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Friskalanlahden Natura 2000-alueen meluntorjunta 

Liite 4 Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 (liite 4A) ja yöajan keskiäänitaso 
LAeq,22-7 (liite 4B) osayleiskaavan mukaisella maankäytöllä ja vuoden 2050 ennusteliikenteellä. 
Kakskerrantien varrella meluntorjuntana kaide 1,5 m ja Kaistarniementien varrella kaide  
1,2 m maan pinnasta. 

Liite 4.1 Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 (liite 4.1A) ja yöajan keskiäänitaso 
LAeq,22-7 (liite 4.1B) osayleiskaavan mukaisella maankäytöllä ja vuoden 2050 ennusteliikenteel-
lä. Kakskerrantien varrella meluntorjuntana kaide 1,5 m ja Kaistarniementien varrella kaide 
1,2 m maan pinnasta. Nopeusrajoitus alennettu 50 km/h → 40 km/h. 

Katariinanlaakson Natura 2000-alueen meluntorjunta 

Liite 5 Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 (liite 5A) ja yöajan keskiäänitaso 
LAeq,22-7 (liite 5B) osayleiskaavan mukaisella maankäytöllä ja vuoden 2050 ennusteliikenteellä. 
Uittamonsillan linjaus VE1. Meluntorjuntana aita tsv+2 m sillalla ja uudella tieosuudella man-
tereen puolella. 

Liite 5.1 Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 (liite 5.1A) ja yöajan keskiäänitaso 
LAeq,22-7 (liite 5.1B) osayleiskaavan mukaisella maankäytöllä ja vuoden 2050 ennusteliikenteel-
lä. Uittamonsillan linjaus VE1. Meluntorjuntana aita tsv+2 m sillalla ja uudella tieosuudella 
mantereen puolella sekä 1,5 m maan pinnasta Eteläkaaren varrella. 

Liite 5.2 Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 (liite 5.2A) ja yöajan keskiäänitaso 
LAeq,22-7 (liite 5.2B) osayleiskaavan mukaisella maankäytöllä ja vuoden 2050 ennusteliikenteel-
lä. Uittamonsillan linjaus VE1. Meluntorjuntana aita tsv+2 m sillalla ja uudella tieosuudella 
mantereen puolella sekä 1,5 m maan pinnasta Eteläkaaren varrella. Nopeusrajoitus alennet-
tu 50 km/h → 40 km/h. 

Liite 6 Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 (liite 6A) ja yöajan keskiäänitaso 
LAeq,22-7 (liite 6B) osayleiskaavan mukaisella maankäytöllä ja vuoden 2050 ennusteliikenteellä. 
Uittamonsillan linjaus VE2. Meluntorjuntana aita tsv+2 m sillalla ja uudella tieosuudella man-
tereen puolella. 

Liite 6.1 Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 (liite 6.1A) ja yöajan keskiäänitaso 
LAeq,22-7 (liite 6.1B) osayleiskaavan mukaisella maankäytöllä ja vuoden 2050 ennusteliikenteel-
lä. Uittamonsillan linjaus VE2. Meluntorjuntana aita tsv+2 m sillalla ja uudella tieosuudella 
mantereen puolella sekä 1,5 m maan pinnasta Eteläkaaren varrella. 

Liite 6.2 Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22 (liite 6.2A) ja yöajan keskiäänitaso 
LAeq,22-7 (liite 6.2B) osayleiskaavan mukaisella maankäytöllä ja vuoden 2050 ennusteliikenteel-
lä. Uittamonsillan linjaus VE2. Meluntorjuntana aita tsv+2 m sillalla ja uudella tieosuudella 
mantereen puolella sekä 1,5 m maan pinnasta Eteläkaaren varrella. Nopeusrajoitus alennet-
tu 50 km/h → 40 km/h. 
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Vaahemäen ja Sorttamäen luonnonsuojelualueiden melutarkastelut 

Liite 7.1 Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22  osayleiskaavan mukaisella maan-
käytöllä ja vuoden 2050 ennusteliikenteellä. Uittamonsillan linjaus VE1. Laskennat tarkaste-
lupisteisiin eri meluntorjunnan aitakorkeuksilla. 

