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TIIVISTELMÄ
Ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
(2002/49/EY) kansallisen täytäntöön panemisen
toisessa vaiheessa tehtävät meluselvitykset koskevat yli 100 000 asukkaan väestökeskittymiä, maanteitä joiden liikennemäärä on yli 3 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa, rautateitä joiden liikennemäärä
on yli 30 000 junaa vuodessa sekä melun kannalta
oleellisia IPPC-direktiivin mukaisia teollisuuslaitoksia. Turun ympäristömeluselvitys kuuluu tähän toiseen vaiheeseen ja se merkitään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 30.6.2012.
Selvitys käsittää Euroopan yhteisön ympäristödirektiivin (2002/49/EY) mukaisiin tunnuslukuihin sekä
kansallisiin tunnuslukuihin pohjautuvat meluselvitykset Turun kaupungin alueella. EU:n tunnusluvut
ovat vuorokausimelu Lden, jossa illan ja yön melua
on painotettu, sekä yömelu Ln. Kansalliset tunnusluvut ovat Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992)
annettujen melutason ohjearvojen mukaisesti päivämelun keskiäänitaso LAeq7-22 ja yömelun keskiäänitaso LAeq22-7.
Tunnuslukuihin liittyy melulle altistuvien asukkaiden
määrän sekä hoito- ja oppilaitosten määrän laskenta. EU-tunnusluvuilla laskentakorkeus on 4 m
maanpinnasta ja kansallisilla tunnusluvuilla 2 m
maanpinnasta.

Ympäristömeluselvitys on jaettu tie-, raide- ja lentoliikenteen meluselvityksiin, joista tämä raportti keskittyy tiemeluselvitykseen. Ratamelusta ja lentomelusta esitetään tässä raportissa keskeiset tulokset. Laajemmin näitä selvityksiä on selostettu omissa, erillisissä raporteissaan.
Tieliikennemelun tärkeimpinä lähtötietoina on käytetty maaston korkeusaineistoa (laserkeilausaineisto 2009), tieverkon liikennemääriä, raskaan liikenteen osuuksia ja nopeuksia, mitattuja meluesteiden
korkeuksia sekä rakennusten asukas- ja käyttötarkoitustietoja. Tiet, rakennukset ja meluesteet
ovat noudattaneet maastomallin korkeuksia. Lisäksi
on määritelty teiden siltaosuudet, poikkileikkaustiedot ja poikkeavat päällysteet sekä maaston tai
veden pintojen akustinen kovuus.
Tulosten mukaan alueilla, joissa tieliikenteen aiheuttama melutaso ylitti 55 dB, arvioitiin asuvan LAeq722-tunnusluvun mukaan 53 400 asukasta ja Ldentunnusluvun mukaan 60 400 asukasta. Alueilla,
joissa tieliikenteen 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).
Turussa on yhteensä 57 kpl hoito- ja oppilaitosrakennuksia, jotka sijaitsevat yli 55 dB:n melu-

alueella, sekä LAeq7-22- että Lden-tunnusluvun mukaan.
Erityisen melueristyksen omaavissa rakennuksissa,
joissa tieliikenteen aiheuttama melutaso ylitti 55 dB,
arvioitiin asuvan LAeq7-22-tunnusluvun mukaan 3200
asukasta ja Lden-tunnusluvun mukaan myös 3200
asukasta. Erityisen melueristyksen omaavissa rakennuksissa, joissa tieliikenteen aiheuttama melutaso ylitti yöllä 50 dB, arvioitiin asuvan LAeq22-7tunnusluvun mukaan 2700 asukasta ja Lntunnusluvulla 3000 asukasta.
Hiljaisella julkisivulla tarkoitetaan asuinrakennuksen
sellaista seinää, jonka kohdalla melutaso kullakin
tunnusluvulla 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 yhtään 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 tarkastelee lentokoneiden melua vuoteen 2027 saakka. Lentomelualueella ei sijaitse hoito- tai oppilaitosrakennuksia.
Turussa ei ole sellaisia IPPC-direktiivin mukaisia
laitoksia, joista on tarpeen tehdä meludirektiivin
mukainen meluselvitys.

Helsingissä kesäkuussa 2012

Turun kaupunki
Liikennevirasto
Varsinais-Suomen ELY-keskus
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SAMMANFATTNING
Värdering och kontroll av miljöbuller enligt direktiv
av Europaparlamentet och Europeiska unionens
råd (2002/49/EY) i andra fasen av nationellt förverkligande, berör bullerutredningar i befolkningscentrum med över 100 000 invånare, landsvägar
med trafikmängder över 3 miljoner fordon om året,
järnvägar med trafikmängder över 30 000 tåg om
året samt väsentliga industrianläggningar sett ur
bullerhänseende i enlighet med IPPC-direktiv. Åbo
miljöbullerutredning hör till andra fasen och upptecknas
i
miljöskyddets
informationssystem
30.6.2012.
Utredningen rör bullerutredningar i Åboområdet
som baserar sig på parametrar i enlighet med Europeiska gemenskapens miljödirektiv (2002/49/EY)
samt nationella parametrar. EU:s parametrar är
dygnsbuller Lden, där kvälls- och nattbuller har betonats, samt nattbuller Ln.. Nationella parametrar är
enligt i Statsrådets beslut (993/1992) givna riktvärden medelljudnivå LAeq7-22 för dagbuller och medelljudnivå LAeq22-7 för nattbuller.
Parametrarna anknyter till beräkning av antal personer som utsätts för buller samt antal vård- och
läroanstalter. Beräkningshöjden med EU-parametrar är 4 m från marken och med nationella parametrar 2 m från marken.

