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Vantaan yleiskaavan meluselvitys 
 
1 Tausta ja työn tarkoitus 
 
 
Työn tavoitteena oli laatia liikenteen aiheuttaman melun kuvaus Vantaan yleiskaavatyön 
tarpeisiin. Lisäksi tehtävänä oli Vantaan yleiskaavaluonnoksessa 3.11.2004 määritelty-
jen uusien asuntoalueiden melutarkastelu. Työssä laskettiin pääteiden sekä suurimpien 
katujen melualueet vuosien 2005 ja 2030 tilanteissa. 
 
Tämä työ tarkentaa Vantaan osalta Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan toimes-
ta laadittua Pääkaupunkiseudun pääväylien meluntorjuntaohjelma vuosille 2005 – 2025, 
jota laadittaessa ei tehty uusia melulaskentoja. Tässä selvityksessä on tarkistettu pää-
väylien liikennemäärät sekä mallinnettu liikenneverkko tarkemmin. Lisäksi melulasken-
nassa on huomioitu nykyiset rakennukset huomattavasti tarkemmin. 
 
Selvitys tehtiin Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskuksen kehittämisyksikön toimes-
ta ja työhön osallistui ympäristökeskuksen edustaja. Työtä ohjasi työryhmä, johon kuu-
luivat liikenneinsinööri Pirjo Suni (projektipäällikkö), liikenneinsinööri Leena Viilo ja ym-
päristöinsinööri Krister Höglund. Selvitys laadittiin Ramboll Finland Oy:ssä, jossa työn 
projektipäällikkönä oli DI Matti Keränen. Olli-Matti Luhtinen teki varsinaiset mallit ja las-
kennat. 
 
 
2 Melulaskennat 
 
2.1 Yleistä 
 
 
Melulaskennat tehtiin SoundPLAN - melulaskentaohjelmalla (versio 6.3) pohjoismaista 
tieliikennemelun laskentamallia (1996) käyttäen. Laskentaa varten luotiin 3-ulotteiset 
maastomallit vuosien 2005 ja 2030 mukaisessa tilanteessa. Melulaskennoissa käytettiin 
voimassa olevan pohjoismaisen mallin oletuksia, mm. melutasot laskettiin 2 metrin kor-
keudessa maanpinnasta.  
 
Tässä työssä käytetty laskentatapa ei vastaa EU-direktiiviä (Euroopan parlamentti ja 
neuvosto on asettanut direktiivin 2002/49/EY ympäristömelun arvioinnista ja hallinnas-
ta, ympäristömeludirektiivi). Direktiivin oleellisia eroja tähän selvitykseen nähden ovat 
melutasojen määrittäminen 4 metrin korkeudessa ja yhdistetyn päivä-ilta-yömelutason 
(Lden) arviointi. Direktiivin mukaiset meluselvitykset on tehtävä yli 100 000 asukkaan 
taajamissa 30.6.2012 mennessä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatiminen ja 
toimittaminen 18.7.2013 mennessä. Vantaalla osa pääteistä on jo mukana Tiehallinnon 
laadinnassa olevassa ensimmäisessä meluselvityksessä (30.6.2007 mennessä) ja me-
luntorjunnan toimintasuunnitelmassa (18.7.2008 mennessä).  
 
Tässä työssä tutkittiin liikenteen aiheuttamia päiväajan (klo 7–22) ja yöajan (klo 22-7) 
melutasoja. Päiväaikaiset melutasot ovat liikenteen jakauman suhteen nykyistä asutus-
ta koskien yöaikaisia (klo 22–7) melutasoja määräävämpiä. 
 
Ohjaavana melutaso-ohjearvona on tulkittu nykyistä asumista koskevaa päiväaikaista 
(klo 7–22) ulkomelutaso-ohjearvoa 55 dB. Taulukossa 1 ovat valtioneuvoston melutaso-
ohjearvot (993/92). 
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Taulukko 1. Valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjear-

vot. 
 

