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Tiivistelmä 
Vantaan kaupungin meluselvitys 2017 sisältää laskennat tie- ja raideliikenteen sekä lentoliikenteen 

aiheuttamista ympäristömelutasoista. EU edellyttää, että yli 100 000 asukkaan kaupungit laativat 

joka viides vuosi strategisen meluselvityksen. EU:n meludirektiivin mukainen meluselvitys tehtiin 

Vantaalla nyt toista kertaa. Meluselvitys on tehty yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja 

Liikenneviraston kanssa. Lentoliikennetiedot on saatu Finavialta. 

Meluselvityksen tulosten mukaan päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB meluvyöhykkeen 

asukasmäärä Vantaalla tie- ja katuliikenteen osalta on 54 797. Rautatiemelulle altistuu 6771 

asukasta. 

Vantaan erityispiirteenä voidaan katsoa olevan laajoille alueille leviävä lentomelu. Finavian tekemän 

direktiivin mukaisen meluselvityksen mukaan Lden 55 dB melualueella asuu 23 400 asukasta. Asukkaat 

sijoittuvat usean kunnan alueelle. Asukasmäärän kasvu edellisiin vuosiin nähden johtui 

pääsääntöisesti maantieteellisesti melualueen sivuttaisesta laajentumisesta tiheään asuttujen 

Martinlaakson ja Hämeenkylän kohdalla.  

Liikennemelulaskennat tehtiin eri laskentamalleilla kuin edellisellä kerralla. Nyt käytössä oli 

direktiivissä kuvattu CNOSSOS‐EU‐melulaskentamalli, ja Suomi on tässä suhteessa yksi 

edelläkävijöistä. Vuonna 2012 meluselvityksissä laskennoissa käytettiin yhteispohjoismaisia 

melulaskentamalleja. Eri laskentamalleista johtuen vuoden 2012 ja 2016 tuloksia ei voi suoraan 

verrata keskenään.  

Melulle altistuvien asukkaiden määrä on laskettu myös aiemmin käytössä olleella menetelmällä, 

jotta eri vuosien tuloksia voidaan verrata keskenään. Rautatieliikenteelle altistujia on 3881 

enemmän kuin vuoden 2012 tilanteessa. Pääradalla liikennemäärät ovat kasvaneet ja melun 

kannalta suurimpana muutoksena on kaukoliikenteen nopeustason nousu läntisillä raiteilla, joissa 

nopeus on muuttunut 140/160 km/h nopeudesta 200 km/h nopeuteen.  

Melun tunnuslukuna on käytetty sekä ympäristömeludirektiivin mukaisia tunnuslukuja, että 

kansallisia tunnuslukuja eli päiväajan keskiäänitasoa LAeq, 7–22, sekä yöajan keskiäänitasoa LAeq, 22–

7. Kansalliset tunnusluvut haluttiin mukaan, koska ne ovat yleisesti käytössä esim. kaavoituksessa ja 

ympäristöluvissa. 

Myös asukasmäärät on laskettu kahdella tapaa: sekä uudella, direktiivissä määritetyllä tavalla, jossa 

asukkaat on jaettu julkisivuille, että samoin kuin vuoden 2012 meluselvityksessä, jolloin kaikki 

asukkaat kategorisoituivat rakennuksen suurimman melutason mukaan. 
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Selvityksen tuloksena melulle altistuvien asukkaiden määrät on laskettu seuraavissa selvitystilanteissa: 

• Kaikki tie- ja katuliikenne 

• Direktiivin tarkoittamat maantiet (liikennemäärä yli 3 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa) 

• Kaikki rautatiet.  

Kaikki laskennat on tehty CNOSSOS-EU-laskentamallilla. Laskennat on tehty edellä mainituissa 

tilanteissa seuraavilla melusuureilla: 

• Ympäristömeludirektiivin edellyttämät melusuureet Lden ja Lyö  

• Valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaisilla suureilla LAeq,7–22 ja LAeq,22–7. 

Asukasmäärät on laskettu kahdella tavalla:  

• Uudella, direktiivissä määritetyllä tavalla, jossa asukkaat on jaettu julkisivuille 

• Samoin kuin vuonna 2012, jolloin kaikki asukkaat kategorisoituivat rakennuksen suurimman 
melutason mukaan. 

• Tulosten tarkastelussa on esitetty myös vuoden 2012 selvityksen tulokset vertailua varten. 
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Sammandrag 
Vanda stads bullerutredning 2017 innehåller kalkyler för de miljöbullernivåer som väg- och spårtrafik 

samt flygtrafik ger upphov till.  EU förutsätter att städer med fler än 100 000 invånare var femte år 

utarbetar en strategisk bullerutredning. En bullerutredning enligt EU:s bullerdirektiv gjordes nu för 

andra gången i Vanda. Bullerutredningen har gjorts i samarbete med städerna i huvudstadsregionen 

och Trafikverket. Flygtrafikuppgifterna kommer från Finavia. 

Enligt resultaten från bullerutredningen är invånarantalet i bullerzonen med en bullernivå dag-kväll-

natt Lden över 55 dB för väg- och gatutrafikens del i Vanda 54797. För järnvägens del är 

invånarantalet 6771. 

Ett särdrag för Vanda är flygbullret som breder ut sig över stora områden. Enligt den bullerutredning 

i enlighet med bullerdirektivet som Finavia gjort har bullerområdet Lden 55 dB 23 400 invånare. 

Invånarna bor i ett område som omspänner flera olika kommuner. Det ökade antalet invånare 

jämfört med de föregående åren berodde huvudsakligen på bullerområdets geografiska expansion i 

sidled vid de tätbefolkade områdena Mårtensdal och Tavastby.  

Bullerberäkningarna gjordes utifrån andra beräkningsmodeller än förra gången. Nu använde man sig 

av den bullerberäkningsmodell som beskrivs i direktivet, CNOSSOS‐EU, och Finland är en av 

föregångarna i detta avseende.  I bullerutredningarna år 2012 använde man sig av samnordiska 

bullerberäkningsmodeller. På grund av de olika beräkningsmodellerna kan det inte göras en direkt 

jämförelse av resultaten från år 2012 och 2016.   

Invånarantalet i bullerzonen har också beräknats med den tidigare använt metod för att jämföra 

resultaten från olika år. Antalet personer i Vanda som exponeras för buller från järnvägstrafik är nu 

3881 större jämfört med den utredning som gjordes år 2012. På stambanan har trafikmängderna 

ökat och med tanke på bullret är den viktigaste förändringen en höjning av fjärrtrafikens 

hastighetsnivå på de västra spåren, där hastigheten ändrats från 140/160 km/h till 200 km/h. 

Som nyckeltal för buller har man använt både nyckeltal enligt miljöbullerdirektivet och nationella 

nyckeltal, dvs. den genomsnittliga ljudnivån dagtid LAeq, 7-22, och genomsnittliga ljudnivån nattetid 

LAeq, 22-7. Man ville ha med de nationella nyckeltalen eftersom de allmänt används i t.ex. 

planläggning och miljötillstånd. 

Också invånarantalen har beräknats på två olika sätt: både enligt den nya metoden som fastställs i 

direktivet, där invånarna har fördelats enligt fasad, och enligt bullerutredningen från 2012, där alla 

invånarna kategoriserades enligt den högsta bullernivån i byggnaden. 

Som resultat av utredningen har antalet invånare som exponeras för buller beräknats i följande 

situationer: 

• All väg- och gatutrafik 

• Landsvägar som avses i direktivet (trafikmängd över 3 miljoner fordon per år) 

• Samtliga järnvägar. 

Alla beräkningar har gjorts enligt beräkningsmodellen CNOSSOS-EU. Beräkningarna har i 

ovanstående situationer gjorts med följande storheter för buller: 

• Storheterna Lden och Lyö, som förutsätts i miljöbullerdirektivet 

• Storheterna LAeq, 7–22 och LAeq, 22–7 enligt statsrådets beslut 993/92. 
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Invånarantalen har beräknats på två olika sätt: 

• Enligt den nya metoden, som fastställs i direktivet, där invånarna har fördelats enligt fasad  

• På samma sätt som år 2012, då samtliga invånare kategoriserades enligt den högsta 

bullernivån i byggnaden. 

• I kapitlets sammanfattande tabeller presenteras för jämförelsens skull också resultaten från 

2012 års utredning.  

  



 6 

Summary 
The City of Vantaa’s environmental noise assessment 2017 includes calculations of road, railroad 

and aircraft noise levels. The EU requires that cities with more than 100 000 residents compile a 

strategic environmental noise assessment at five-year intervals. The assessment, as stipulated by the 

EU Environmental Noise Directive, was now carried out in Vantaa for the second time. The 

assessment was completed in cooperation with the capital-region municipalities and the Finnish 

Transport Agency. Finavia provided the data on aircraft noise. 

 

According to the assessment, the number of residents who are exposed to day-evening-night noise 

level of Lden in excess of 55 dB in Vantaa was 54 797, whereas 6 771 residents are exposed to railroad 

noise. 