Liite 7.2 Tieliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22  osayleiskaavan mukaisella maan-
käytöllä ja vuoden 2050 ennusteliikenteellä. Uittamonsillan linjaus VE2. Laskennat tarkaste-
lupisteisiin eri meluntorjunnan aitakorkeuksilla.  
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1 YLEISTÄ 

Hirvensalon osayleiskaavaa varten on laadittu meluselvitys vuonna 2016 (PR3798-Y01, päivätty 6.5.2016), 
joka sisälsi laskennallisen osion lisäksi ympäristömelumittauksia osayleiskaava-alueella. Osayleiskaavan 
valmistelun edettyä ja asukasmäärätavoitteiden selkiydyttyä on tässä selvityksessä päivitetty aiemman 
meluselvityksen laskennallinen osio meluntorjuntaratkaisuineen. 

Selvityksessä on laskennallisesti mallintaen selvitetty nyky- ja ennustetilanteen melutasot osayleiskaava-
alueella ja sen arvioidulla vaikutusalueella. Ennustetilanteen laskennoissa on tarkasteltu Uittamonsillan 
kahta eri linjausta. Ennustetilanteen melulaskentojen pohjalta on määritetty meluntorjuntaa Friskalan-
lahden ja Katariinanlaakson Natura 2000-alueiden suojaamiseksi. Natura-alueiden lisäksi on tarkasteltu 
meluvaikutuksia myös osayleiskaava-alueella sijaitseville luonnonsuojelualueille, Sorttamäkeen ja Vaa-
hemäkeen, ja arvioitu näiden alueiden meluntorjunnan mahdollisuuksia. Lisäksi on tarkasteltu osayleis-
kaavan vaikutuksia suunnitellun Uittamonsillan lähellä sijaitsevalla Ispoisten uimarannalla ja 
Akumentinpuistossa. 

Selvityksen laskennallinen osuus on tehty ohjelmalla Datakustik CadnaA 2017 käyttäen yhteispohjois-
maista tieliikennemelumallia [1]. Melutason ohjearvoina on käytetty valtioneuvoston päätöksessä 
993/1992 [2] esitettyjä ohjearvoja.  

2 TARKASTELUKOHTEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ 

Tarkasteltavat Natura-alueet sijaitsevat Turun kaupungin mantereella ja Hirvensalon saaressa. Kuvassa 1 
on esitetty Natura-alueiden rajaukset harmaalla. Kuvassa on merkitty vihreällä Hirvensalon saaressa si-
jaitsevien luonnonsuojelualueiden sijainnit. Suunnitellun Uittamonsillan likimääräiset linjaukset uusine 
tieyhteyksineen on esitetty kuvassa violetilla (VE1) ja oranssilla (VE2) viivalla. Ispoisten uimaranta on ku-
vassa ympyröity sinisellä ja Akumentinpuisto pinkillä värillä. 

 

Kuva 1. Tarkastelukohteiden sijainnit. 
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3 MELUTASON OHJEARVOT 

Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön suunnittelussa sovellettavat ohjearvot on annettu valtioneuvoston 
päätöksessä 993/1992. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden 
turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenette-
lyssä.  

Päätöstä ei sovelleta katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. 

Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo 7–22 ja yöajan klo 22–7 ekvivalentti- eli keskiäänitasoina. 
Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille.  

Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai 
laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtä-
vä 5 dB:n lisäys johtuu siitä, että iskumaisuus ja/tai kapeakaistaisuus lisää melun häiritsevyyttä. Tieliiken-
teen aiheuttama melu ei ole normaalisti iskumaista tai kapeakaistaista. 