 
Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttita-
so), LAeq, enintään 

 
Päivällä 
klo 7-22 

Yöllä 
klo 22-7 

ULKONA   

Asumiseen käytettävät alueet, virkis-
tysalueet taajamissa ja niiden välit-
tömässä läheisyydessä sekä hoito- tai 
oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 45–50 dB1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, 
leirintäalueet, virkistysalueet taaja-
mien ulkopuolella ja luonnonsuojelu-
alueet 4) 

45 dB 40 dB3) 

SISÄLLÄ   

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.  
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.  
3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai  
luonnon havainnointiin yöllä.   
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alu-
eiden ohjearvoja 
 
 
 
2.2 Lähtöaineistot 
 
2.2.1 Maastonkorkeustiedot 
 
 
Maastonkorkeustiedot saatiin pääosin Vantaan kaupungin numeerisista 3D-
kantakartoista. Aineisto koostuu 1 m korkeusvälein esitetyistä korkeuskäyristä ja muis-
ta korkeusviivoista, kuten teiden reunoista jne. Ennustetilanteen maastomallia varten 
maastonkorkeustietoja jouduttiin muokkaamaan tilannetta vastaavaksi mm. uusien tei-
den osalta. Aineiston tarkkuus on erittäin hyvä näin laajan alueen selvitykseen. 
 
2.2.2 Tiegeometriatiedot 
 
 
Selvitykseen otettiin mukaan Vantaan päätiet ja liikennemääriltään merkittävimmät ka-
dut. Vuoden 2030 ennustetilanteessa oli mukana lisäksi seuraavat uudet yhteydet: 
• Jokiniementien jatke 
• Kehä II 
• Kehä III jatke Vuosaareen 
• Kehä IV 
• Koivukylänväylän jatke 
• Luhtitie 
• Tikkurilantien jatke 
• Tulkintien jatke 
• Valkoisenlähteentien jatkeet 
 
Selvityksessä mukana oleva tie- ja katuverkko vuosien 2005 ja 2030 mukaisena ovat 
liitekuvissa 1 ja 2. Pääosa nykytilanteen tiegeometriatiedoista saatiin Vantaan kaupun-
gin 3D-kantakartoista. Osasta aineistoa korkeustieto puuttui ja tämä syötettiin käsin 
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korkeusmerkintöjen perusteella. Kehä III Lentoasemantie-Tikkurila osuuden nykyinen 
geometria saatiin Rambollin numeerisesta suunnitelma-aineistosta. Uudet ennustetilan-
teen tiet saatiin osin numeerisina kaupungilta ja Rambollin suunnitteluaineistosta. Osa 
ennusteteistä digitoitiin paperilta suunnitelmapiirroksista, esim. Kehä IV:n jatkeen Här-
meenlinnanväylälle saatiin vuoden 1996 yleissuunnitelmaraportista. Selvityksen tie-
geometriatiedot ovat siten tarkkaa suunnitelmatasoa, eikä teiden korkeuksia esim. ole 
arvioitu maastonkorkeuden perusteella. 
 
2.2.3 Meluesteet 
 
Pääosa meluesteistä jouduttiin laskennan maastomallia varten digitoimaan suunnitel-
mapiirroksista. Suurin osa näistä saatiin Vantaan kaupungilta.  Esimerkiksi Kehä III uu-
demmat esteet ja eräät muut uudet meluesteet, mm. Metsolassa, Jokivarressa saatiin 
kuitenkin numeerisina konsulttien suunnitteluaineistoista. Melulaskennan vuoden 2030 
ennustetilanteessa on oletettu rakennetuksi meluesteet, jotka on esitetty vuoden 2006 
kesäkuuhun mennessä laadituissa meluselvityksissä ja meluesteiden suunnitelmissa 
(taulukko 2). Meluesteiden sijainnit vuosien 2005 ja 2030 mukaisissa tilanteissa ilmene-
vät myös liitekuvista 1, 2 ja 3.  
 

Taulukko 2. Vuoden 2005 ja vuoden 2030 tilanteiden meluestekohteet Vantaalla 
 

Vuoden 2005 tilanne 
Vuoden 2030 tilanne, suunnitellut me-
luesteet (06/2006) 

tie/katu sijainti tie/katu sijainti 

Hämeenlinnanv. Kivistö Hämeenlinnanv. Kivistö-Luhtaanmäki 

Hämeenlinnanv. Piispankylä Hämeenlinnanv. Piispankylä 

Jokiniementie Vanha Porv.tie-Porttisuontie Kehä III Heidehof 

Kehä III Heidehof Kehä IV Kiila 

Kehä III Tikkurilantie-Heidehof Kehä IV Seutula 

Kehä III Tuusulantie-Tikkurilantie Koivukylänväylä Epinkoskentie-Asolanv. 