  

Vantaa’s characteristic is that the aircraft noise spreads over large areas. According to the analysis 

compliant with Finavia’s directive, 23 400 residents live in the Lden 55 dB environmental noise zone. 

The residents are situated in several municipalities. The increase in the number of residents 

compared with previous years is mostly due to the environmental noise zone’s spreading sideways 

in the densely populated Martinlaakso and Hämeenkylä districts. 

 

The traffic noise calculations were counted with different models than the last time: now in use was 

the CNOSSOS‐EU noise calculation model, mentioned in the directive, where Finland is one of the 

pioneers. In 2012, joint Nordic noise calculation models were used in environmental noise 

assessments. Because of the different calculation models, the 2012 and 2016 results cannot be 

directly compared. 

 

The number of residents exposed to noise was also calculated with the previously used method, so 

that the results of different years can be compared. The number of those exposed to railroad noise 

was 3 881 more than in 2012. Along the main railroad, the number of passengers has increased, and 

the biggest change as regards noise is the increased speed of long-distance traffic on the western 

rails where the speed has climbed from 140/160 km/h to 200 km/h. 

 

The key figures used include both the key figures compliant with the EU Environmental Noise 

Directive and the national key figures, that is, daytime average noise level of LAeq, 7-22 as well as 

nighttime average noise level of LAeq, 22-7. The reason for including the national key figures is that 

they are generally used in, for instance, planning and environmental statistics. 

 

The number of residents was also calculated in two ways: according to the new way, stipulated by 

the directive, that divides the residents into facades and in the same way as in the year 2012 noise 

assessment which categorized the residents according to the biggest noise level of a building. 
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Esipuhe 
EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) voimaan tulon jälkeen on Suomessa tehty kolme kertaa 

direktiivin edellyttämät meluselvitykset ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat. Ensimmäinen 

vaihe toteutettiin vuosina 2007–2008 ja toinen vaihe vuosina 2012–2013. Nyt meneillään on kolmas 

vaihe. 

Meluselvitykset ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat tehdään yli 100 000 asukkaan 

väestökeskittymistä, maanteistä joiden liikennemäärä on yli 3 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa, 

rautateistä joiden liikennemäärä on yli 30 000 junaa vuodessa sekä lentoasemista, joilla on yli 50 000 

operaatiota vuodessa.  

Tähän meluselvitykseen on koottu Vantaan osuus pääkaupunkiseudun meluselvityksestä, jonka 

kohteena olivat Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten alueilla sijaitsevat pää- ja kokoojakadut, 

maantiet ramppeineen sekä rautatiet. Lisäksi siihen on koottu tiedot lento-melusta ja teollisuuden 

melusta. 

Pääkaupunkiseudun meluselvitys on tehty Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien 

sekä Liikenneviraston yhteistyönä. Projektiryhmän toimintaan osallistui myös Uudenmaan elinkeino-

, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Meluselvityksen kohteena ovat pää- ja kokoojakadut, maantiet ramppeineen sekä rautatie. 

Meluselvitykseen on sisällytetty tiedot myös Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoliikenteen 

aiheuttamasta melusta Finavialta saatujen tietojen perusteella sekä tiedot teollisuusmelusta. 

Meluselvitys laadittiin Sito Oy:ssä, jossa työstä vastasivat projektipäällikkö Anne Kangasaho, 

projektisihteeri Siru Parviainen, meluasiantuntija Jarno Kokkonen, maastomalliasiantuntija Olli 

Kontkanen, paikkatietoasiantuntija Tiina Kumpula sekä laadunvarmistaja Timo Huhtinen. Lisäksi 

työhön osallistuivat Jussi Kurikka-Oja, Aura Salmela, Teemu Aaltio, Olli Honkanen, Juha Liukas, Elina 

Teuho ja Hanna Suominen. 

Työtä ohjaavina tahoina toimivat kaupunkien ja Liikenneviraston edustajista koostetut projektin 

edistymistä seuraava sekä hallinnollisista päätöksistä vastannut ohjausryhmä (yhteensä 4 kokousta) 

ja työn yksityiskohtaisempien ja teknisempien kokonaisuuksien ohjauksesta vastannut projektiryhmä 

(yhteensä 6 kokousta).  
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1 Johdanto 
Meluselvityksen tulokset antavat kattavan kuvan melualtistumisen tasosta ja eri melulähteiden 

keskinäisistä osuuksista kokonaisaltistumisessa. Selvityksen tuloksia ja laadittuja aineistoja käytetään 

hyväksi meluntorjunnan toimenpiteiden suunnittelussa ja kaupungin maankäytön suunnittelussa. 

Tässä meluselvityksessä tarkasteltiin ympäristömelua pääkaupunkiseudun kuntien alueella 

arvioimalla tie- ja rautatieliikenteen melulle altistuminen. Tämä tehtiin laatimalla melu-

vyöhykekartat ja arvioimalla melulle altistuvien asukkaiden määrät meluvyöhykkeillä. 

Meluselvitys kuvaa vuoden 2016 melutilannetta. Tarkastelu tehtiin erikseen tie- ja 

rautatieliikenteelle. Lisäksi tarkasteltiin erikseen ne maantiet, joiden liikennemäärä on yli 3 000 000 

ajoneuvoa vuodessa. Selvitykseen eivät sisältyneet teollisuus, satamat, Helsinki-Vantaan ja Helsinki-

Malmin lentoasemat ja Helsingin kaupungin metro- ja raitioliikenne. 

1.1 Ympäristömeludirektiivin keskeinen sisältö 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta 

(ympäristömeludirektiivi) tuli voimaan 18.7.2002 (1). Direktiivin tavoitteena on määritellä yhteisölle 

yhteinen toimintamalli, jonka avulla voidaan välttää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle 

altistumisen haittoja, joiksi katsotaan myös melun häiritsevyys. Haittoja vähennetään 

tärkeysjärjestyksessä. Direktiivin tavoitteena on saada jäsenvaltioiden melutasoista vertailukelpoisia 

tietoja. Ympäristömeludirektiiviä on täydennetty vuonna 2015 direktiivillä (EU) 2015/996, jonka 

liitteessä on esitetty yhteinen laskentamenettely (17). 

Direktiivi koskee yli 100 000 asukkaan väestökeskittymiä, pääliikenneväyliä sekä suuria lentoasemia. 

Tieliikenteen pääväyliä ovat direktiivin mukaan tiet, joilla liikennöi vuosittain yli 3 miljoonaa 

ajoneuvoa. Rautatieliikenteessä pääväyliä ovat ne, joilla liikkuu vuosittain yli 30 000 junaa. Suuret 

lentoasemat ovat siviililentoasemia, joilla on vuosittain yli 50 000 nousua tai laskua. 

Direktiivi velvoittaa keräämään, vertailemaan ja välittämään ympäristömelua koskevaa tietoa. 

Direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi: 

• tehdään meluselvitykset ympäristömelulle altistumisesta, 

• laaditaan toimintasuunnitelmat melun ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi sekä 

• välitetään tietoa ympäristömelusta ja sen vaikutuksista kansalaisille. 

1.1.1 Direktiivin mukaisten meluselvityksien laatiminen 

Ensimmäisessä vaiheessa, kesäkuun loppuun 2007 mennessä, tehtiin selvitykset yli 250 000 

asukkaan väestökeskittymistä, maanteistä, joiden liikennemäärä on vuodessa yli kuusi miljoonaa 

ajoneuvoa, rautateistä, joiden liikennemäärä on yli 60 000 junaa vuodessa sekä lentoasemista, joilla 

on vuosittain yli 50 000 nousua tai laskua. Toisessa vaiheessa, kesäkuun 2012 loppuun mennessä, 

tehtiin selvitykset kaikista direktiivin tarkoittamista väestökeskittymistä, pääväylistä ja 

Ympäristömelulla tarkoitetaan ei-toivottua tai haitallista ihmisen toiminnan aiheuttamaa ulkona 

esiintyvää ääntä, kuten kulkuvälineiden; tie-, raide- ja lentoliikenteen, sekä teollisuuslaitosten 

toiminnan aiheuttamaa ääntä. Haitoilla tarkoitetaan ihmiselle aiheutuvia terveyshaittoja ja 

häiritsevyydellä melun aiheuttamaa kielteisenä koettua elämyspiirrettä. 
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lentoasemista. Selvitykset tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään viiden vuoden välein. 

Meluselvityksien tiedot toimitetaan merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 

1.1.2 Direktiivin mukaiset melun tunnusluvut 

Euroopan yhteisössä on otettu käyttöön yhteiset melun tunnusluvut, päivä-ilta-yömelutaso 

(painotettu keskiäänitaso) eli vuorokausimelutaso Lden ja yömelutaso Lyö. Nämä ovat pitkän ajan 

keskiäänitasoja, jotka määritellään vuoden päivä-, ilta- ja yöaikojen sekä sääolojen kannalta 

keskivertovuoden perusteella. Yhteisten melun tunnuslukujen mukaiset meluvyöhykkeet arvioidaan 

yhteisillä laskenta- ja mittausmenetelmillä. Selvityksessä käytetyt melun tunnusluvut on kuvattu 

luvussa 3.1. 