Taulukossa 1 on esitetty päätöksen 993/1992 sisältämät ohjearvot ulkoalueiden melutasolle. 

Taulukko 1. Ulkoalueiden keskiäänitason LAeq ohjearvot 

Alueen käyttötarkoitus 
A-painotettu keskiäänitaso LAeq 

Klo 7–22 Klo 22–7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet 
taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä  

55 dB(A)1 50 dB(A)1,2 

Hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet 55 dB(A) 50 dB(A)2,3 

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

45 dB(A) 40 dB(A)4 

1 Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja. 
2 Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 dB(A). 
3 Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 
4 Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 

4 MELUTASOJEN LASKENTA 

4.1 Laskentamenetelmät 

Mallinnus tehtiin laskentaohjelmalla Datakustik CadnaA 2017 käyttäen yhteispohjoismaista tieliikenne-
melumallia. Laskentaohjelmassa maastomalli syötetään ohjelmaan kartta- ja paikkatietotiedostoja käyt-
täen, jolloin maasto muodostuu kolmiulotteisesti. Ohjelmaan voidaan antaa lisäksi syöttötietoina mm. 
laskenta-alueen maastopinnat ja suunnitellut melusuojaukset.  

Laskennassa käytetään lähtötietoina tieliikennetietoja, joiden perusteella määritetään ns. lähtömeluta-
sot. Lähtötasojen perusteella määritetään äänilähteiden aiheuttama äänenpainetaso tarkastelupisteissä 
erilaiset ääntä vaimentavat ja vahvistavat tekijät huomioiden. Tekijöinä huomioidaan mm. geometrinen 
leviäminen, este- ja maavaimennus sekä heijastukset erilaisista pinnoista.  

Laskentatulokset vastaavat pitkän ajanjakson keskiäänitasoa. Laskentatuloksen epävarmuus on sitä suu-
rempi, mitä kauempana tarkastelupiste sijaitsee.   
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Taulukossa 2 on esitetty käytetyt laskenta-asetukset. 

Taulukko 2. Laskenta-asetukset 

Parametri Käytetty arvo 

Laskentaruudukon koko 5 x 5 m2 

Laskentakorkeus 2 m 

Melutason laskentaetäisyys (maks) 3000 m 

Maanpinnan akustinen kovuus 

Alue rakennusten alapuolella 0 (kova) 
Tien pinta 0 (kova) 
Vesistö 0 (kova) 
Muu ympäristö 1 (pehmeä) 

Rakennusten heijastus Absorptiokerroin 0,2 (lähes täysin kova)  

Heijastusten lukumäärä 1 

4.2 Maastomalli ja rakennukset 

Maastomallina käytettiin Maanmittauslaitoksen korkeuspisteaineistoa (teiden osalta ja niiden läheisyy-
dessä sekä Natura-alueiden osalta 2 m x 2 m ja kauempana 10 m x 10 m). Melukartoissa on merkitty ra-
kennukset käyttötarkoituksen mukaan seuraavasti Maanmittauslaitoksen aineiston perusteella: 

– asuinrakennukset mustalla  

– lomarakennukset sinisellä 

– muut rakennukset harmaalla. 

Rakennusten korkeudet on huomioitu ilmakuvien perusteella. Natura-alueiden rajaukset on haettu Suo-
men ympäristökeskuksen metatietopalvelusta (Natura 2000-alueet, shape-tiedosto). Lisäksi karttojen 
informatiivisuutta lisäämään käytettiin Turun kaupungilta saatua kantakarttaa. Melukartoissa ei ole esi-
tetty melualueita vesistöjen ”päällä”. 

Uittamonsillan linjaukset uusine teineen ja tasauksineen sekä Kakskerrantien uusi linjaus on asetettu 
maastomalliin Turun kaupungilta (Olavi Ahola) saadun alustavan asemapiirroksen (2.2.2009) ja osayleis-
kaavaluonnoksen perusteella. Kakskerrantien tasaus on ennustetilanteessa nykyisen tien tasalla. 