Kehä III Vaarala Lahdenväylä 
Nahkiaisentie-
Leppäkorventie 

Kulomäentie Laulurastaantie Lahdenväylä Päiväkumpu/Annentie 

Kulomäentie Päärata-Venuksentie Lahdenväylä Sorvapolku-Nieriäisenkj 

Lahdenväylä Jokivarrenkj-Nahkiaisentie Lahdenväylä Uranuksentie-Kulom.t. 

Lahdenväylä Jokivarsi, Kirvapuisto Lahdenväylä Metsola 

Lahdenväylä Kulomäentie-Sorvapolku Martinkyläntie Varisto 

Lahdenväylä Metsola Vihdintie Vapaala-Varisto 

Lahdenväylä Nieriäisenkj-Jokivarrenkj     

Lahdenväylä Päiväkumpu/Pentintie     

Martinkyläntie Varisto     

Porvoonväylä Pallotie-Pyörätie     

Päiväkummuntie Yrjänänkuja-Ylermintie     

Rajatorpantie Vaijeritie     

Talvikkitie Malminiitty     

Valimotie Tammisto     

Vanha Porvoontie  Kehä III-Kuusikkotie     

Vaskivuorentie Vaskivuori     

Vihdintie Pähkinärinne     

Valkoisenlähteentie Simonkylä, Maitikkapuisto     

 
2.2.4 Rakennukset 
 
Rakennukset tuotiin maastomalliin KARHU-kartta-aineistopalvelusta. KARHU – palvelu on 
Karttakone Oy:n (www.karttakone.fi) ylläpitämä Maanmittauslaitoksen aineistojen myyn-
tipalvelu. Aineistoa täydennettiin lisäksi vielä myöhemmin, koska KARHU-aineisto ei sisäl-
lä uusimpia rakennuksia Vantaan alueella.  Malliin otettiin mukaan yli 300 m2 suuruiset 
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rakennukset. Aineisto ei sisältänyt korkeustietoa. Tämä arvioitiin mallinnuslaskentaan 
kerrosluvun mukaan, joka perustui käyttötarkoituksen, paikallistuntemuksen ja Vantaan 
verkkosivuilta löytyvien viistoilmakuvien perusteella. Ennustetilanteen osalta malliin lisät-
tiin Tammistoon Tuusulanväylän länsipuolelle ja Vantaan joen pohjoispuolelle rakenteilla 
oleva kerrostaloalue. Näiden tiedot saatiin Vantaan kaupungilta. 

 
2.2.5 Liikennetiedot 
 
Vuoden 2005 liikennemäärätiedot saatiin Vantaan kaupungin liikennesuunnittelun laati-
masta Autoliikenne Vantaalla 2005 -kartasta (9.12.2005) täydennettynä Vantaan tie- ja 
pääkatuverkon liikenne-ennusteet -raportin vuoden 2003 liikennetiedoilla.  
 
Ennustevuoden 2030 liikennemäärätiedot saatiin Vantaan tie- ja pääkatuverkon liiken-
ne-ennusteet - raportista (Strafica Oy 26.9.2005). Kyseiset ennusteet ovat tuntitason 
ennusteita, jotka kerrottiin 10:llä vuorokausitason lukujen saamiseksi. Laskettuja arvoja 
tasattiin joillain katuosuuksilla, koska joissain paikoissa ennusteet eivät ole kovin tark-
koja.  
 
Nopeustietoina käytettiin vuoden 2005 osalta kaupungin nopeusrajoituskartan (liite 4) 
ja vuoden 2030 tilanteessa liikenne-ennusteen aineistoa (Vantaan tie- ja pääkatuverkon 
liikenne-ennusteet, 26.9.2005, liite 5) 
 
2.3 Laskentojen suorittaminen 
 
Vuoden 2005 tilanteen ja vuoden 2030 ennustetilanteen melumallinnuslaskennat edellä 
kuvatusta lähtöaineistoista muodostetuilla maastomalleilla tehtiin SoundPLAN 6.3 melu-
laskentaohjelmalla. Laskennassa käytettiin Pohjoismaista tieliikennemelun laskentamal-
lia (1996). Laskennat tehtiin käyttötarkoitukseen riittävään 35 m x 35 m laskentaruu-
dukkoon ja laskentakorkeus oli 2 metriä. Pienempi ruutukoko olisi vaatinut liian suuren 
laskenta-ajan. Samoista syistä johtuen laskennassa ei huomioitu melun heijastuksia ra-
kennuksista yms. Näillä on käytännössä merkitystä vain tarkemmassa suunnittelussa 
kuten esim. meluntorjunnan mitoituksessa.  
 