Miljöbullerutredningen är uppdelad i bullerutredning
för väg-, järnväg- och flygtrafik, varav den här rapporten koncentrerar sig på vägbullerutredning. För
järnvägs- och flygbuller visas de centrala resultaten. Mer omfattande redogörs dessa i egna, separata rapporter.
De viktigaste utgångsdata för trafikbuller är höjddata av terrängen (laserskanningsmaterial 2009),
vägnätets trafikmängder, avsnitt och hastigheter för
tung trafik, höjder av inmätta bullerskydd samt
byggnadernas invånar- och användningsdata.
Vägar, byggnader och bullerskydd har följt terrängmodellens nivåer. Dessutom har man definierat vägarnas broavsnitt, vägprofiler och avvikande beläggning samt terrängens eller vattnets
akustiska hårdhet.
På basis av resultaten i områden där trafikens orsakade bullernivå översteg 55 dB, uppskattades
det bo 53 400 invånare i området enligt LAeq7-22parametern och enligt Lden-parametern 60 400 invånare. I områden där vägtrafikens orsakade bullernivå översteg 50 dB under natten, uppskattades
det enligt LAeq22-7-parametern att bo 40 500 invånare och enligt Ln-parametern 43 000 invånare.
Detta är ca 23-34 % av stadens ca 180 000 invånare (invånarantal år 2011).

I Åbo finns det sammanlagt 57 st. vård- och läroanstaltbyggnader i bullerområdet för över 55 dB,
både enligt LAeq7-22- och enligt Lden- parametrarna.
Byggnader med särskild bullerisolering, där vägtrafikens orsakade bullernivå översteg 55 dB, uppskattades det bo enligt LAeq7-22-parametern 3200
invånare och enligt Lden-parametern också 3200
invånare. Byggnader med särskild bullerisolering,
där vägtrafikens orsakade bullernivå översteg 50
dB under natten, uppskattades det bo enligt LAeq227-parametern 2700 invånare och enligt Ln- parametern 3000 invånare.
Med tysta fasader åsyftas sådana väggar på bostadshuset där bullernivån är minst 20 dB lägre beräknad med var parameter, än den är vid sidan där
det är högst bullernivå, i allmänhet vid ytterväggen
på gatusidan. Byggnader med tyst fasad där vägtrafikens orsakade trafikbuller översteg 55 dB, uppskattades det bo 35 400 invånare enligt LAeq7-22parametern och 30 700 invånare enligt Ldenparametern. I byggnader med tyst fasad, där vägtrafikens orsakade trafikbuller översteg 50 dB under
natten, uppskattades det bo 31 000 invånare enligt
LAeq22-7-parametern och 27 900 invånare enligt Lnparametern.

På basis av järnvägsbullerberäkningarna i Åbo bor
det 1000 invånare (0,6 % av invånarna), i bullerområdet över 55 dB (Lden) varav 110 bor i byggnader med speciell ljudisolering. I områden med
över 50 dB Ln-nattbullerområden, bor det 400 invånare, varav 20 bor i byggnader som har speciell
bullerisolering. I Lden-bullerområden över 55 dB ligger inga läroanstalter.
I utredningen har man för flygbuller använt data
visade i Åbo Flygplats miljötillståndsansökan. Enligt
flygbullerutredningen bor 100 invånare i Åbo i områden där Lden är över 55 dB. Utredningen undersöker flygplanens buller fram till år 2027. I flygbullerområdet finns inga vård- och läroanstalter.
I Åbo finns inga anstalter som har något behov av
att utföra en bullerutredning enligt IPPC-direktiven.

Helsingfors, juni 2012

Åbo stad
Trafikverket
Egentliga Finlands ELY-central
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ABSTRACT
Evaluation and control of environmental noise according to directives (2002/49/EY) given by European Parliament and Council, national execution of
the noise surveys in the second phase concerns
city populations of over 100 000 inhabitants, highways with traffic flows of over 3 millions vehicles
per year, railways with traffic flows of over 30 000
trains per year as well as essential industrial facilities from noise point of view according to IPPC directives. Turku environmental report falls under the
second phase and is registered in the environmental protection system on 30 June 2012.
The report comprises noise reports based on parameters according to European Community environmental directives as well as national parameters
in the Turku City area. EU parameters are daily
noise Lden where evening and night noise is
stressed, as well as night noise Ln.. National parameters are reference values on given noise levels
according to mid-range day noise LAeq7-22 and midrange night noise LAeq22-7 given by decision of the
Finnish Government (993/1992).
Number of residents exposed to noise as well as
counting of hospitals and educational establishments are affiliated to parameters. Counting height
with EU-parameters is 4 m from ground and 2 m
from ground with national parameters.

Environmental noise report is divided into road, rail
and air travel noise reports, whereas this report
concentrates on road noise. Key results from rail
and air noise are shown in this report. Wider
presentations of these results are described in their
own, separate reports.
Most important initial data are terrain elevation data
(laser scanning data 2009), traffic flows on the road
network, parts with heavy traffic and speeds,
heights of measured noise barriers as well as data
of residents and use of buildings. Roads, buildings
and noise barriers have followed levels in terrain
model. In addition bridge parts, road profiles and
changes in paving as well as acoustic hardness of
terrain or water surfaces have been specified.
According to the results, areas where noise level
caused by road traffic exceeds 55 dB are estimated
to have 53 400 residents based on LAeq7-22 parameter and 60 400 residents based on Lden parameter.
In areas, where noise level caused by road traffic
exceeded 50 dB during night are estimated to live
40 500 residents according to LAeq22-7 parameter
and 43 000 residents with Ln parameter. This is
about 23–34 % out of the city’s 180 000 inhabitants
(population in 2009).