4.3 Tieliikennetiedot 

Laskennassa käytetyt liikennetiedot on saatu Turun kaupungilta (Jaana Mäkinen). Liikennetiedot on esi-
tetty kuvassa 2.  Liikennetiedot vastaavat tien keskimääräistä arkivuorokausiliikennemäärää (KAVL). Me-
lulaskennassa on oletettu, että 90 % vuorokausiliikenteestä kulkee päiväaikaan klo 7–22. Raskaan 
liikenteen osuudeksi kaikille teille on asetettu 8 %. Nopeusrajoitus on nykyään kaikilla tieosuuksilla 50 
km/h lukuun ottamatta Kukolantietä, jossa se on 40 km/h. 

Osassa ennustetilanteen laskennoista on käytetty meluntorjuntatoimenpiteenä nopeusrajoituksen alen-
tamista 50 km/h → 40 km/h. Kuvassa 3 on esitetty tieosuudet, joille alennettu nopeus on näissä lasken-
noissa asetettu. 
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Kuva 2. Laskennassa käytetyt tieliikenteen tiedot. 

 

Kuva 3. Tieosuudet, joissa on käytetty osassa laskentoja meluntorjuntatoimenpiteenä nopeusrajoituk-
sen alentamista 50 km/h → 40 km/h, on merkitty kuvaan tummansinisellä. Karttapohjan lähde: Paikkatie-
toikkuna. 
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5 LASKENTATULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

Seuraavassa on esitetty tiivistetysti melulaskennan tulokset. Melun leviämiskartat on esitetty liitteinä.  

Natura 2000-alueiden sekä Vaahemäen ja Sorttamäen luonnonsuojelualueiden melutason tarkastelussa 
on käytetty valtioneuvoston päätöksen ohjearvoa päiväaikaan LAeq,7-22 ≤ 45 dB(A) ja yöaikaan 
LAeq,22-7 ≤ 40 dB(A). Ispoisten uimarannan ja Akumentinpuiston alueen melutasojen tarkastelussa on käy-
tetty valtioneuvoston päätöksen ohjearvoa päiväaikaan LAeq,7-22 ≤ 55 dB(A) ja yöaikaan LAeq,22-7 ≤ 50 dB(A). 

Liikenteen vuorokausijakaumasta aiheutuen yöajan keskiäänitaso on päiväajan keskiäänitasoa 7 dB pie-
nempi. Näin ollen päiväajan ohjearvo on kaikilla tarkastelualueilla määräävä. 

5.1 Friskalanlahden Natura 2000-alue 

Friskalanlahden Natura 2000-alue sijaitsee Hirvensalon saaressa rajautuen luoteessa Kakskerrantiehen ja 
pohjois-koillissuunnassa Kaistarniementiehen. Alue on kooltaan 100 ha ja noin puolet alueesta on vesis-
töä. Merkittävimmät melulähteet alueelle ovat Kakskerrantien ja Kaistarniementien liikenne sekä nyky- 
että ennustetilanteessa. 

Nykytilanteen melumallinnuksen (liite 1.3) mukaan keskiäänitaso alueella ylittää ohjearvon 45 dB(A) päi-
väaikaan enimmillään 200–300 m ja yöaikaan ohjearvon 40 dB(A) enimmillään 150–250 m etäisyydellä 
Kakskerrantiestä. 

Ennustetilanteen melumallinnuksen (liite 2.3) mukaan melutasot alueella ylittävät ohjearvon 45 dB(A) 
päiväaikaan enimmillään 300–350 m ja yöaikaan ohjearvon 40 dB(A) enimmillään 200–330 m etäisyydellä 
Kakskerrantiestä. Lisäksi ennustetilanteessa melutaso ylittää ohjearvot myös noin 450 m etäisyydellä 
Kakskerrantiestä sijaitsevalla muuta maastoa korkeammalla olevalla Pikku-Vihtilän saarella. Melutasot 
nousevat ennustetilanteessa Friskalanlahden alueella liikenteen kasvusta johtuen noin 2…4 dB nykytilan-
teeseen verrattuna. Uittamonsillan rakentumisella ei juuri ole vaikutusta alueen melutasoihin. 