1.1.3 Direktiivin mukaiset meluntorjunnan toimintasuunnitelmat 

Meluselvitysten valmistumisen jälkeen laaditaan meluntorjunnan toimintasuunnitelmat. 

Toimintasuunnitelmissa esitetään muun muassa lyhyen ja pitkän ajan suunnitelma 

meluntorjuntatoimista ja niiden arvioiduista vaikutuksista melulle altistuvien asukkaiden määrään. 

Lisäksi käsitellään toimenpiteiden vaatimaa rahoitusta ja vuorovaikutusta. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan voi kuulua toimia, jotka liittyvät liikennesuunnitteluun, 

maankäytön suunnitteluun, teknisiin toimiin melulähteissä, hiljaisempien melulähteiden valintaan, 

melun leviämisen ajalliseen tai alueelliseen rajoittamiseen sekä muihin rajoituskeinoihin, kuten 

taloudelliseen ohjaukseen. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmat ensimmäisen vaiheen selvityskohteista laadittiin ja 

toimitettiin merkittäväksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 18. päivään heinäkuuta 2008 

mennessä, ja toisen vaiheen selvityskohteiden meluntorjunnan toimintasuunnitelmat 18. 

heinäkuuta 2013 mennessä. Toisen vaiheen jälkeen meluselvitykset ja meluntorjunnan 

toimintasuunnitelmat on tarkistettava joka viides vuosi kaikista direktiivin mukaisista 

väestökeskittymistä, pääväylistä ja lentoasemista. 

1.2 Kansalliset säädökset 

Ympäristömeludirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta säädetään ympäristönsuojelu-laissa 

(527/2014) (2). Laki korvaa aiemman ympäristönsuojelulain (86/2000) sekä sen muutoksen 

(459/2004) Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan 

toimintasuunnitelmista. 

Valtioneuvoston asetuksella Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan 

toimintasuunnitelmista (801/2004) säädetään käytettävistä melun tunnusluvuista, meluselvitysten ja 

meluntorjunnan toimintasuunnitelmien yksityiskohtaisesta sisällöstä sekä niiden laatimisen 

aikatauluista (3). Asetukseen sisältyvät myös säännökset velvollisuuksista toimittaa tietoa 

komissiolle. Asetuksen 1. pykälässä todetaan, että sitä sovelletaan ainoastaan 

ympäristömeludirektiivin täytäntöön panemiseksi annetun lain tarkoittamiin selvityksiin. Sitä ei 

täten sovelleta muihin Suomessa tehtäviin meluselvityksiin. 
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1.3 Ympäristömeludirektiivin kansallinen täytäntöönpano 

Ensimmäisessä vaiheessa (2007) väestökeskittymistä mukana oli ainoastaan Helsinki. Maanteitä oli 

selvitettävänä noin 750 kilometriä, ja rautateitä noin 96 kilometriä. Lento-asemista mukana oli 

Helsinki-Vantaa. Lisäksi Helsinki-Malmin lentoasema sisältyi Helsingin kaupungin selvitykseen. 

Toisessa vaiheessa (2012) väestökeskittymistä olivat mukana pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo, 

Vantaa, Kauniainen), Turku, Tampere, Lahti ja Oulu. Selvitettäviä maanteitä oli noin 2100 kilometriä 

ja rautateitä noin 240 kilometriä. Lentoasemista selvitys tehtiin Helsinki-Vantaasta erikseen sekä 

Helsinki-Malmista osana Helsingin meluselvitystä. 

Kolmannessa vaiheessa (2017) mukana ovat kaikki toisen vaiheen lentoasemat ja väestö-

keskittymät. Lisäksi väestökeskittymistä mukana ovat Jyväskylä ja Kuopio. Selvitettäviä maanteitä on 

yhteensä noin 2100 km ja rautateitä noin 250 km. 

Pääkaupunkiseudun meluselvitykseen eivät sisältyneet teollisuus eikä Helsinki-Vantaan lentoasema. 

Tähän raporttiin ne on koottu Finavialta ja Vantaan ympäristökeskukselta saatujen tietojen pohjalta. 

2 Selvitysalue ja aiemmat selvitykset 

2.1 Yleiskuvaus 

Vantaan maa-alueen pinta-ala on noin 238 km2. Vuoden 2016 alussa asukkaita oli 214 605. 

Keskimääräinen asukastiheys on noin 900 asukasta neliökilometrillä. Vuoden 2011 asukasmäärä oli 

200 055 ja asukastiheys 839 asukasta neliökilometrillä. Asukasmäärän kasvu on ollut 14 550 viiden 

vuoden aikana, eli hieman yli 7 %. Vuoden 2016 aikana väestö lisääntyi 4 736 henkilöllä. 

Vantaan väestö kasvaa myös tulevaisuudessa. Vuonna 2016 tehdyn ennusteen mukaan kaupungissa 

on yli 228 000 asukasta vuonna 2020 ja siitä kymmenen vuoden päästä (2030) jo 257 000 asukasta.  

Vantaa koostuu seitsemästä suuralueesta, jotka ovat Myyrmäki, Kivistö, Aviapolis, Tikkurila, 

Koivukylä, Korso ja Hakunila. Tikkurila on hallinnollinen keskus. Vaikka Vantaa on nykyisin paikoin 

varsin tiiviisti rakennettu alue viheralueverkosto on kattava. Lisäksi kaupungin länsiosassa sijaitsee 

laaja Petikon luontovirkistysalue ja idässä aukeaa Sipoonkorven kansallispuisto. 

Vantaalla sijaitsee paljon teollisuusalueita ja logistiikkakeskuksia, jotka kasvattavat raskaan 

liikenteen osuutta lähialueen teillä ja kaduilla. Tällaiset alueet keskittyvät lähinnä valtaväylien lähelle 

hyvien liikenneyhteyksien varrelle. Suurimmat keskittymät sijaitsevat Helsinki-Vantaan lentoaseman 

eteläpuolella Kehä III:n ja Tuusulanväylän varrella sekä Lahdenväylän varrella Kehä III:n 

pohjoispuolella. (9) 

Keskellä Vantaata sijaitseva Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen merkittävin lentoasema. 

Lentoasema avattiin vuonna 1952 ja aseman porteista kulki vuonna 2015 yli 16 miljoonaa 

matkustajaa.  

Vantaan tieliikenteen pääverkko on ollut nykymuodossaan 1980-luvulta asti. Uusin rakennettu väylä 

oli Hämeenlinnan moottoritie, jonka rakentaminen alkoi 1985. Kehä III halkoo Vantaan eteläosia ja 

yhdistää säteittäiset valtatiet 3 (Hämeenlinnanväylä), 4 (Lahdenväylä) ja 7 (Porvoonväylä) sekä 

kantatien 45 (Tuusulanväylä) toisiinsa. Vuoden 2012 meluselvityksen jälkeen esimerkiksi Kehä III:a 

on parannettu mm. liittymien ja meluntorjunnan osalta. 
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Vuonna 1862 avattu päärata pohjoiseen kulkee useamman merkittävän keskuksen läpi tai vierestä. 

Paikallisrata Helsingistä Martinlaaksoon avattiin vuonna 1975 ja sen jatko Vantaankoskelle avattiin 

vuonna 1991. Vuonna 2015 avattiin Kehärata, joka kulkee Vantaankoskelta Tikkurilaan osittain 

tunnelissa ja yhdistää Martinlaakson paikallisradan päärataan. 

2.2 Selvityksessä huomioidut melulähteet 

Vantaan rautateistä selvityksessä on huomioitu molemmat henkilöliikenteen radat, eli päärata ja 

Kehärata. Rautateiden pituus selvityksessä on noin 19 kilometriä. Teistä on huomioitu maantiet 

ramppeineen sekä pää- ja kokoojakadut. Tiemelulähteitä mallissa on yhteensä noin 370 kilometriä, 

joista direktiivin tarkoittamia maanteitä on noin 140 kilometriä. Melulähteet on kuvattu tarkemmin 

pääkaupunkiseudun ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen 2017 taustatieto-

raportissa.  

2.3 Aiemmat direktiivin mukaiset meluselvitykset sekä 
meluntorjuntaohjelmat ja –toimet 

Vantaalle laadittiin direktiivin mukainen meluselvitys toisessa vaiheessa vuonna 2012. 

Meluselvityksessä huomioitiin tie- ja raideliikenteen melu, sekä Helsinki-Vantaan ympäristön 

lentoliikenteen melu. Teollisuusmelusta todettiin, että toiminnot sijoittuvat niin, että niistä ei ole 

asutukselle haittaa. (10) 

Vuonna 2012 päivä-ilta-yömelutasoilla (Lden) laskettuna yli 55 dB tie- ja katuliikenteen melulle altistui 

77 470 asukasta.  Rautatieliikenteen päivä-ilta-yömelutasoilla (Lden) laskettuna yli 55 dB melulle 

altistui 9 280 asukasta. Lentoliikenteen yli 55 dB melulle altistui noin 7 400 asukasta. 