Turku has about 57 hospitals and educational establishments situated in noise areas over 55 dB,
both according to both LAeq7-22 and Lden parameters.
In buildings with special noise isolation where noise
level caused by road traffic exceeds 55 dB are estimated to be living 3200 residents with LAeq7-22 parameter and also 3200 residents with Lden parameter. In buildings with special noise isolation where
noise level caused by road traffic exceeds during
night 50 dB are estimated to be living 2700 residents with LAeq22-7 parameter and 3000 residents
with Lden parameter.
Quiet facade means such wall on house, where
noise level is at least 20 dB lower evaluated with
both parameters than on the highest noise level,
which is in general the street-side façade. In buildings with quiet facades where noise level caused
by road traffic exceeds 55 dB are estimated to be
living 35 400 residents with LAeq7-22 parameter and
30 700 residents with Lden parameter. In buildings
with quiet facades where noise level caused by
road traffic exceeds 50 dB during night are estimated to be living 31 000 residents with LAeq22-7 parameter and 27 900 residents with Ln parameter.
Based on the results of railroad calculations, 1000
inhabitants (0,6 % of population) live in areas with
over 55 dB of which 110 live in buildings which

have special noise isolation. In areas with over 50
dB Ln-night noise live 400 inhabitants of which 20
live in buildings with special noise isolation. In areas with over 55 dB Lden noise area and Ln night
noise area is situated only 1 hospital. No educational establishment is situated in over 55 dB Lden
noise areas.
Facts from the environmental permit application for
Turku Airport for flight noise have been used in the
report. According to flight noise report, 100 inhabitants live in Turku in areas where Lden is over 55 dB.
The report analyses noise from airplanes up to year
2027. No hospitals or educational establishments
are situated in the noise area of airplanes.
There are no hospitals according to IPPC directives, of which there is need to make a noise report
according to noise directives.

Helsinki, June 2012

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 välttää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen haittoja.
Suomessa ympäristömeludirektiivin kansalliseksi
täytäntöön panemiseksi on ympäristönsuojelulakiin
(YSL 86/2000) lisätty säännökset meluntorjunnan
toimintasuunnitelmista (459/2004). Sen lisäksi valtioneuvoston asetuksella (808/2004) määritellään
tarkemmin melun tunnusluvut sekä meluselvitysten
ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien sisältö.
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 liikennemäärä on yli 3 miljoonaa ajoneuvoa
vuodessa, rautateistä joiden liikennemäärä on yli
30 000 junaa vuodessa sekä melun kannalta oleellisista IPPC-direktiivin mukaisista teollisuuslaitoksista.
Tämä Turun ympäristömeluselvitys kuuluu tähän
vaiheeseen ja sen on oltava valmiina ja merkittynä
ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 30.6.2012.
Turun ympäristömeluselvitys käsittää valtioneuvoston asetuksessa Euroopan yhteisön edellyttämän
ympäristödirektiivin (2002/49/EY) mukaiset sekä
myös Suomen perinteisten kansallisten tunnuslukujen mukaiset meluselvitykset Turun kaupungin alueella ja näihin liittyvän melulle altistuvien asukkaiden määrän laskennan.

Hankkeen tilaajina on Turun kaupunki ja tehty yhteistyössä Liikenneviraston ja Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen kanssa. Ympäristömeluselvitys on
jaettu tie-, raide- ja lentoliikenteen meluselvityksiin.
Meluselvityksen laadinnan jälkeen laaditaan jatkovaiheessa meluntorjunnan toimintasuunnitelma kesään 2013 mennessä, jossa esitellään käytössä
olevat ja suunnitellut meluntorjuntatoimenpiteet.
Torjuntasuunnitelman laadinta on vuorovaikutteinen. Alueen asukkaille, siellä työskenteleville ja
liikkuville varataan tilaisuus sanoa mielipiteensä
toimintasuunnitelmassa esitetyille toimenpiteille.
Toimintasuunnitelma tarkistetaan vähintään viiden
vuoden välein.
1.2

Turun liikennemeluselvitykset
2011– 2012

Finavia Oyj on tehnyt Turun lentoaseman liikenteen
meluselvityksiä ympäristölupahakemusta varten.
Hakemus on parhaillaan käsiteltävänä Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Selvitykset koskevat
lentokoneiden melua, eikä helikoptereiden toimintaa ole käsitelty. Meluselvitysten, joiden aikajänne
ulottuu vuoteen 2027 saakka, kooste on esitetty
tässä raportissa. Asukasmäärät melualueilla on
analysoitu aineistosta, jossa on koko Suomen väestötiedot hehtaarin ruuduissa vuoden 2009 lopussa. Rakennustietoja on analysoitu Maanmittauslaitoksen Maastotietokannasta (05/2012). Ympäristölupahakemukseen liitetty raportti on tehty
vuonna 2009 (Ilmailulaitos Finavia, Turun lentoasema. Lentokoneliikenteen ennuste 2027).

Tiemeluselvityksen työryhmä

1.3

Tässä raportissa kokonaisuudessaan esitetty Pöyry
Finland Oy:n laatima katu- ja tiemeluselvitys sisältää laskennat katu- ja tieliikenteen aiheuttamista
ympäristömelutasoista. Tieliikenteen aiheuttamia
melutasoja on laskettu vilkkaimmille kaduille ja
maanteille. Selvityksen tulokset antavat kattavan
kuvan melualtistumisen tasosta. Selvityksen tuloksia ja laadittuja aineistoja voidaan käyttää hyväksi
mm. meluntorjunnan toimenpiteiden suunnittelussa
ja kaupungin maankäytön suunnittelussa.