Meluntorjunta 

Friskalanlahden alueen ennustetilanteen melutasojen alentamiseksi määritettiin alueelle meluntorjuntaa. 
Liitteessä 4 on meluntorjuntana Kakskerrantien varrella kaide 1,5 m maan pinnasta ja Kaistarniementien 
varrella kaksi kaidetta 1,2 m maan pinnasta. Liitteessä 4.1 on melukaiteiden lisäksi meluntorjuntakeinona 
alennettu nopeusrajoitus 50 km/h → 40 km/h kuvan 3 mukaisilla tieosuuksilla. 

Meluntorjunnan avulla melutasoa saadaan Natura-alueella huomattavasti alhaisemmaksi (2…7 dB verrat-
tuna tilanteeseen ilman meluntorjuntaa), mutta ohjearvo ylittyy edelleen Kakskerrantien ja Kaistarnie-
mentien varrella. Pinta-alatarkastelun perusteella (taulukko 3) päiväajan ohjearvo ylittyy nykytilanteessa 
17 % Natura-alueen alasta ja meluntorjunnan jälkeen enää 8 % alasta. 
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Taulukko 3. Päivä- ja yöajan ohjearvot ylittävien melualueiden prosenttiosuudet Friskalanlahden Na-
tura 2000-alueella eri tarkastelutilanteissa (osuus = melualueen ala suhteessa Natura-alueen alaan). 

5.2 Katariinanlaakson Natura 2000-alue 

Katariinanlaakson 129 ha suuruinen Natura 2000-alue sijaitsee mantereen puolella ja suurin osa alueesta 
rajautuu osayleiskaavan meluvaikutusten ulkopuolelle. Alueen pohjoisosa ulkoilureitteineen kuitenkin 
sijaitsee suunnitellun Uittamonsillan meluvaikutusten alueella. Alueen lähistöllä ei nykyisellään ole mer-
kittäviä melulähteitä ja näin ollen suunnitellun Uittamonsillan liikenteen voidaan arvioida muuttavan 
alueen äänimaailmaa merkittävästi.  

Nykytilanteen melumallinnuksen (liite 1.4) mukaan keskiäänitaso alittaa suurella osaa alueesta selvästi 
päiväajan ohjearvon 45 dB(A) ja yöajan ohjearvon 40 dB(A). Alueen pohjois-koillisosassa melutaso on 
päiväajan ohjearvon tuntumassa.  

Ennustetilanteen melumallinnusten (liite 2.4 ja liite 3) mukaan melutasot alueen pohjoisosassa ylittävät 
päiväajan ohjearvon 45 dB(A) ja yöajan ohjearvon 40 dB(A). Linjauksessa VE1 päiväajan keskiäänitaso on 
alueen pohjoisosassa korkeimmillaan 53–54 dB(A) ja linjauksessa VE2 51–52 dB(A). Melutasot nousevat 
alueella ennustetilanteissa VE1 ja VE2 noin 6…10 dB nykytilanteeseen verrattuna. Uittamonsillan linjauk-
sen VE2 kaukaisemman linjauksen vuoksi melutaso on noin 1…2 dB matalampi Natura-alueen pohjois-
luoteisosassa kuin sillan linjauksessa VE1.  