Vantaan kaupungille valmistui vuonna 2013 direktiivin mukainen meluntorjunnan 

toimintasuunnitelma (11). Toimintasuunnitelmassa pitkän ajan strategisina tavoitteina ovat muun 

muassa voimakkaan yli 65 desibelin melun alueella asuvien suojaaminen, meluntorjuntatoimien 

kohdistaminen suurempien asukasmäärien alueille, asuntojen sisämelutasojen osalta 

valtioneuvoston asettamien ohjearvotasojen toteutuminen ja meluntorjunnan huomioon ottamisen 

edistäminen yhdyskuntasuunnittelussa. Strategisissa tavoitteissa on kiinnitetty huomiota myös 

herkkiin kohteisiin, virkistysalueisiin ja hiljaisiin alueisiin. 

Toimintasuunnitelman mukaan kaavoitus on keskeinen meluntorjuntakeino. Kaavoitettaessa uutta 

asutusta melualueille rakennusten massoittelu ja ääneneristävyys ovat merkittäviä meluntorjunnan 

keinoja. Kaupungin katujen osalta meluntorjunnan toimenpiteinä esitettiin muun muassa 

nopeusrajoitusten alentamista 16 katukohteessa ja tutkittiin mahdollisia katujen meluestekohteita. 

Nopeusrajoitusten alentamiset on toteutettu ja toimintasuunnitelman mukaan niiden toteutuminen 

on vähentänyt yli 55 dB:n Lden-meluvyöhykkeen asukasmäärää 551 asukkaalla. Katujen meluesteiden 

kustannusarvio on yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa ja meluesteiden toteutuminen vähentäisi yli 

55 dB:n Lden-meluvyöhykkeen asukasmäärää vain 446 asukkaalla. Liikenneväylien meluntorjuntaa 

meluestein on toteutettu viime aikoina maanteiden parannushankkeiden yhteydessä, muun muassa 

Kehä III:lla, Porvoonväylällä ja Sipoontiellä. 

Vuonna 2013 valmistuneeseen Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan (4) oli 

sisällytetty kymmenen kohdetta Vantaan alueella. Kohteet sekä kohdenumeroon sisältyvä 

priorisointi on esitetty alla. Kohteiden meluntorjunnan toteuttamiseen ei ole saatu rahoitusta. 
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• Vt 4 Metsola-Jokivarsi (UUD3) 

• Vt 3 Kaivoksela (UUD5) 

• Mt 120 Hämeenkylä (UUD9) 

• Vt 3 Vantaanlaakso (UUD15) 

• Vt 4 Päiväkumpu (UUD16) 

• Kt 50 Kuninkaala–Kuusikko (UUD18) 

• Kt 45 Tammisto–Siltamäki (UUD19) 

• Vt 4 Hakunila (UUD20) 

• Mt 152 Metsola (UUD24) 

• Mt 120 Vapaala (UUD25) 

Vantaalla on tehty meluselvityksiä ja meluntorjuntasuunnitelmia jo useamman kymmenen vuoden 

ajan. Esimerkiksi laajempia alueita ja kokonaisuuksia käsittelevistä meluselvityksistä voi mainita 

seuraavat: 

• Vantaan melututkimus, 1976 

• Vantaan pääteiden ja -katujen melutasot, 1983 

• Asuntoalueiden suojaus tieliikennemelulta, toimenpidesuunnitelma 1984 

• Vantaan katu- ja raideliikenteen meluselvitys, 1992 (12) 

• Vantaan meluntorjuntaohjelma, 1993 

• Katujen meluesteiden rakentamisohjelma 1994-1998, päivitetty vuonna 1996 vuosille 1996-

2000 ja vuonna 1997 vuosille 1997-2001 

• Vantaan yleiskaavan meluselvitys, 2007 (13) 

• Katujen meluesteet Vantaalla, 2008 

• Lisäksi koko pääkaupunkiseutua koskevat luvussa 2.1.3 mainitut meluntorjuntaoh-jelmat (5, 

6, 7, 8)) 

Vantaalla meluntorjuntaa on toteutettu pääosin meluestein. Hiljaista asfalttia ei ole käytetty. 

Meluesteitä on yhteensä noin 46 kilometriä, joista 33 kilometriä on meluaitoja ja –kaiteita (21 

kilometriä vuonna 2011) sekä 13 kilometriä meluvalleja. 

3 Arviointimenetelmät 

3.1 Ympäristömeludirektiivin mukaiset melun tunnusluvut sekä 
laskentakorkeus 

Melun tunnusluvulla tarkoitetaan melun häiritsevyyden tai muiden haittojen arviointiin käytettävää 

melun fysikaalista voimakkuutta kuvaavaa suuretta. Ympäristömeludirektiivin mukaisissa 

meluselvityksissä melun yleistä häiritsevyyttä kuvaavana tunnuslukuna tulee käyttää 

vuorokaudenajan mukaan painotettua päivä-ilta-yömelutasoa eli vuorokausimelutasoa Lden ja yöajan 

painottamatonta keskiäänitasoa eli yömelutasoa Lyö. Päivä-ilta-yömelutason Lden osatekijät, ajat ja 

painotukset on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1 Päivä-ilta-yömelutason Lden osatekijät, ajat ja painotukset. 

Vuorokauden aika ja taso aika, klo kesto, h painotus, dB 

päivä Ld 7-19 12 0 

ilta Le 19-22 3 +5 

yö Ln 22-7 9 +10 

Laskennallisesti päivä-ilta-yömelutaso määritetään seuraavasti: 

𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 𝑙𝑔 [
12

24
10𝐿𝑑/10 +

3

24
10(𝐿𝑒+5)/10 +

9

24
10(𝐿𝑛+10)/10] 

missä Ld, Le ja Ln ovat eri vuorokaudenaikojen pitkän ajan keskiäänitasoja. Ld on päivällä, Le illalla ja Ln 

yöllä esiintyvä keskiäänitaso (taulukko 1). Kaikissa äänitasoissa on A-painotus.  

Päivä-ilta-yömelutason Lden osatekijät ovat melutasosuureina sinänsä samoja kuin Suomessa nykyisin 

käytettävät keskiäänitasot eli ekvivalentit A-painotetut äänitasot LAeq. Tärkeä lisämääritelmä on, että 

vuorokaudenajan lisäksi päivän, illan ja yön keskiäänitasot koskevat koko vuoden pituista aikaa. Ne 

määritetään koko vuoden kaikkien päivien, iltojen ja öiden perusteella. Melulähteiden päästöjen 

vuodenaikoihin liittyvän ajallisen vaihtelun lisäksi päivä-, ilta- ja yömelutasot on tarkoitus määrittää 

sään kannalta keskimääräisen vuoden perusteella.  

Päivä-ilta-yömelutasoa Lden käytetään Suomessa ainoastaan direktiivin tarkoittamissa 

meluselvityksissä. Melutasosuure saa eri lukuarvoja kuin Suomessa käytettävä päiväajan 

keskiäänitaso LAeq, 7-22, joten tämän selvityksen tuloksia ei voi suoraan verrata muiden selvitysten 

tuloksiin. 

Suomessa ympäristömelua säännellään valtioneuvoston päätöksessä (993/92) annettujen 

ohjearvojen nojalla (14). Ohjearvot koskevat päivän ja yöajan keskiäänitasoja LAeq ja ne on sidottu 

pohjoismaiseen laskentamalliin ja eri olosuhteisiin, joten tässä selvityksessä laskettujen CNOSSOS-

EU-laskentamallin vuosikeskiarvotuloksia ei voida suoraan verrata melutason ohjearvoihin. 

Vapaassa, esteettömässä ympäristössä vuorokaudenaikojen painotukset tuottavat päivä-ilta-

yömelutasolle Lden jonkin verran suuremman lukuarvon verrattuna Suomessa käytettävään päivän 

keskiäänitasoon LAeq. Vaikutus on käytännössä vaihteleva: 

• tieliikennemelulla vaikutus on pienehkö; ero on noin 1-3 dB 

• jos rautatieliikenteessä on merkittävää yö(tavara)liikennettä, voi esiintyä hieman edellistä 

suurempia eroja 

• jatkuvasti toimiva teollisuus tuottaa suurimman eron, lähes 7 dB asti. 

Päivä-ilta-yömelutaso Lden ja tämän selvityksen yömelutaso Lyö poikkeavat Suomen nykyiseen 

käytäntöön verrattuna myös laskentakorkeuden suhteen. Näiden melusuureiden ollessa kyseessä 

melutasoja tarkastellaan neljän metrin korkeudella maanpinnasta, kun normaalisti Suomessa 

käytetään kahden metrin laskentakorkeutta.  