Ympäristömeludirektiivin mukaisen ympäristömeluselvityksen Turussa on tieliikenteelle laatinut Pöyry
Finland Oy:n työryhmä, jonka projektipäällikkönä on
toiminut Leo Jarmala. Konsultin työryhmän muina
jäseninä ovat työskennelleet Max Mannola (pääsuunnittelija, projektisihteeri ja melulaskentavastaava), Arto Vuorela (paikkatietovastaava), Esa Kontkanen (maastomallivastaava), Walter Stankewitz ja
Jörn Kirchmeyer (melulaskennan asiantuntijoita
Pöyryn Saksan-toimistosta) ja Carlo di Napoli (laadunvarmistaja).

Pelkkien maanteiden aiheuttamasta melusta on
Pöyry Finland Oy tehnyt myös erillisen raportin Liikennevirastolle, ”Ympäristömeludirektiivin mukainen ympäristömeluselvitys Turun maanteille”.

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

Rautatieliikenteen aiheuttamasta melusta on Ramboll Finland Oy tehnyt erillisen meluselvityksen.
Sen keskeisimmät tulokset ja kartat on esitetty tässä raportissa. Yksityiskohtaisemmin selvitys on selostettu omassa raportissaan ”Rautateiden EUmeluselvitys Turun kaupungin alueelle”.

-

Mikko Jokinen, Turun kaupunki, Ympäristöja kaavoitusvirasto, ympäristötoimenjohtaja

-

Helena Pakkala, Turun kaupunki, Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, ympäristöinsinööri

1.4

-

Jaana Mäkinen, Turun kaupunki, Ympäristöja kaavoitusvirasto, liikennesuunnitteluinsinööri

-

Harri Soini, Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, paikkatietoinsinööri

-

Ilkka Saarimäki, Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, kaupungingeodeetti

-

Erkki Poikolainen, Liikennevirasto, Kunnossapitotoimiala, melu- ja tärinäasiantuntija

-

Eeva-Liisa Arén, Varsinais-Suomen ELYkeskus, Liikenne ja infrastruktuuri, tienpidon
ympäristöasiantuntija

-

Eljas Hietamäki, Varsinais-Suomen ELYkeskus, Ympäristö ja luonnonvarat, ylitarkastaja

-

Mikko Viinikainen, Finavia, Konsernin esikunta, ympäristöjohtaja

Käytetty ohjelmisto

Melulaskentaohjelmana käytettiin maastomallipohjaista SoundPlan 7.1 -ohjelmaa. Siihen kuuluu
sisäänrakennettuna 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).

8

2

LÄHTÖTIEDOT

Tiemeluselvityksen akustisen mallin laatimiseen
tarvittiin maastotietoja, tie- ja liikennetietoja sekä
rakennus- ja asukastietoja. Lisäksi melumallin rakentamisen apuna käytettiin avustavaa kuvaaineistoa (ortokuvat, GoogleMaps-katuvalokuvat).
2.1

Maasto

Maastomalliin on koottu kaikki geometriset elementit, jotka vaikuttavat melulähteen sijaintiin tai melun
leviämiseen. Sen elementtejä ovat maanpinnan
korkeustiedot, teiden poikkileikkaustiedot, pintojen
kovuustiedot, sekä rakenteiden kuten siltojen, rakennusten ja meluesteiden geometriset tiedot.
2.1.1

Korkeustiedot

Korkeusmallin lähtötietona on käytetty laserkeilausaineistoa vuodelta 2009, joka sisältää riittävällä
tarkkuudella selvitysalueen maastopisteiden korkeustiedot.
2.1.2

Teiden pituus- ja poikkileikkaus

Tiemelulähteet kuvataan melumallissa viivamaisina
objekteina, joilla on tietty korkeusasema. Tämä
korkeusasema on sama kuin korkeusmallissa (luku
2.1.1) lukuun ottamatta siltaosuuksia, joiden korkeudet on määritetty laserkeilausaineiston siltaluokituksesta saatavan erillisen siltamallin kautta.
Tien poikkeavan päällysteen aiheuttamia korjauksia
käytettiin nupukiviosuudelle (Tuomiokirkonkatu)
+4,5 dB ja betonikiviosuudelle (Eerikinkadun pätkä)
+1,5 dB.
Tiemelulähteiden poikkileikkaustietoja ovat tienpinnan leveys, ajokaistojen eli meluemissionauhojen
lukumäärä ja niiden keskiviivan sijainti sekä keskikaistan leveys. Tienpinnan leveytenä on kaksikaistaiselle tielle käytetty yleensä 7,0 m, jolloin ajokaistan leveys on 3,5 m. Useampikaistaisten teiden

kaistojen keskiviivat ja mahdollisen keskikaistan
leveys on määritetty tarkastelemalla tieobjektia kantakartan tienreunojen perusteella, käyttäen apuna
myös ortokuvia.
2.1.3

Pinnan kovuudet

Vesialueet on määritetty koviksi pinnoiksi, joiden
absorptiokerroin G = 0. Vesialueita selvityksessä
olivat merialueet sekä Aurajoki. Pienempiä jokia ja
puroja ei otettu huomioon.
Myös satamien ja teollisuusalueiden laajat asfalttipinnat sekä Turun keskustan tiiviimmät kerrostaloalueet ja torit määritettiin koviksi pinnoiksi (G = 0).
Muut maanpinnan alueet olivat pehmeitä (G = 1).
Tiemeluselvityksen laskentamalli ei tunne välimuotoja pintojen kovuuden suhteen.
2.1.4