Meluntorjunta 

Katariinanlaakson alueen ennustetilanteen melutasojen alentamiseksi määritettiin alueelle meluntorjun-
taa. Molempien Uittamonsillan linjausvaihtoehtojen osalta on esitetty samat meluntorjuntaratkaisut.  
Liitteissä 5 ja 6 Uittamonsillalla ja mantereella uuden tieosuuden eteläpuolella on meluntorjuntana  
aita tsv+2 m. Liitteissä 5.1 ja 6.1 on aita tsv+2 m lisäksi meluntorjuntana 1,5 m korkeaa kaidetta Eteläkaa-
ren varrella. Meluesteiden lisäksi on liitteissä 5.2 ja 6.2 alennettu nopeusrajoitus 50 km/h → 40 km/h 
kuvan 3 mukaisilla tieosuuksilla. 

Uittamonsillalle ja uudelle tieosuudelle osoitetun meluaidan avulla melutasoa Natura-alueen pohjois- 
luoteisosassa saadaan alennettua noin 3 dB molemmissa sillan linjausvaihtoehdoissa. Eteläkaareen ase-
tettavan melukaiteen vaikutus rajautuu Natura-alueen pohjois-koillisosaan, jossa melutaso alenee me-
luesteen johdosta noin 1 dB:n. Nopeusrajoituksen alentaminen laskee melutasoa edelleen runsaan 
desibelin Natura-alueen pohjoisosassa. 

Pinta-alatarkastelun perusteella (taulukko 4) ohjearvo ylittyy prosentuaalisesti vain pienellä osaa koko 
Natura-alueesta. Lisäksi meluntorjunnan avulla saadaan merkittävästi pienennettyä ohjearvon ylittävän 
alueen suuruutta. 

Laskentatilanne 
Yli päiväajan  

ohjearvon 45 dB(A) [%] 

Yli yöajan  

ohjearvon 40 dB(A) [%] 

Nykytilanne (liite 1.3) 17 11 

Ennustetilanne (liite 2.3) 25 15 

Ennustetilanne, Kakskerrantien varrella meluntorjuntana kaide 
1,5 m ja Kaistarniementien varrella kaide 1,2 m maan pinnasta  
(liite 4) 

12 5 

Ennustetilanne, Kakskerrantien varrella meluntorjuntana kaide 
1,5 m ja Kaistarniementien varrella kaide 1,2 m maan pinnasta.  
Nopeusrajoitus alennettu 50 km/h → 40 km/h. (liite 4.1) 

8 4 
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Taulukko 4. Päivä- ja yöajan ohjearvot ylittävien melualueiden prosenttiosuudet Katariinanlaakson 
Natura 2000-alueella eri tarkastelutilanteissa (osuus = melualueen ala suhteessa Natura-alueen alaan). 

5.3 Vaahemäen ja Sorttamäen luonnosuojelualueet 

Vaahemäen ja Sorttamäen luonnonsuojelualueet sijaitsevat Hirvensalon saaressa suunnitellun Uittamon-
sillan uuden tieosuuden pohjois- ja eteläpuolella. Nykyisin alueille aiheutuu melua vain Kakskerrantien 
liikenteestä. 

Melutaso alueilla on nykytilanteen melulaskentojen (liite 1.2) mukaan päiväaikaan enimmillään  
50–53 dB(A). Päiväajan ohjearvo 45 dB(A) ylittyy Vaahemäen osalta enimmillään 360 m etäisyydellä Kaks-
kerrantiestä ja Sorttamäen osalta enimmillään jopa 540 m etäisyydellä. Ennustetilanteissa (liite 2.2 ja  
liite 3) melutaso molemmilla alueilla on laajalti yli päiväajan ohjearvon 45 dB(A). Uittamonsillan suunni-
tellun tieosuuden sijainti vaikuttaa merkittävästi alueiden melutasoihin ollen paikoitellen useita kymme-
niä desibelejä korkeampi nykytilanteeseen verrattuna. Päiväajan keskiäänitaso on korkeimmillaan 
Vaahemäen alueella 63–65 dB(A) ja Sorttamäen alueella 55–56 dB(A). Uittamonsillan linjauksella ei ole 
merkittävää eroa alueiden melutasoihin. 