Neljän metrin laskentakorkeudella on kahdenlaisia vaikutuksia verrattuna kahden metrin 

laskentakorkeuteen; akustisesti pehmeän maanpinnan maavaimennus on pienempi ja 

estevaimennus on pienempi. Molemmat tekijät suurentavat päivä-ilta-yömelutason Lden arvoa 

verrattuna samassa paikassa kahden metrin korkeudella laskettuun tai mitattuun päiväajan 

keskiäänitasoon LAeq,7-22. Vuorokaudenaikojan painotuksen ja suuremman laskentakorkeuden 
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yhteisvaikutuksena päivä-ilta-yömelutaso Lden saa melulähteestä ja maastosta riippuen noin 2-5 dB 

suurempia arvoja kuin päiväajan keskiäänitaso LAeq,7-22. (15) 

Neljän metrin korkeudella laskettu yömelutaso Lyö eroaa Suomessa nykyisin käytössä olevasta yöajan 

keskiäänitasosta LAeq,22-7 tarkastelukorkeuden osalta ja lisäksi se kuvaa koko vuoden keskimääräistä 

yömelutasoa. Maa- ja estevaimennuksen vaikutus on merkittävin tuloksien erojen aiheuttaja. 

Yömelutaso Lyö saa keskimäärin 1-2 dB suurempia arvoja kuin normaalisti käytössä oleva yöajan 

keskiäänitaso LAeq,22-7. 

3.2 Laskentamallit, ohjelmat ja menettelyt 

Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu melulähteet, 

rakennukset, meluaidat ja maastonmuodot sekä näiden akustiset ominaisuudet. 

Liikennemelulähteiden melupäästö määritetään liikennemäärien, ajonopeuksien sekä 

korjaustermien perusteella. Korjaustermeillä tarkennetaan lähtöarvoja tilanteissa, joissa lähtöarvo-

oletus ei pidä paikkaansa (esimerkiksi erityinen tiepäällyste, poikkeava kiskon tai kiskonkunnon 

vaikutus, valoristeys tai silta). 

 

Melulaskennat tehtiin direktiivin mukaisilla melutasosuureilla Lden ja Lyö neljän metrin 

laskentakorkeudella. Lisäksi melutasot laskettiin Suomessa käytettävillä 

ekvivalenttimelutasosuureilla LAeq,7-22 ja LAeq,22-7 kahden metrin laskentakorkeudella.  

Melulaskennat tehtiin ruudukkolaskentana ja julkisivumelulaskentana. Melulaskennan tulokset 

esitettiin meluvyöhykkeillä viiden desibelin välein. Päiväajan melulle altistuvien asukkaiden 

lukumäärät arvioitiin direktiivin edellyttämillä meluvyöhykkeillä: 55–59, 60–64, 65–69, 70–74 ja yli 

75 dB. Yöajan melulle altistuvien asukkaiden lukumäärät arvioitiin meluvyöhykkeillä 50–54, 55–59, 

60–64, 65–69 ja yli 70 dB. 

Melulaskennat tehtiin Datakustik CadnaA 2017 -melulaskentaohjelmalla, jossa oli käytettävissä 

laajennettu lisäominaisuus ”64-bit Option XL”, joka mahdollistaa laajojen strategisten 

melukartoitusten tekemisen. Ohjelmistolaajennuksen avulla voidaan käsitellä suuria alueita 

nopeammin ja tehokkaammin. Melulaskentaohjelmassa oli käytössä viimeisimmät voimassa olevat 

tie-, raideliikenne- ja teollisuusmelun CNOSSOS-melumallit. 

Melulle altistuvien ihmisten määrää arvioitiin asuinrakennusten nykyisten asukkaiden määrän 

perusteella. Asukaslaskennat tehtiin CadnaA-melulaskentaohjelmalla perustuen rakennuksille 

määritettyihin asukastietoihin ja käyttötarkoituksiin sekä rakennusten julkisivuille laskettuihin 

melutasoihin. Lisäksi arvioitiin sellaisten asukkaiden määrä, jotka asuvat rakennuksissa, joissa on 

hiljainen ulkoseinä. Selvityksessä on laskettu myös meluvyöhykkeille sijoittuvien asuinrakennusten 

sekä hoito- ja oppilaitosten lukumäärät. 

Tulosten vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi melulle altistuvien laskenta tehtiin kahdella eri tavalla: 

uudella CNOSSOS-laskentamallissa kuvatulla menetelmällä sekä vanhalla edellisellä 

selvityskierroksella käytetyllä menetelmällä. Suurimpana erona vanhaan laskentatapaan on se, että 

Melulaskennat tehtiin ympäristömeludirektiiviin mukaisilla tie- ja rautatieliikennemelun 

CNOSSOS-EU-laskentamalleilla, Liikenneviraston ohjeistuksessa (16) annettujen 

periaatteiden mukaisesti. Tämä poikkesi vuoden 2012 meluselvityksistä, jolloin kaikissa 

laskennoissa käytettiin yhteispohjoismaisia melulaskentamalleja. 
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uudella tavalla laskettaessa altistujat jaetaan tasaisesti seinustoille, kun taas ennen kaikki 

rakennuksen asukkaat kategorisoitiin rakennuksen suurimman melutason mukaiselle vyöhykkeelle. 

Näin uudella laskentatavalla saadaan vähemmän altistujia kuin vanhalla. 

Laskentamallia, ohjelmistoa ja menettelyjä on kuvattu tarkemmin meluselvityksen Taustatiedot-

raportissa. 

3.3 Laskenta-asetukset 

Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa olivat seuraavat: 

• Laskentaruudukon koko 10 x10 metriä. Jokainen ruutu on laskettu ilman ruutujen 

interpolointia 

• Julkisivulaskennassa pisteväli on 1 – 5 metriä laskentamallissa määritellyn VBEB-menetelmän 

mukaisesti.  

• Laskentasäde 3000 metriä Helsingin maanteillä, 2500 metriä muilla maanteillä ja kaduilla, ja 

2000 metriä rautateillä 

• Laskennassa mukana 1. kertaluvun heijastukset 

• Sää- ja muut korjaukset Liikenneviraston ohjeistuksen (30) mukaisesti. 

Käytetyt laskenta-asetukset on kuvattu tarkemmin meluselvityksen Taustatiedot-raportissa. 

4 Lähtötiedot 

4.1 Liikennetiedot 

Käytetyt liikennetiedot ja menettelyt on kuvattu suppeasti tässä ja tarkemmin meluselvityksen 

Taustatiedot-raportissa. 

4.1.1 Tieliikenne 

 Liikennemäärät 

Maanteiden osalta liikennetietoja saatiin kahdesta lähteestä, kaupungeilta ja tierekisteriin 

perustuvasta liikennetietoaineistosta. Ensisijaisesti käytettiin kaupungeilta saatuja liikennemääriä, 

joita täydennettiin tierekisteriin perustuvasta aineistosta. Pääkaupunkiseudun sisääntuloväylillä 

käytettiin ensimmäiseen liittymään asti tierekisteriin perustuvia tietoja. Näin liikennetiedot ovat 

rajapinnalla yhtenäiset Liikenneviraston maanteiden meluselvityksen kanssa. 

Vantaan liikennetiedot saatiin Vantaan kaupungilta. Aineisto piti sisällään mm. tiedot tien nimestä, 

KAVL -liikennemäärästä, tieluokasta ja raskaan liikenteen osuudesta. Kaikki selvityksessä käytettävät 

liikennemäärät muunnettiin vastaamaan keskimääräisiä vuorokausiliikennemääriä (KVL), joissa on 

otettu huomioon viikonlopun vähäisemmät liikennemäärät. Muuntokerroin 0,9 oli sama kuin 

vuoden 2012 meluselvityksessä. 

 Raskas liikenne 

Ajoneuvojen luokittelu on CNOSSOS-EU-laskentamallissa tarkempi kuin pohjoismaisessa 

laskentamallissa. Ajoneuvoluokkia on viisi, joista kolmea ensimmäistä, kevyet ajoneuvot, 

keskiraskaat sekä raskaat ajoneuvot, on käytetty tässä selvityksessä.  
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Katujen raskaan liikenteen osuutena käytettiin ensisijaisesti kaupunkien toimittamia liikennetietoja. 

Mikäli lähtöaineiston raskaan liikenteen tiedot olivat puutteellisia, käytettiin samoja katuluokkaan 

perustuvia raskaan liikenteen osuuksia kuin vuoden 2012 meluselvityksessä. Direktiivin 

tarkoittamien maanteiden osalta käytettiin tierekisteriin perustuvan liikennetietoaineiston raskaan 

liikenteen osuutta, jotka oli määritelty erikseen päivä-, ilta- ja yöajalle. 

 Vuorokausijakaumat 

Liikenteen vuorokausijakaumina käytettiin samoja katuluokkaan perustuvia jakaumia kuin vuoden 

2012 meluselvityksessä. Maanteiden osalta käytettiin tierekisteriin perustuvan 

liikennetietoaineiston jakaumatieto- ja (kokonaisliikenteen päivä-, ilta-, ja yöajan osuus).  Katuluokat 

on esitetty meluselvityksen liitteessä 1. 