Rakennusten geometria

Turun kantakartassa on runsaasti eri tasoja, joilla
kaupungin rakennusten ja erilaisten pienempien
kioskien ja rakenteiden ääriviivat on esitetty. Näistä
kaikista valittiin selvitykseen vain pinta-alaltaan vähintään 14 m²:n kokoiset rakennukset. Laserkeilausmallin kattokorkeusluokituksen kautta saatavan
kattomallin kautta määritettiin näille rakennuksille
kattokorkeus. Jos kattokorkeutta ei ollut saatavilla,
rakennuksille oletettiin korkeudeksi maanpinnasta 3
m.

den keskivuorokausiliikennemäärä (KVL) oli vähintään 2000 ajoneuvoa/vrk. Näitä olivat useimmat
maantiet sekä kaduista kaupungin sisääntuloväylät,
pääkadut ja useimmat kokoojakadut. Myös eritasoliittymien rampit olivat mukana, jos vastakkaisten ramppien liikennemäärä oli yhteensä vähintään
2000 ajoneuvoa/vrk.
2.2.1

Selvitykseen mukana olevat tiet luokiteltiin kaduiksi
ja maanteiksi sen mukaan, hallinnoiko niitä Turun
kaupunki vai Liikennevirasto.
2.2.2

Meluesteet

Turun kaupungin etukäteen ilmoittamat 16 meluestekohdetta, enimmäkseen meluseiniä, mitattiin
maastossa sijainnin ja korkeuden suhteen ja lisättiin maastomalliin meluseinäobjekteina tai meluvallin luiskakäyrinä. Meluesteiden sijaintitiedot on ilmoitettu liitteessä 1.
2.2

Tie- ja liikennetiedot

Selvityksessä olivat mukana Turun kaupungin alueella sijaitsevat kaikki tiet (kadut tai maantiet), joi-

Liikennemäärät

Katujen liikennemäärinä käytettiin Turun kaupungin
toimittamaa vuoden 2011 vuorokausiliikennetietoja.
Maanteiden liikennetiedot vuodelta 2010 saatiin
tierekisteristä.
Teiden raskaan liikenteen osuudet määriteltiin Turun kaupungin arvioiden ja tierekisterin perusteella.
Vaihtelu oli suurta (2–20 %).
Liikenteen jakautuminen eri vuorokauden ajoille
(päivä klo 7–19, ilta klo 19–22 ja yö klo 22–7) oli
arvioitu kaikilla teillä samaksi: päivällä 79 %, illalla
13 % ja yöllä 8 %.
2.2.3

2.1.5

Katu vai maantie

Nopeudet

Ajonopeuksina käytettiin nopeusrajoituksia. Katuverkossa nopeusrajoitus oli yleensä 40–50 km/h.
Pääväylillä se vaihteli välillä 60–120 km/h.
2.3

Rakennus- ja asukastiedot

Rakennus- ja asukastiedot saatiin rakennus- ja
huoneistorekisteristä (RHR). Tiedot olivat tilanteesta 31.12.2010.

2.3.1

Rakennusten käyttötarkoitus

Selvityksessä oli tarkasteltava asuin-, hoito- ja oppilaitosrakennuksia. Rakennusten käyttötarkoitus on
RHR:ssä ilmaistu koodilukuna, joista virallisen rakennusluokituksen mukaan asuinrakennuksia olivat
koodit 11–39, hoitolaitoksia koodit 211–241 ja oppilaitoksia koodit 511–549.
Asuinrakennuksia olivat RHR:n koodiluvun 11–39
omaavat rakennukset, eli pientalot, rivi- ja ketjutalot
ja kerrostalot. Vapaa-ajan asuntoja ei laskettu mukaan.
Hoitolaitosrakennuksia olivat virallisessa rakennusluokituksessa koodiluvun 211–241 omaavat rakennukset, eli sairaalat ja muut terveydenhoitorakennukset, vanhainkodit, lasten- ja koulukodit,
kehitysvammaisten hoitolaitokset, muut huoltolaitosrakennukset, lasten päiväkodit, muut sosiaalitoimen rakennukset sekä vankilat. Lisäksi hoitolaitoksiksi hyväksyttiin myös koodit 131 ja 139
(asuntolat, vanhusten palvelutalot ja muut majoitusrakennukset), koska niissä oli RHR:n mukaan runsaasti asukkaita.
Oppilaitosrakennuksia olivat RHR:n koodiluvun
511–549 omaavat rakennukset, eli peruskoulut,
lukiot, ammatilliset oppilaitokset, korkeakoulu-, tutkimuslaitos- ja muut kuten järjestöjen opetusrakennukset.
2.3.2

Asukastiedot

Selvityksessä tarkasteltiin Turun kaikkia vakinaisia
asukkaita, niin asuinhuoneistoissa kuin laitoksissa,
asuntoloissa, vankiloissa yms. asuvat. Nämä kaksi
asukaskategoriaa olivat saatavilla erikseen, ja laskemalla ne yhteen saatiin rakennuksen kokonaisasukasmäärä. Asukkaita saattoi asua myös muualla kuin asuin- ja hoitolaitosrakennuksissa.
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MELUN TUNNUSLUVUT JA
LASKENTAMENETELMÄT

Ln on yöajan (klo 22–7) keskiäänitaso, jota ei painoteta häiritsevyyden mukaan.
3.1.3

3.1

Ympäristömelun 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 melutason ohjearvojen mukaan. Asuinalueilla
melualtistumisen rajoina käytetään ohjearvoissa 55
dB (LAeq7-22) ja 50 dB (LAeq22-7). Tässä selvityksessä
ei kuitenkaan verrata melutasoja ohjearvoihin, vaan
tuloksia käsitellään meluvyöhykkeittäin.
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 iltaja yöajan 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, iltaajaksi (e) klo 19–22 ja yöajaksi (n) klo 22–7.

