi, ja 
melutasoja valvoa.  

Meluntorjuntasuunnitelmassa ei ole kiinnitetty lainkaan huomiota herkkien kohteiden (sairaalat, 
vanhainkodit, koulut, päiväkodit jne) meluntorjuntaan. Ensisijaisuusjärjestystä määrättäessä tulisi ottaa 
herkät kohteet huomioon. Sairaaloiden ja vanhainkotien kohdalla meluntorjunnan merkitystä korostaa 

se, että niiden asiakkaat ovat paljon vuoteessa eikä heillä ole mahdollisuutta väistää melua. Lapsien 
altistuminen melulle on erityisen haitallista, sillä melu mm. alentaa oppimiskykyä ja häiritsee 
keskittymistä, muistitoimintoja, suoritustarkkuutta sekä lukemista ja oppimista. Tutkimusten mukaan 
melu myös vaikeuttaa oppilaiden motivointia, mikä voi johtaa lasten passiivisuuteen ja heikentyneeseen 
haluun yrittää suoriutua tehtävästä. Häiriövaikutukset tulevat esiin erityisesti niillä lapsilla, joilla on 
kielellisen kehityksen viivettä, lukivaikeuksia, muita oppimisvaikeuksia ja tarkkaavaisuushäiriöitä tai eri 
äidinkieli (ks. lisää ympäristömelun vaikutuksista: Jauhiainen, T., Vuorinen, H. & Heinonen-Guzejev, M. 
2007) . Selvityksen mukaan Turussa ei tällä hetkellä olisi herkkiä kohteita melualueilla. Jotta tämä hyvä 
tilanne jatkuisi, tulisi uusien herkkien kohteiden sijoittelussa kiinnittää erityistä huomiota melutilanteen 
pitkän aikavälin ennustamiseen.  

Tärinän torjunta tulisi ottaa myös huomioon osana meluntorjuntaa. Monissa rakennuksissa hyvin 
matalataajuinen tärinä muuttuu rakenteissa meluksi ja aiheuttaa sisämelua. Rakennuslupia 
myönnettäessä ja rakentamisen valvonnassa tulisikin kiinnittää erityistä huomiota näihin muutamiin 
ongelmakohtiin ongelmien ennaltaehkäisemiseksi. Ääneneristävyysvaatimus Rtr,vaad vastaa 
kohtuullisen hyvin todellista melueristystä tavalliselle liikennemelulle tai raidemelulle. Sen sijaan melu, 
jossa matalat taajuudet painottuvat (esim. laivojen melu tai dieselveturin tyhjäkäyntimelu), edellyttää 
selvästi normaalia korkeampaa melueristystä. Matalataajuinen tärinä voi myös edetä maanpintaa pitkin 
laajalle alueelle tavalla, jota normaali melumallinnus ei ota huomioon. Selvityksen mukaan laivamelulle 
altistuvien määrä ylipäätään on marginaalinen, mutta rautatieliikenteen osalta ei ole erikseen selvitetty 
alueita, joilla matalataajuista tärinää erityisen todennäköisesti esiintyisi.  

Hiljaisten alueiden listaus ei vielä anna kuvaa siitä, millä toimenpiteillä näiden alueiden suojaamista 
melulta aiotaan jatkossa edistää. Hiljaisten alueiden suojelua edellyttävät niin Valtioneuvoston 
periaatepäätös meluntorjunnasta, Valtakunnallinen toimintaohjelma meluntorjunnasta, Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet, ympäristönsuojelulaki kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2002/49/EY ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta. Vielä olemassa olevat hiljaiset alueet tulisi 
säilyttää hiljaisina ja lisäksi ne tarvitsevat turvakseen määrätyt suojaetäisyydet teistä (ks. lisää hiljaisten 
alueiden suojaetäisyyksistä: Pesonen, K. 2004). Kun tehdyn meluselvityksen perusteella Turun 
kaupungin asukkaista peräti 53 400 altistuu liikenteen aiheuttamalle melulle (melutason kansallisten 
tunnuslukujen perusteella), on ensiarvoisen tärkeää, että nämä ihmiset pääsevät pakenemaan 
kaoottista äänimaisemaa lähiseudun hiljaisille alueille. TLSY esittää, että tehdyn laskennallisen 
hiljaisten alueiden määrityksen lisäksi kaupunki aloittaa perusteellisemman hiljaisten alueiden 
kartoituksen, jossa otetaan paremmin huomioon myös melutasojen tosiasiallinen mittaus, ihmisten erot 
äänimaiseman kokemisessa (ns. hiljaisuusmielikuvat), melun koettu häiritsevyys eri ympäristöissä ja 
maastonmuotojen ja kasvillisuuden vaikutukset melun leviämiseen.  