 Ajonopeudet 

Ajonopeudet syötettiin melulähteisiin kaupunkien toimittamien nopeusrajoituskarttojen perusteella. 

Maanteiden osalta nopeudet voivat perustua myös LAM-pisteistä mitattuun nopeustietoon 

(ajoneuvoluokittainen ajonopeuden vuosikeskiarvo eri vuorokauden aikoina). Nopeustietojen 

puuttuessa tarkistettiin nopeusrajoitus Google Maps Streetview -näkymästä tai hyödynnettiin 

vuoden 2012 meluselvityksen tietoja. Melumallissa käytetyt nopeudet on esitetty meluselvityksen 

liitteessä 2. 

 Nastakorjaus ja talviliikenne 

Nastojen vaikutus määritettiin talvirengaskauden pituuden ja nastarenkaiden osuuden perusteella. 

Pääkaupunkiseudulla nastarenkaallisten autojen osuus henkilöautoista on noin 80 %. 

Talvirengaskausi on viisi kuukautta. 

 Päällysteet 

Tiepäällysteenä käytetään oletusarvona päällystetyyppiä SMA 16, eli kivimastiksi päällyste 16 mm 

maksimiraekoolla (vierintämelun kannalta käytännössä sama kuin AB 16 eli asfalttibetoni 

maksimiraekoolla 16 mm).  

Erikoispäällysteet (hiljaiset päällysteet ja mukulakivet) huomioitiin kaupunkien toimittamien tietojen 

mukaisesti. Hiljaisen päällysteen ja mukulakivipäällysteisille kaduille korjauksena käytettiin 

Liikenneviraston ohjeistuksen (16) mukaista päällystekorjausta. 

 Liikennevaloristeykset 

Risteyskorjaus huomioitiin valoristeys- ja kiertoliittymäalueiden osalta. Lähtöaineistona käytettiin 

kaupungeilta saatua paikkatietoaineistoa, joka sisälsi valoristeyksen sijainnin pisteenä sekä 

liikennevalojen toiminta-ajat. Valoristeyksien osalta huomioitiin, onko valo-ohjaus käytössä päivä-, 

ilta- ja yöaikaan. 

4.1.2 Rautatieliikenne 

Liikennetiedot saatiin VR Track Oy:ltä taulukkomuodossa. Liikennetietoihin sisältyvät junien määrät 

päivä-, ilta- ja yöajalle, junatyypit, pituudet ja nopeudet. Saadussa liikennetietoaineistossa jokaisesta 

rataosuudesta on kerätty junat lajiteltuina junatyyppeihin ja lähiliikenteen tunnuksiin. Myös 

kalustosiirto on laskettu mukaan. Liikennetiedoista määritettiin eri junatyyppien 

vuorokausikohtainen liikennöinti kullakin selvitysalueen rataosuudella. 
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Selvityksessä on käytetty pääosin suurinta mahdollista nopeusrajoituksen ja kaluston 

mahdollistamaa nopeutta. Nopeuksissa on huomioitu kunkin junan asema- ja huoltopaikoilla 

pysähtymiset. Raideliikenteen liikennetiedot on esitetty meluselvityksen liitteessä 3. 

4.1.3 Lentoliikenne 

Lentoliikenne on käsitelty kappaleessa 6. 

4.1.4 Ympäristöluvanvaraiset toiminnot  

Vantaalla toimii noin 160 ympäristöluvanvaraista tai tietojärjestelmään kirjattua laitosta ja 

toimintoa. Tällaisia laitoksia ovat mm. kivenmurskaamot, jätteidenkäsittelylaitokset, asfaltti- ja 

betoniasemat, energialaitokset ja varikot. Vantaalla melun kannalta merkittävin ympäristömelua 

aiheuttava toiminta on kivenmurskaus ja louhinta. Kivenmurskaamoja toimii kaupungin alueella 

yhteensä noin 9 kpl. Vantaalla murskaustoiminta on keskittynyt Helsinki-Vantaan lentoaseman ja 

Kehä III:n väliselle alueelle. Kiilassa Hanskalliontiellä on teollisuuskeskittymä, jossa harjoitetaan mm. 

betoni- ja puujätteen murskaustoimintaa. Lisäksi lentoaseman länsi- ja luoteispuolella on 

vastaavanlaista toimintaa. Tilapäisiä, melua aiheuttavia pienempiä kohteita on Vantaalla vuosittain 

yli 50 kpl. Näistä valtaosa liittyy rakentamiseen. Erilaisten toimintojen ympäristöluvissa on sovellettu 

valtioneuvoston päätöksen 993/1992 melutason arvoja. Määräyksillä on rajoitettu toiminnoista 

aiheutuvaa melua niin, että se ei ylitä asuinalueilla päiväaikaan klo 7–22 A-painotettua 

keskiäänitasoa 55 dB eikä yöllä tasoa 50 dB. Keskiäänitason lisäksi on tapauskohtaisesti huomioitu 

melun impulssimaisuutta. Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti toiminnanharjoittajat 

selvittävät tarpeen mukaan toimintansa aiheuttamaa melua ja mahdollisuuksia melun 

vähentämiseksi ympäristölupakäsittelyn yhteydessä. 

4.2 Melumalli 

Melumallin lähtöaineistona käytettiin vuoden 2012 EU-meluselvityksien melumalleja, jotka olivat 

pääosin sellaisenaan käyttökelpoisia. Malleihin päivitettiin toisen vaiheen meluselvityksien jälkeen 

tapahtuneet muutokset. 

Melumalli ja käytetyt menettelyt on kuvattu yleispiirteisesti tässä ja tarkemmin meluselvityksen 

Taustatiedot-raportissa. 

4.2.1 Maastomalli 

Maastomallia päivitettiin niiltä alueilta, joilla on tapahtunut muutoksia, esim. levennetyt ja 

kokonaan uudet kadut, maanpinnan korkeuden muutos merkittävällä alueella, kehärata, täytöt jne. 

Muutosalueille päivitettiin ajantasainen pisteaineistosta muodostettu korkeusmalli. Korkeuskäyrillä 

muodostettu edellisen selvityskierroksen maastomalli leikattiin muutosalueiden kohdalta pois ja 

korvattiin uudella pisteaineistolla. Lisäksi katualueilla käytettiin uusien katujen ja teiden 3d-

reunaviivoja. 

4.2.2 Rakennukset ja väestötiedot 

Rakennukset päivitettiin uusilla kaupungeilta saaduilla aineistoilla. Rakennukset saatiin 

paikkatietomuodossa monikulmioina, ja rakennuksien ominaisuustiedot pisteaineistona, joka 

yhdistettiin monikulmioihin. Pisteaineiston sijainti ei kuitenkaan ollut tarkka kaikkien rakennuksien 
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kohdalla, jolloin ominaisuustietojen yhdistäminen ei onnistunut täydellisesti. Poikkeama oli alle 5 % 

kaikilla alueilla, suurimmalta osin alle 2 %, mikä on vastaava tarkkuus kuin aiemmissa selvityksissä. 

Tämän vuoksi kaikkien kaupunkien melumallien asukasmäärät poikkesivat todellisista 

asukasmääristä. Poikkeamaa ei ole korjattu manuaalisesti lisäämällä rakennuksiin asukasmääriä tai 

käyttämällä kertoimia, vaan tämä tulee huomioida meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa tehtäessä 

ja muussa tämän selvityksen jatkokäytössä. 

Ominaisuustietoja olivat asukastiedot ja rakennusluokat melulle altistuvien asukkaiden ja herkkien 

kohteiden lukumäärän arvioimiseksi. Kaupunkien toimittamat ominaisuustiedot eivät olleet 

täydellisiä, vaan puutteita esiintyi useissa ominaisuuksissa. Hoito- ja oppilaitoksien tiedot lisättiin 

rakennuksiin pääkaupunkiseudun palvelukartan kautta ladattavasta pisteaineistosta. Myös näiden 

sijaintitarkkuus oli osin epätarkkaa, mutta herkkien kohteiden määrät saadaan nyt todennäköisesti 

paremmin dokumentoitua kuin toisen vaiheen selvityksissä vuonna 2012. 

4.2.3 Maanpinnan absorptio 

CNOSSOS-EU-laskentamallin myötä maanpinnan absorptiolle on tullut yksi luokka enemmän, ja nyt 

laskennoissa huomioidaan akustisesti kovat alueet (esim. vesialueet, kadut, tiet ja laajat kivetyt tai 

asfaltoidut alueet, G = 0), pääosin pehmeät alueet (esim. taajama-alueet ja puistot, G = 0,7) ja 

pehmeät alueet (G = 1). 