Lden

12 Ld / 10
10 lg
10
24

3
10 (Le 5 ) / 10
24

9
10(Ln 10 ) / 10
24

Tunnuslukujen väliset erot

EU-tunnusluvuilla (Lden ja Ln) melutasot ovat tyypillisesti hieman suurempia kuin kansallisilla tunnusluvuilla (LAeq7-22 ja LAeq22-7), johtuen suuremmasta laskentakorkeudesta. Tieliikenteessä ero on n. 1–4 dB
, koska yöajan liikenne on vähäisempää kuin päiväajan. Raideliikenteessä ero on suurempi, koska
yöllä on lähes yhtä paljon liikennettä kuin päivällä.
Lisäksi Lden-tunnusluvussa yöajan melutasolla on
muita suurempi painotus.

-

tiepäällysteen laatu

-

sääkorjaus.

Laskentamallissa arvioidaan ensiksi melun lähtötaso (LAeq 10m) liikennemäärän, raskaan liikenteen
osuuden ja ajonopeuden perusteella. Lähtötaso
kuvaa vaimentamatonta äänenpainetasoa 10 metrin etäisyydellä tasaisen, suoran ja äärettömän pitkän tien keskilinjasta. Tähän kokonaistasoon tehdään etäisyysvaimennuksen, maa- ja estevaimennuksen sekä muiden poikkeusten ja säätekijöiden
mukaisia korjauksia. Mallin sanotaan vastaavan
ilmakehän neutraalia tilannetta, jossa tuuli on 1–2
m/s tiestä tarkastelupisteeseen päin. (Eurasto,
2005).

Melun laskentamalli

3.2

Melulaskennoissa käytetty tieliikennemelun laskentamalli perustuu yhteispohjoismaiseen tieliikennemelun laskentamalliin (TeMa Nord 1996:525 Road
Traffic Noise – Nordic Prediction Method), jossa on
otettu huomioon ympäristömeludirektiivissä annetut
vaatimukset ja ohjeet ylimenokauden laskentamenetelmille (Ympäristöministeriö 2006a).
Laskentamalli ottaa huomioon seuraavat muuttujat:
-

ajoneuvomäärä

-

raskaiden ajoneuvojen osuus

-

liikenteen nopeus

-

etäisyys tien keskilinjasta ja lyhyillä etäisyyksillä myös tien leveys

Melulaskennan asetukset

3.3

tä Lden-tunnusluvulle voitiin määrittää vähintään 50 dB:n melutaso.
-

Laskentapisteiden välimatka rakennusten
julkisivujen laskennoissa oli 2,5–5 m käyttäen laskentapisteiden sijoittelussa VBEBmenetelmää (kuva 3-1). Jos julkisivu oli korkeintaan 5 m pitkä, se sai yhden laskentapisteen keskelle. Jos se oli yli 5 m pitkä, se
jaettiin tasan korkeintaan 5 m pituisiin osiin,
jotka saivat laskentapisteensä keskelle.

-

Laskentasäde ulottui kansallisilla tunnusluvuilla (LAeq7-22 ja LAeq22-7) 2000 m:n päähän ja
EU-tunnusluvuilla (Lden ja Ln) 3000 m:n päähän laskentapisteestä.

-

Laskennassa otettiin huomioon 1. kertaluokan heijastukset, julkisivupisteiden kohdalla ei kuitenkaan niiden ”omasta” rakennuksesta tulevaa.

-

Sääkorjausta ei tehty.

-

Melulle altistuvien asukkaiden määrät arvioitiin asuinrakennuksen julkisivuun kohdistuvan suurimman melutason perusteella.

Melulaskennoissa on käytetty meluselvityksen laatimisesta annetun ohjeen (Eurasto 2010) menettelyjä ja mukaisia asetuksia.
Ennen varsinaisia melulaskentoja tehtiin testilaskennat, joiden perusteella määritettiin lopulliset laskenta-alueet ja laskentasäteet. Testilaskennoissa
laskenta-alueena oli lähes koko kaupungin alue ja
laskentasäteenä 3000 m.
Lopullisessa melulaskentavaiheessa tehtiin sekä
alueellisia että rakennusten julkisivujen melulaskentoja.

-

ajoradan korkeus suhteessa ympäröivään
maastoon

-

esteiden sijainti ja korkeus

-

esteiden paksuus

-

laskentapisteen korkeus suhteessa ympäröivään maastoon ja ajorataan tai esteisiin

-

laskentapisteen sijainti suhteessa
tysuoriin heijastaviin pintoihin

-

maanpinnan laatu

pys-

Lopullisissa melulaskennoissa käytetyt asetukset
ovat seuraavat:
-

Laskentakorkeus tunnusluvuista riippuen oli
2 m tai 4 m (ks. luku 3.1).

-

Laskentaruudun koko alueellisissa laskennoissa oli 10 m * 10 m.

-

Laskenta-alueen rajana käytettiin kaupungin
rajojen lisäksi testilaskentavaiheen laajimmat melutasot antavan eli Lden-tunnusluvun
45 dB:n melukäyrää, jolloin varmistettiin, et-

Kuva 3-1. Julkisivun laskentapisteiden sijoittelussa
käytetty VBEB-menetelmä.
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1) Asukkaiden määrät kaikissa rakennuksissa.
Määrät ilmaistaan lähimpään sataan pyöristettynä.