Pitkän aikavälin tavoitteisiin olisi hyvä lisätä myös satamatoimintojen ja vesiliikenteen aiheuttaman 
melun torjunta. Sataman läheisen asutuksen lisääntymisen ja kasvavan ranta-aluerakentamisen myötä 
nämä melulähteet lisäävät merkitystään.  

Lähteet:  

- Jauhiainen, T., Vuorinen, H. & Heinonen-Guzejev, M. 2007. Ympäristömelun vaikutukset. Suomen 
ympäristö 3/2007. Helsinki: Ympäristöministeriö.  

- Pesonen, K. 2004. Hiljaiset alueet. Hiljaisuuteen vaikuttavat tekijät ja hiljaisuuden kriteerit. Suomen 
ympäristö 738. Helsinki: Ympäristöministeriö.  

Turun luonnonsuojeluyhdistys ry 
Martinkatu 5, 20810 Turku  
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Palaute 3  
 

Kommentteja Turun kaupungin meluntorjuntasuunnitelmaluonnokseen: 

Turun kaupunki on kaavoittanut Paunankadun ja Paunamäenkujan alueet omakotialueeksi ja tänne on 
rakennettu viime aikoina useita uusia omakotitaloja. 

Lentomelun osalta toivomus olisi, että isot ulkomaiset matkustaja- ja rahtikoneet eivät "oikaisisi" 
Tukholmaan päin lähtiessään asuinalueemme yli vaan noudattaisivat samaa linjaa kuin esim. Finnairin 
koneet, jotka kaartavat vasta myöhemmin lentoreitilleen. 

Toinen toivomus koskee Urusvuoressa sijaitsevan Suomen Rehun tehdaslaitoksen melua, joka on 
lisääntynyt sen jälkeen, kun välissä oleva metsä on kaadettu sähkölinjan rakentamisen vuoksi pois. 
Tehtaan tuulettimet ovat tänne asuinalueelle päin. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palaute 4  
 

Ohessa myöhästynyt kommenttini: 

a. Kommentointiaika on liian lyhyt. Pitäisi olla kuukausi, ei tällaiseen ole kuntalaisia aikaa perehtyä 
lyhyemmässä ajassa. 

b. Raportti perustuu vain tekniseen meluntorjuntaan, ei siihen, että autoilua vähentämällä voitaisiin 
saada ongelmallisia kaupunkialueita melunsuojelun piirin. Tekninen meluntorjunta toimii moottoriteiden 
varsilla. 

Kantakaupungin kadut, kuten Hämeenkatu, Aninkaistenkatu ja Uudenmaankatu ovat meluisia ja siellä 
asuu eniten per melualueneliö ihmisiä. Näihin alueisiin ei kuitenkaan haluta puuttua. 

Kun kaupungissa on kuitenkin suunniteltu pääkaduiksi Helsinginkatu ja Uudenmaantie ja Itäinen 
Pitkäkatu, tulisi liikennettä ohjata niille pääkaduille. 

Hämeenkadun, Uudenmaakadun ja Aninkaistenkadun meluun voidaan puuttua vain vähentämällä 
autoliikennettä, koska siellä käytännössä ajetaan jo alle 50 km/h. Ja se voi tapahtua rakentamalla 
pyöräilykaistat molemmille puolille katua ja kaventamalla autojen tilaa: Hämeenkatu (Kiinamyllynkatu–
Auransilta, Auransilta joukkoliikenne- ja pyöräilysillaksi), Uudenmaankatu (Itäinen Pitkäkatu –
Tuomiokirkkosilta), Aninkaistenkatu (Tuomiokirkkosilta–Satakunnansilta). Näiden katujen 
rauhoittaminen edes jonkin verran rauhoittaisi myös muita keskustan katuja ja vähentäisi koko 
keskustan melu- ja saastekuormaa. 

Kyllä ympäristösuojelutoimiston pitäisi ajatella muutakin kuin autojen palvontaa, koska henkilöautoilu 
kaupungissa aiheuttaa huomattavaa haittaa sekä melun että saasteiden muodossa ja lisäksi 
onnettomuuksien vuoksi. 

 