2.4 Lasketut melualueet 
 
Melulaskentojen avulla tulostettiin melualueet. Melualueet tulostettiin päiväajan (klo 7-
22) 50, 55, 60 ja 65 dB(A) ja yöajan (klo 22-7) 45, 50 ja 55 dB(A) melualueina (liiteku-
vat 6-9). Melukäyrien laskenta perustuu koko Vantaan alueen tarkasteluun ja käyriä 
tarkasteltaessa on muistettava, että tarkkuus ei ole riittävä asemakaavatasoiseen melu-
tarkasteluun.  
 

Taulukko 3. Yli 55 dB(A) suuruisen melun tie- ja katuverkon melualueella asuvien 
määrät Vantaan alueella vuoden 2005 ja 2030 päiväajan tilanteessa. (Asukas-
määrät vastaavat vuoden 2005 tilannetta. Suunniteltuja asuinalueita ei ole huo-
mioitu asukasmäärälaskennassa.) 

 

Meluluokka Nykytilanne 
2005 

Ennustetilanne 
2030 

55-60 dB 8277 9955 
60-65 dB 3922 4686 
yli 65 dB 276 578 
yhteensä 12475 15219 
 
 
2.5 Yleiskaavan uudet rakentamisalueet ja liikenteen melu 
 
Yleiskaavatyön päätavoite on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen. Uusia asuntoalueita 
on osoitettu eri puolille Vantaata nykyistä rakennetta täydentämään. Eheyttäminen on 
jaoteltu kolmeen luokkaan, jotka ovat: keskusten täydennysrakentaminen, täydennys-
rakentaminen ja asuntoalueen laajentaminen (liite 10). Näistä keskusten täydennysra-
kentaminen on vain osittain asumista. Työssä on tarkasteltu uusia täydennys- ja laa-
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jennusalueita laskettujen vuoden 2030 melualueiden suhteen (liitekuvat 11-17). Tar-
kasteltavat alueet ovat Vantaan yleiskaavaluonnoksen 3.11.2004 mukaisia uusia asun-
toalueita. Asuntoalueet voivat vielä muuttua yleiskaavan käsittelyn yhteydessä.  
 

 Uudet rakentamisalueet ovat useassa kohdassa osittain lasketuilla melualueilla. 
Valtaosalla määritetyistä uusista rakentamisalueista on huomioitava pääkatujen ja –
väylien melu  rakennusten sijoittelussa ja usean alueen osalta on mahdollisesti tehtävä 
erillisiä meluntorjuntarakenteita. 

 
 Uusilla alueilla tulisi parvekkeet ja piha-alueet suunnata poispäin meluisista kaduista. 

Myös rakennusten asuinhuoneistojen suunnittelussa voidaan pyrkiä sijoittamaan ma-
kuuhuoneet rakennuksen hiljaiselle puolelle. On huomattava, että uudet alueet sijaitse-
vat pääsääntöisesti olemassa olevien pääkatujen ja pääväylien varrella, joiden liiken-
teen aiheuttamat melutasot ovat suhteellisen kovia.  

 
 Moottoritien varsilla muutamalla alueella meluntorjunta on hankalaa ja joudutaan 

korkeisiin meluesteratkaisuihin. Nämä kohteet ovat Hakunilassa (kohteet 24 ja 25), 
Leppäkorvessa ja Jokivarressa (kohde 29) ja Vantaanlaaksossa (kohde 10). Myös Kai-
vokselan kohde 8 on vaikea meluntorjunnan kannalta, kohde on Hämeenlinnanväylän ja 
suunnitellun Kehä II:n jatkeen liittymän läheisyydessä. 