Kovien alueiden lähtötietona käytettiin toisen vaiheen meluselvityksien melumallien kovia alueita, 

jotka tarkastettiin ja täydennettiin ajan tasalle mm. lisäämällä uudet asfaltoidut alueet. Pääosin 

pehmeät alueet (G=0,7) määritettiin Suomen Ympäristökeskuksen tuottaman Corine 

maanpeitemallin avulla. 

4.2.4 Meluesteet 

Meluesteiden lähtötietona käytettiin toisen vaiheen meluselvityksien mallien meluesteitä. Uudet 

meluesteet vietiin malliin kaupungeilta ja ELY-keskuksilta saatujen 3D-viivojen tai 

suunnitelmatietojen perusteella. Meluesteenä toimivista tonttiaidoista, autokatoksista tai muureista 

ei ollut lähtötietoja, joten pääsääntöisesti kyseiset rakenteet eivät ole melumallissa mukana. 

Meluesteiden sijainti on esitetty meluselvityksen liitteessä 4. 

5 Tulokset 

5.1 Meluvyöhykkeet sekä melulle altistuvien asukkaiden ja 
herkkien kohteiden määrät 

Melulaskennat tehtiin direktiivin mukaisilla melutasosuureilla Lden ja Lyö neljän metrin 

laskentakorkeudella. Lisäksi laskettiin melutasot valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaisilla 

melutasosuureilla LAeq,7-22 ja LAeq,22-7 kahden metrin laskentakorkeudella. Kaikki laskennat tehtiin 

CNOSSOS-EU-laskentamallilla. Tämän luvun taulukoissa meluvyöhykkeiden desibelijako on esitetty 

niin kuin ympäristömeludirektiivissä on edellytetty. 

Asukasmäärät on laskettu kahdella tavalla, kuten luvussa 3.2 ja tarkemmin Taustatiedot-raportissa 

on kuvattu. Seuraavien lukujen tulostaulukoissa on esitetty asukasmäärät molemmilla 

laskentatavoilla.  
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Taulukoiden otsikoissa on nimetty lasketut tilanteet seuraavasti:  

• Kadut ja maantiet: kaikki selvitysalueella huomioitu maantie- ja katuliikenne 

• Direktiivimaantiet: maantiet, joiden liikennemäärä on vähintään 3 miljoonaa ajoneuvoa 

vuodessa. Nämä sisältyvät edellisen kohdan kaikkiin katuihin ja maanteihin 

• Rautatiet: kaikki selvitysalueella huomioitu rautatieliikenne. 

Lisäksi kaikissa tilanteissa altistujat on laskettu kahdella tavalla luvussa 3.2 kuvatun mukaisesti, ja ne 

on otsikoitu taulukoissa seuraavasti: 

• Uusi laskentatapa: direktiivissä kuvattu asukaslaskentamenetelmä, jossa asukkaat jaetaan 

tasan rakennusten ulkoseinustoille 

• Vanha laskentatapa: vuoden 2012 selvityksessä käytetty laskentamenetelmä, jossa kaikki 

asukkaat kategorisoidaan rakennuksen seinustan suurimman melutason mukaisesti. 

5.1.1 Päivä-ilta-yömelutaso Lden ja yömelutaso Lyö 

Päivä-ilta-yömelutason Lden vyöhykkeet Vantaalla on esitetty karttana liitteissä 5 (kadut ja maantiet), 

7 (direktiivin tarkoittamat maantiet) ja 9 (rautatiet). Yömelutason Lyö vyöhykkeet on esitetty karttana 

liitteissä 6 (kadut ja maantiet), 8 (direktiivin tarkoittamat maantiet) ja 10 (rautatiet). Alla olevissa 

taulukoissa 2 ja 3 on esitetty meluvyöhykkeiden pinta-alat Vantaalla. 

Taulukko 2 Meluvyöhykkeiden pinta-alat (km2) Vantaalla, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Vyöhyke, dB Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

55–59 36,0 28,6 3,0 

60–64 24,8 18,5 1,8 

65–69 13,3 8,6 1,0 

70–74 7,3 4,8 0,4 

≥75 6,6 6,3 0,3 

yhteensä ≥55 88,0 66,8 6,5 

Taulukko 3 Meluvyöhykkeiden pinta-alat (km2) Vantaalla, yömelutaso Lyö. 

Vyöhyke, dB Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

50–54 29,8 23,3 2,2 

55–59 16,8 12,1 1,2 

60–64 8,8 5,9 0,5 

65–69 4,5 3,9 0,3 

≥70 3,9 3,9 0,1 

yhteensä ≥50 63,8 49,1 4,3 

Altistuvien asukkaiden määrät ja hoito- ja oppilaitoksien sekä asuinrakennuksien lukumäärät on 

esitetty taulukoissa 4–13. 
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Taulukko 4 Meluvyöhykkeiden asukasmäärät, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Vyöhyke, 
dB 

Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

55–59 35709 50489 20583 29814 4261 7360 

60–64 15543 33633 7465 13016 1842 3887 

65–69 3227 9908 1368 2958 541 1726 

70–74 276 387 269 379 67 188 

≥75 42 227 42 227 0 0 

yhteensä 
≥55 

54797 94644 29727 46394 6711 13161 

Taulukko 5 Meluvyöhykkeiden asukasmäärät, yömelutaso Lyö. 

Vyöhyke, 
dB 

Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

50–54 21070 39807 12777 21067 2513 4792 

55–59 5800 14620 3007 5747 804 2115 

60–64 534 1229 449 849 136 534 

65–69 115 282 101 268 0 0 

≥70 2 2 2 2 0 0 

yhteensä 
≥50 

27521 55940 16336 27933 3453 7441 

Taulukko 6 Asukasmäärät rakennuksissa, joissa hiljainen ulkoseinä, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Vyöhyke, 
dB 

Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

55–59 2140 2162 365 370 1767 1789 

60–64 6059 6173 779 781 1593 1593 

65–69 4578 4599 591 596 1047 1049 

70–74 9 10 9 11 50 56 

≥75 203 208 203 208 0 0 

yhteensä 
≥55 

12989 13152 1947 1966 4457 4487 

Taulukko 7 Asukasmäärät rakennuksissa, joissa hiljainen ulkoseinä, yömelutaso Lyö. 

Vyöhyke, 
dB 

Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

50–54 4331 4352 794 801 1629 1629 

55–59 5255 5276 1035 1037 1098 1100 

60–64 262 263 56 61 299 305 

65–69 211 216 205 210 0 0 

≥70 0 0 0 0 0 0 

yhteensä 
≥50 

10059 10107 2090 2109 3026 3034 
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Taulukko 8 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, katujen ja maanteiden liikenne, päivä-ilta-

yömelutaso Lden. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 6135 53 17 

60–64 3359 27 9 

65–69 710 5 5 

70–74 73 0 1 

≥75 10 0 0 

yhteensä ≥55 10287 85 32 

Taulukko 9 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, katujen ja maanteiden liikenne, yömelutaso Lyö. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 4439 33 10 

55–59 1317 8 6 

60–64 165 1 1 

65–69 22 0 0 

≥70 1 0 0 

yhteensä ≥50 5944 42 17 

Taulukko 10 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, direktiivin tarkoittamien maanteiden liikenne, 

päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 4556 22 7 

60–64 2057 11 3 

65–69 432 1 2 

70–74 70 0 1 

≥75 10 0 0 

yhteensä ≥55 7125 34 13 

Taulukko 11 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, direktiivin tarkoittamien maanteiden liikenne, 

yömelutaso Lyö. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 3222 13 3 

55–59 874 3 4 

60–64 146 0 1 

65–69 19 0 0 

≥70 1 0 0 

yhteensä ≥50 4262 16 8 

Taulukko 12 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, rautatieliikenne, päivä-ilta-yömelutaso Lden. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55–59 731 7 1 

60–64 281 7 1 

65–69 87 1 3 

70–74 8 1 0 

≥75 0 0 0 

yhteensä ≥55 1107 16 5 
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Taulukko 13 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, rautatieliikenne, yömelutaso Lyö. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50–54 402 6 2 

55–59 121 3 3 

60–64 21 1 0 

65–69 0 0 0 

≥70 0 0 0 

yhteensä ≥50 544 10 5 

5.1.2 Ekvivalenttimelutasot LAeq,7-22 ja LAeq,22-7 

Päiväajan ekvivalenttimelutason LAeq,7-22 vyöhykkeet Vantaalla on esitetty karttana liitteissä 11 (kadut 

ja maantiet), 13 (direktiivin tarkoittamat maantiet) ja 15 (rautatiet). Yöajan ekvivalenttimelutason 

LAeq,22-7 vyöhykkeet on esitetty karttana liitteissä 12 (kadut ja maantiet), 14 (direktiivin tarkoittamat 

maantiet) ja 16 (rautatiet). Alla olevissa taulukoissa 14 ja 15 on esitetty meluvyöhykkeiden pinta-alat 

Vantaalla. 

Taulukko 14 Meluvyöhykkeiden pinta-alat (km2) Vantaalla, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq,7-22. 