Liitteissä 7.1 ja 7.2 on esitetty molempien linjausten osalta erikorkuisten meluesteiden vaikutuksia luon-
nonsuojelualueiden melutasoihin. Melukartoissa olevissa selitelaatikoissa on esitetty melutasot kum-
mankin alueen osalta kahdessa eri tarkastelupisteessä eri estekorkeuksilla. Tarkasteluissa este on 
asetettu aina korkeutta vastaavalle etäisyydelle Uittamonsillalle vievästä tiestä koko tien matkalle Kaks-
kerrantien risteyksestä sillan alkuun asti. 

Molempien luonnonsuojelualueiden osalta melutasojen saaminen ohjearvojen tasalle ei kohtuullisella 
meluntorjunnalla onnistu. Alueiden länsiosien melutasojen saaminen alhaisemmaksi vaatisi meluntorjun-

Laskentatilanne 
Yli päiväajan  

ohjearvon 45 dB(A) [%] 

Yli yöajan  

ohjearvon 40 dB(A) [%] 

Nykytilanne (liite 1.4) 0 0 

Ennusteti-
lanne VE1 

Ilman meluntorjuntaa (liite 2.4) 7 5 

Meluntorjuntana aita tsv+2 m sillalla ja uudella 
tieosuudella mantereen puolella (liite 5) 

6 3 

Meluntorjuntana aita tsv+2 m sillalla ja uudella 
tieosuudella mantereen puolella sekä 1,5 m maan 
pinnasta Eteläkaaren varrella (liite 5.1) 

5 2 

Meluntorjuntana aita tsv+2 m sillalla ja uudella 
tieosuudella mantereen puolella sekä 1,5 m maan 
pinnasta Eteläkaaren varrella.  Nopeusrajoitus 
alennettu 50 km/h → 40 km/h. (liite 5.2) 

3 1 

Ennusteti-
lanne VE2 

Ilman meluntorjuntaa (liite 3) 7 5 

Meluntorjuntana aita tsv+2 m sillalla ja uudella 
tieosuudella mantereen puolella (liite 6) 

5 2 

Meluntorjuntana aita tsv+2 m sillalla ja uudella 
tieosuudella mantereen puolella sekä 1,5 m maan 
pinnasta Eteläkaaren varrella (liite 6.1) 

4 2 

Meluntorjuntana aita tsv+2 m sillalla ja uudella 
tieosuudella mantereen puolella sekä 1,5 m maan 
pinnasta Eteläkaaren varrella.  Nopeusrajoitus 
alennettu 50 km/h → 40 km/h. (liite 6.2) 

2 0 
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taa esitetyn sijainnin lisäksi myös Kakskerrantien varteen. Lisäksi Vaahemäen alueen suojaamisen tekee 
haasteelliseksi sen maastonmuodot (lakikorkeus korkeimmillaan 16 m merenpinnasta). 

Sorttamäen osalta osayleiskaavaan merkittyjen asuinkerrostaloalueen (AK-1) ja keskustatoimintojen alu-
een (C-1) rakentumisen voidaan arvioida tuovan suojaa alueelle Uittamonsillan tien lisäksi Kakskerrantien 
liikenteen melulta. Ohjearvojen alittaminen alueella saattaa kuitenkin rakennusmassojen lisäksi vaatia 
meluntorjuntaa sekä Kakskerrantien että Uittamonsillalle vievän tien varteen. 