  
 Taulukossa 4 on kuvattu yhteenvedonomaisesti määritettyjen melun kannalta ainakin 

jossain määrin ongelmallisten alueita ja niiden meluntorjuntamahdollisuuksia. 
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Taulukko 4.  Yleiskaavatyön uusien rakentamisalueiden kuvaus liikenteen melun kannalta 
  

Kohde  Sijainti Melulähde Kuvaus Suojausmahdollisuus Muuta 

1 Askisto Kehä III Kehä III:n melualueella kaavoitus/este   

2 Rajatorpantie  
(Hämeenkyläntie) Rajatorpantie osin melualueella helppo, kaavoitus/matala 

este   

3 Rajatorpantie  
(Pähkinärinteentie) Rajatorpantie osin melualueella helppo, kaavoitus/matala 

este   

4 Askisto, Friimetsä,  
Koivurinne Vihdintie osin melualueella kaavoitus/este   

5 Martinlaakso Raappavuorentie osin melualueella kaavoitus/este   

6 Myyrmäki Raappavuorentie-Luhtitie osin melualueella kaavoitus/este   

7 Kaivoksela Kehä II Kehä II:n  melualueella kaavoitus+ esteet hankkeen 
yhteydessä 

8 Kaivoksela Hämeenlinnanväylä 
 - Kehä II 

Hämeenlinnanväylän ja Kehä 
II:n  melualueella kaavoitus+ esteet hankkeen 

yhteydessä 

9 Kaivoksela Hämeenlinnanväylä Hämeenlinnanväylän melualu-
eella kaavoitus+ esteet   

10 Vantaanlaakso Hämeenlinnanväylä Hämeenlinnanväylän melualu-
eella vaatii korkeita esteitä   

11 Vantaanlaakso Hämeenlinnanväylä 
 – Vantaanlaaksontie 

Vantaanlaaksontien ja Hä-
meenlinnanväylän melualueel-
la 

kaavoitus+ esteet   

12 Marja-Vantaan alue Hämeenlinnanväylä Hämeenlinnanväylän melualu-
eella kaavoitus+ esteet tiehankkeen 

yhteydessä 

13 Marja-Vantaan alue Hämeenlinnanväylä Hämeenlinnanväylän melualu-
eella kaavoitus+ esteet tiehankkeen 

yhteydessä 

14 Marja-Vantaan alue Hämeenlinnanväylä Hämeenlinnanväylän melualu-
eella kaavoitus+ esteet tiehankkeen 

yhteydessä 

15 Marja-Vantaan alue Riipiläntie osin melualueella helppo, kaavoitus/matala 
este  

16 Marja-Vantaan alue Riipiläntie osin melualueella helppo, kaavoitus/matala 
este  

17 Tammisto Tuusulanväylä osin Tuusulanväylän melualu-
eella kaavoitus/este   
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Kohde  Sijainti Melulähde Kuvaus Suojausmahdollisuus Muuta 

18 Koivuhaka Tikkurilantie osin melualueella helppo, kaavoitus/matala 
este   

19 Hakkila Jokiniementie osin melualueella helppo, kaavoitus/matala 
este   

20 Rajakylä Porvoonväylä Porvoonväylän melualueella kaavoitus+ esteet   

21 Rajakylä, Länsimäki Maratontie, Länsimäentie osin melualueella helppo, kaavoitus/matala 
este   

22 Länsimäki Porvoonväylä yli 55 dB(A) melualueella kaavoitus+ esteet   

23 Vaarala Kehä III Kehä III:n melualueella kaavoitus+ korkeahkoja 
esteitä   

24 Hakunila Lahdenväylä Lahdenväylän melualueella vaatii korkeita esteitä   
25 Hakunila Lahdenväylä, Lahdentie Lahdenväylän melualueella vaatii korkeita esteitä   
26 Itä-Hakkila Lahdentie, Lahdenväylä yli 55 dB(A) alueella helpohko, matala este   

27 Asola Asolanväylä osittain melualueella helppo, kaavoitus/matala 
este   

28 Nikinmäki Lahdentie (vanha tie) osittain melualueella helppo, kaavoitus/matala 
este   

29 Leppäkorpi, Jokivarsi Lahdenväylä yksi alue Lahdenväylän melu-
alueella vaatii korkeita esteitä   

30 Vallinoja Urpiaisentie, päärata huomioitava ratamelu kaavoitus   
31 Pakkala Kehä III, Tulkintie pohjoisosassa Kehän melua helppo, kaavoitus   

32 Havukoski Koivukylänväylä matalat melutasot helppo, kaavoitus/matala 
este   

 
 
  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L I I T T E E T 
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