MELULASKENTOJEN
TULOKSET

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

Tilastointitavat

4.1

Meluselvityksen tulokset on esitetty melukarttoina
ja numeerisina tietoina taulukoituna. Melukartoissa
melualueet esitetään liikennemuodoittain (tie-, rataja lentomelu) 5 dB:n välein vaihtuvina vyöhykkeinä.
Taulukoituna numeerinen tieto esitetään vyöhykkeiltä:

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

LAeq7-22 ja Lden: 55–60, 60–65, 65–70, 70–75 ja
dB.

75

Tämän lisäksi mainituilta meluvyöhykkeiltä ilmoitetaan seuraavia rakennus- tai asuntomääriä:

LAeq22-7 ja Ln: 50–55, 55–60, 60–65, 65–70 ja
dB.

70

1) asuntojen määrä
2) asuinrakennusten määrä

50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
> 75
yhteensä
LAeq7-22 yli 55 dB,
LAeq22-7 yli 50 dB

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 tieliikenteen
aiheuttama melutaso ylitti yöllä 50 dB, arvioitiin
asuvan LAeq22-7-tunnusluvun mukaan 40 500 asukasta ja Ln-tunnusluvun mukaan 43 000 asukasta.
Tämä on n. 23–34 % kaupungin n. 180 000 asukkaasta (väkiluku vuonna 2011).

4) oppilaitosten määrä.

Taulukko 4-1. Tieliikenteen melulle altistuvien asukkaiden määrät kansallisten tunnuslukujen LAeq7-22 ja LAeq22-7
mukaan
Kaikissa rakennuksissa

Tieliikennemelu

4.2

3) hoitolaitosten määrä

Meluselvityksessä näiltä meluvyöhykkeiltä ilmoitetaan melualueittain seuraavia asukasmääriä, eri
tunnuslukujen mukaisesti:

Melualue

Meluselvityksen tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, että tulokset edustavat vain laskentamallissa mukana olleiden melulähteiden aiheuttamia melutasoja. Selvityksen aineisto kattaa tärkeimmät tiet
ja rautatiet, mutta vähäliikenteiset tiet puuttuvat.
Tämän vuoksi todelliset melutasot saattavat poiketa
paikallisesti tässä selvityksessä arvioidusta tasosta.

Melueristetyissä rakennuksissa

LAeq7-22
18600
16700
13200
4500
400

LAeq22-7
18300
14600
6800
900
0
0

LAeq7-22
800
1200
700
500
0

LAeq22-7
1300
800
600
0
0
0

53400

40500

3200

2700

Hiljaisen julkisivun omaavissa
rakennuksissa
LAeq7-22
LAeq22-7
11900
7700
12200
12000
6000
11200
800
4000
0
400
0

35400

31000

Turussa on hoito- ja oppilaitosrakennuksia, jotka
sijaitsevat yli 55 dB:n melualueella, yhteensä 57 kpl
sekä LAeq7-22- että Lden-tunnusluvun mukaan.
Lisämelueristyksen omaavissa rakennuksissa, joissa tieliikenteen aiheuttama melutaso ylitti 55 dB,
arvioitiin asuvan LAeq7-22-tunnusluvun mukaan 3200
asukasta ja Lden-tunnusluvun mukaan myös 3200
asukasta. Lisämelueristyksen omaavissa rakennuksissa, joissa tieliikenteen aiheuttama melutaso
ylitti yöllä 50 dB, arvioitiin asuvan LAeq22-7tunnusluvun mukaan 2700 asukasta ja Lntunnusluvun mukaan 3000 asukasta.
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-tunnusluvun mukaan 27 900 asukasta.

Taulukko 4-3. Tieliikenteen melulle altistuvien asukkaiden määrät EU-direktiivin tunnuslukujen Lden ja Ln mukaan
Melualue
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
> 75
yhteensä
Lden yli 55 dB,
Ln yli 50 dB

Kaikissa rakennuksissa

Melueristetyissä rakennuksissa

Lden
17900
19200
15600
7100
600

Ln
18800
15700
7600
800
0
0

Lden
200
1200
1200
600
0

Ln
1200
1200
600
0
0
0

60400

43000

3200

3000

Hiljaisen julkisivun omaavissa
rakennuksissa
Lden
Ln
9300
3000
11500
9800
6300
11400
800
6000
0
600
0

30700

27900

Taulukko 4-2. Tieliikenteen melulle altistuvien rakennusten määrät kansallisten tunnuslukujen LAeq7-22 ja LAeq22-7
mukaan

Taulukko 4-4. Tieliikenteen melulle altistuvien rakennusten määrät EU-direktiivin tunnuslukujen Lden ja Ln mukaan

Melualue

Melualue

50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
> 75
yhteensä
LAeq7-22 yli 55 dB,
LAeq22-7 yli 50 dB

Asuntoja
LAeq7-22
LAeq22-7
13700
12900
11800
12700
5700
10800
700
3700
0
300
0

40400

31900

Oppilaitoksia
LAeq7-22
LAeq22-7
6
3
3
7
4
3
2
3
0
1
0

17

15

Hoitolaitoksia
LAeq7-22
LAeq22-7
14
13
11
14
5
10
0
3
0
0
0

40

30

50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
> 75
yhteensä
LAeq7-22 yli 55 dB,
LAeq22-7 yli 50 dB

Asuntoja
Lden
11400
14400
12400
6000
500

Ln
14100
12400
6400
700
0
0

44600

33500

Asuinrakennuksia
Lden
Ln
1508
1892
900
1502
263
892
21
226
0
18
0

4530

2692

Oppilaitoksia
Lden
2
6
3
5
1

17

Ln
6
3
5
1
0
0

15

Hoitolaitoksia
Lden
9
14
12
5
0

40

Ln
14
12
5
0
0
0

31
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altistuvista asukkaista 20 asuu rakennuksessa,
joissa on erityinen ääneneristys. Yli 70 dB Lnmelualueella ei ole yhtään asukasta.