5.4 Ispoisten uimaranta 

Ispoisten uimaranta sijaitsee Rykmentintien varrella suunnitellun Uittamonsillan pohjoispuolella. Nykyisin 
uimarannalle aiheutuu melua vain Rykmentintien liikenteestä. Melutaso uimarannalla on nykyään päivä-
aikaan osin jopa alle 40 dB(A) (liite 1.4). Ennustetilanteissa ilman meluntorjuntaa (liite 2.4 ja liite 3) melu-
taso on päiväaikaan lähes koko uimarannan alueella yli 45 dB(A) eli korkeampi kuin nykyisin, mutta alittaa 
kuitenkin selvästi päiväajan ohjearvon 55 dB(A). Uittamonsillalle asetettavan meluesteen avulla melutaso 
laskee uimarannalla osalla alueesta alle 45 dB(A):n. Alentamalla lisäksi nopeusrajoitus 40 km/h saadaan 
uimarannan melutasoja vielä laajemmalti alle 45 dB(A):n. Uimarannan melutaso on likimain yhtä suuri 
molemmilla Uittamonsillan linjausvaihtoehdoilla. 

5.5 Akumentinpuisto 

Akumentinpuisto ulkoilureitteineen sijaitsee Uittamonsillan uuden tieosuuden ja Katariinanlaakson Natu-
ra-alueen välissä. Nykyisin alueelle aiheutuu melua lähinnä Rykmentintien liikenteestä. Melutaso alueella 
on nykytilanteen melulaskentojen (liite 1.4) mukaan päiväaikaan 40–50 dB(A). Ennustetilanteessa ilman 
meluntorjuntaa melutaso on enimmillään päiväaikaan jopa 60–67 dB(A) eli ylittää päiväajan ohjearvon 55 
dB(A). Uittamonsillalle ja uuden tieosuuden varteen asetettava meluntorjunta laskee melutasoa merkit-
tävästi ollen korkeimmillaan päiväaikaan noin 53 dB(A) eli alle ohjearvon. Uittamonsillan linjauksessa VE2 
alueen melutaso on alhaisempi kuin linjauksessa VE1. 

6 YHTEENVETO 

Hirvensalon osayleiskaavaa varten on vuonna 2016 laadittu meluselvitys kaavan vaikutuksista Natura 
2000-alueisiin. Meluselvityksen melulaskennat päivitettiin nyt asukasmäärätavoitteiden selkiydyttyä. 
Osayleiskaavalla on muun muassa suunnitellun Uittamonsillan vuoksi merkittäviä meluvaikutuksia kaava-
alueella sekä myös kaava-alueen ulkopuolella. Friskalanlahden ja Katariinanlaakson Natura-alueilla sekä 
Vaahemäen ja Sorttamäen luonnonsuojelualueilla osayleiskaavan ennustetilanteessa melutasot ovat 
korkeammat kuin nykyisin. Alhaisen ohjearvon ja alueiden sijainnin tiealueen läheisyydessä vuoksi mil-
lään alueista ei täysin saavuteta ohjearvoja meluesteiden tai nopeusrajoituksen alentamisen avulla. Fris-
kalanlahden Natura-alueella melutasot saadaan tosin meluntorjuntakeinojen avulla laskettua nykyistäkin 
matalammalle tasolle. Katariinanlaakson Natura-alueella melutasoja saadaan meluntorjunnan avulla 
merkittävästi laskettua tilanteesta, jossa meluntorjuntaa ei ole. Ohjearvot kuitenkin edelleen ylittyvät 
pienellä osaa aluetta. Vaahemäen ja Sorttamäen luonnonsuojelualueilla meluesteiden avulla ei saavuteta 
ohjearvoja, koska alueet sijaitsevat merkittävästi korkeammalla kuin suunniteltu tieosuus, jolloin niiden 
torjunta on haasteellista. Suunnitellun Uittamonsillan liikenteen aiheuttama melu vaikuttaa myös mante-
reen puolella sijaitsevaan Ispoisten uimarantaan ja Akumentinpuiston ulkoilureitteihin. Uimarannalla 
kuitenkin alittuu ohjearvo ennustetilanteessa kuten nykyisinkin, vaikka melutaso alueella nouseekin jon-
kin verran. Akumentinpuiston melutaso nousee merkittävästi nykyisestä, mutta Uittamonsillalle ja uudel-
le tieosuudelle asetettavan meluntorjunnan avulla alueella saadaan alitettua ohjearvot. 
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