Raideliikennemelu

4.3

Koko tutkittavalla Turun kaupungin alueella melulle
altistuvien asuinrakennusten ja asuinrakennuksissa
asuvien henkilöiden määrät sekä hoito- ja oppilaitosten määrät on esitetty vuorokausimelutason Lden
mukaisina taulukossa 4-5. Taulukossa on ilmaistu
myös asukasmäärät niissä asuinrakennuksissa,
joille asemakaavassa on annettu normaalia suurempi äänieristysvaatimus. Vastaavat lukumäärät
yöajan melutason Ln mukaisina on esitetty taulukossa 4-6.

Yli 55 dB Lden-melualueella ja yli 50 dB Lnmelualueella sijaitsee vain yksi hoitolaitosrakennus.
Yli 55 dB Lden-melualueella ei sijaitse yhtään oppilaitosta.

Lentoliikennemelu

Turun kaupungin alueella asuu 100 asukasta alueella, jossa lentokoneiden melu ympäristölupahakemuksen selvitysten mukaan voi päivä-iltayömelutasona (Lden) ylittää 55 dB tarkastelujakson
kuluessa. Asukkaista 50 asuu alueella, jossa Lden
voi ylittää 60 dB.

Melulaskentojen tulosten perusteella Turussa asuu
1000 asukasta yli 55 dB (Lden) melualueella (0,6 %
asukkaista) Heistä 900 asuu 55-60 dB melualueella. Asukkaista 110 asuu rakennuksissa, joissa on
erityinen ääneneristys. Yli 70 dB melualueella ei
asu yhtään henkilöä.

Yli 55 dB alueella asuinrakennuksia on 96, joista 49
sijaitsee myös yli 60 dB piirissä (asukasmäärät ovat
pyöristetty, rakennusten määrä ei). Erikseen ei ole
arvioitu, kuinka monessa näistä rakennuksista on

Yli 50 dB Ln –melualueella asuu 400 asukasta.
Heistä 300 asuu 50-55 dB melualueella. Melulle

Taulukko 4-5. Raideliikennemelulle altistuvat rakennukset ja asukkaat Lden-tunnusluvun mukaan.
Meluvyöhyke, Asuinraken- Henkilöiden
Lden (dB)

Melun piirissä olevien asukkaiden vähäisen määrän
vuoksi melua on käsitelty vain Lden-tunnuslukua
käyttäen, eikä erillisiä tulostuksia yö- tai päiväajan
keskiäänitasosta ole Turun ympäristömeluselvitystä
varten laadittu.

Teollisuusmelu

4.5
4.4

Henkilöiden määrä Henkilöiden määrä
rakennuksissa,

nusten

määrä kaikissa

rakennuksissa,

määrä

rakennuksissa

joissa hiljainen ul- joissa erityinen

yhteensä

koseinä

Turun IPPC-laitokset ovat:
- Aurajoki Oy
- Hansaprint Oy, Artukaisten tehtaat
- Lassila & Tikanoja Oyj, Vaskikatu 13
- PCAS Finland Oy
- Sahlsten Pakkaus Oy, Peittaamo
- STX Finland Oy
- Turku Energia Oy, Härkämäen lämpökeskus
- Turku Energia Oy, jätteenpolttolaitos
- Turku Energia Oy, Koroisten lämpökeskus
- Turku Energia Oy, Linnankadun voimalaitos
- Turku Energia Oy, Luolavuoren lämpökeskus
- Turku Energia Oy, sairaalan lämpökeskus
- Turku Seudun Jätehuolto Oy, Topinojan jätekeskus
- Varissuon Lämpö Oy

erityinen ääneneristys. Yli 55 dB alueella ei ole oppi- tai hoitolaitoksia.

Turussa sijaitsevien IPPC-laitosten (Integrated Pollution Prevention and Control) eli EU:n edellyttämien ympäristöluvanvaraisten teollisuuslaitosten
meluasiat on ratkaistu niitä koskevissa ympäristöluvissa. Laitosten normaalista toiminnasta ei aiheudu ympäristöönsä sellaista melua, että ympäristödirektiivin melun tunnusluvut tai kansalliset melutason ohjearvot ylittyisivät asuntojen kohdalla, eikä
niistä ole tarpeen tässä yhteydessä tehdä meludirektiivin mukaisia selvityksiä.

Taulukko 4-6. Raideliikennemelulle altistuvat rakennukset ja asukkaat Ln-tunnusluvun mukaan.

Oppilaitosten

Hoitolaitosten

määrä

määrä

Meluvyöhyke,
Ln (dB)

Asuinraken- Henkilöiden

Henkilöiden määrä Henkilöiden määrä
rakennuksissa,

nusten

määrä kaikissa

rakennuksissa,

määrä

rakennuksissa

joissa hiljainen ul- joissa erityinen

yhteensä

koseinä

äänieristys

Oppilaitosten

Hoitolaitosten

määrä

määrä

äänieristys

55 - 59

94

900

1

90

0

1

50 – 54

68

300

0

20

1

1

60 - 64

21

100

1

20

0

0

55 – 59

13

100

1

0

0

0

65 - 69

2

0

0

0

0

0

60 – 64

0

0

0

0

0

0

70 - 74

0

0

0

0

0

0

65 – 69

0

0

0

0

0

0

75

0

0

0

0

0

0

70

0

0

0

0

0

0

117

1000

2

110

0

1

Yhteensä

81

400

1

20

1

1

Yhteensä

55

50