Vyöhyke, dB Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

55–59 25,8 20,2 1,8 

60–64 14,7 9,7 1,1 

65–69 8,3 4,9 0,6 

70–74 4,5 3,0 0,2 

≥75 4,0 3,9 0,2 

yhteensä ≥55 57,3 41,7 3,9 

Taulukko 15 Meluvyöhykkeiden pinta-alat (km2) Vantaalla, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq,22-7. 

Vyöhyke, dB Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

50–54 26,9 21,8 1,8 

55–59 14,8 10,8 1,0 

60–64 7,4 5,0 0,5 

65–69 3,9 3,0 0,2 

≥70 3,5 3,4 0,1 

yhteensä ≥50 56,5 44,0 3,6 

Altistuvien asukkaiden määrät, hoito- ja oppilaitoksien sekä asuinrakennuksien lukumäärät on 

esitetty taulukoissa 16–25. 
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Taulukko 16 Meluvyöhykkeiden asukasmäärät, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq,7-22. 

Vyöhyke, 
dB 

Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

55–59 18699 38235 8076 15599 2053 3704 

60–64 5779 16835 1732 3641 927 2486 

65–69 624 1881 345 553 209 685 

70–74 19 232 13 228 11 100 

≥75 2 2 0 0 0 0 

yhteensä 
≥55 

25123 57185 10166 20021 3200 6975 

Taulukko 17 Meluvyöhykkeiden asukasmäärät, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq,22-7. 

Vyöhyke, 
dB 

Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

50–54 15860 31498 9918 18003 2055 4546 

55–59 3840 11175 1821 3904 573 1662 

60–64 371 708 306 458 115 379 

65–69 11 220 11 216 0 4 

≥70 2 2 0 0 0 0 

yhteensä 
≥50 

20084 43603 12056 22581 2743 6591 

Taulukko 18 Asukasmäärät rakennuksissa, joissa hiljainen ulkoseinä, päiväajan ekvivalenttimelutaso 

LAeq,7-22. 

Vyöhyke, 
dB 

Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

55–59 5110 5114 373 378 1214 1214 

60–64 7863 7987 1084 1095 1508 1510 

65–69 1064 1088 120 124 472 472 

70–74 0 5 203 209 96 100 

≥75 0 0 0 0 0 0 

yhteensä 
≥55 

14037 14194 1780 1806 3290 3296 
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Taulukko 19 Asukasmäärät rakennuksissa, joissa hiljainen ulkoseinä, yöajan ekvivalenttimelutaso 

LAeq,22-7. 

Vyöhyke, 
dB 

Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

Uusi 
laskentatapa 

Vanha 
laskentatapa 

50–54 4798 4912 1278 1279 1794 1794 

55–59 5020 5045 955 963 1168 1170 

60–64 191 191 104 105 298 298 

65–69 203 208 203 208 0 4 

≥70 0 0 0 0 0 0 

yhteensä 
≥50 

10212 10356 2540 2555 3260 3266 

Taulukko 20 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, katujen ja maanteiden liikenne, päiväajan 

ekvivalenttimelutaso LAeq,7-22. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55-59 3718 39 12 

60-64 1148 8 5 

65-69 141 3 3 

70-74 6 0 0 

≥75 1 0 0 

yhteensä ≥55 5014 50 20 

Taulukko 21 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, katujen ja maanteiden liikenne, yöajan 

ekvivalenttimelutaso LAeq,22-7. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50-54 3496 27 8 

55-59 844 5 5 

60-64 89 1 1 

65-69 4 0 0 

≥70 1 0 0 

yhteensä ≥50 4434 33 14 

Taulukko 22 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, direktiivin tarkoittamien maanteiden liikenne, 

päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq,7-22. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55-59 2208 15 2 

60-64 469 1 3 

65-69 94 0 1 

70-74 6 0 0 

≥75 0 0 0 

yhteensä ≥55 2777 16 6 
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Taulukko 23 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, direktiivin tarkoittamien maanteiden liikenne, 

yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq,22-7. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50-54 2614 14 2 

55-59 546 1 3 

60-64 75 0 1 

65-69 4 0 0 

≥70 0 0 0 

yhteensä ≥50 3239 15 6 

Taulukko 24 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, rautatieliikenne, päiväajan ekvivalenttimelutaso 

LAeq,7-22. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55-59 297 4 0 

60-64 104 3 3 

65-69 21 2 1 

70-74 1 0 0 

≥75 0 0 0 

yhteensä ≥55 423 9 4 

Taulukko 25 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, rautatieliikenne, yöajan ekvivalenttimelutaso 

LAeq,22-7. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50-54 298 5 1 

55-59 77 3 3 

60-64 10 1 0 

65-69 0 0 0 

≥70 0 0 0 

yhteensä ≥50 385 9 4 

5.2 Tulosten tarkastelu ja tulkinta 

Taulukossa 26 on esitetty tie- ja katuliikenteen päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB 

meluvyöhykkeiden asukasmäärät.  

• Uudella laskentatavalla saadut altistujamäärät ovat hieman yli puolet vanhan laskentatavan 

altistujamääristä.  

• Lden yli 55 dB meluvyöhykkeiden asukasmäärät ovat kaupungista riippuen 11-22 % 

suuremmat kuin vuoden 2012 selvityskierroksella. 

Taulukko 26 Tie- ja katuliikenteen päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB meluvyöhykkeiden 

asukasmäärät. 

Yli 55 dB altistujat Kadut ja maantiet 

Uusi laskentatapa Vanha laskentatapa 2012 selvitys 

Vantaa 54 797 94 644 77 470 
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Taulukossa 27 on esitetty direktiivin tarkoittamien maanteiden päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB 

meluvyöhykkeiden asukasmäärät.  

• Uudella laskentatavalla saatu altistujamäärä on hieman yli puolet vanhan laskentatavan 

altistujamäärästä.  

• Lden yli 55 dB meluvyöhykkeiden asukasmäärät ovat kaupungista riippuen 20-50 % 

suuremmat kuin vuoden 2012 selvityskierroksella.  

• Vantaan muita kaupunkeja suhteessa suurempaa altistujamäärää selittää uudet 

direktiivitieosat (+35 km) sekä moottoriteiden vieressä olevat pientaloalueet, joilla 

CNOSSOS-EU-laskentamalli antaa pohjoismaistamallia suuremmat melutasot. 

Taulukko 27 Direktiivin tarkoittamien maanteiden päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB 

meluvyöhykkeiden asukasmäärät. 

Yli 55 dB altistujat Direktiivin tarkoittamat maantiet 

Uusi laskentatapa Vanha laskentatapa 2012 selvitys 

Vantaa 29 727 46 394 31 230 

Taulukossa 28 on esitetty rautateiden päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB meluvyöhykkeiden 

asukasmäärät.  

• Uudella laskentatavalla saatu altistujamäärä on noin puolet vanhan laskentatavan 

altistujamääristä. 

• Vantaalla altistujamäärät ovat kasvaneet lähinnä uuden radan varteen sijoittuvan 

rakentamisen vuoksi. 

Taulukko 28 Rautateiden päivä-ilta-yömelutason Lden yli 55 dB meluvyöhykkeiden asukasmäärät. 

Yli 55 dB altistujat Rautatiet 

Uusi laskentatapa Vanha laskentatapa 2012 selvitys 

Vantaa 6 711 13 161 9 280 

Taulukossa 29 on esitetty tie- ja katuliikenteen päiväajan ekvivalenttimelutason LAeq,(7-22) yli 55 dB 

meluvyöhykkeiden asukasmäärät.  

• Uudella laskentatavalla saatu altistujamäärä on selvästi alle puolet vanhan laskentatavan 

altistujamäärästä.  

• LAeq,(7-22) yli 55 dB meluvyöhykkeiden asukasmäärät ovat kaupungista riippuen 5-24 % 

suuremmat kuin vuoden 2012 selvityskierroksella. 

• Vantaan muita kaupunkeja suhteessa suurempaa altistujamäärää selittää moottoriteiden 

vieressä olevat pientaloalueet, joilla CNOSSOS-EU-laskentamalli antaa pohjoismaistamallia 

suuremmat melutasot.  

Taulukko 29 Tie- ja katuliikenteen päiväajan ekvivalenttimelutason LAeq,(7-22) yli 55 dB 

meluvyöhykkeiden asukasmäärät. 

Yli 55 dB altistujat Kadut ja maantiet 

Uusi laskentatapa Vanha laskentatapa 2012 selvitys 

Vantaa 25 123 57 185 52 170 
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Taulukossa 30 on esitetty direktiivin tarkoittamien maanteiden päiväajan ekvivalenttimelutason 

LAeq,(7-22) yli 55 dB meluvyöhykkeiden asukasmäärät.  

• Uudella laskentatavalla saatu altistujamäärä on reilusti alle puolet vanhan laskentatavan 

altistujamäärästä.  

• Altistujien määrän kasvu vuoteen 2012 verrattuna on suhteellisesti vastaava kuin väkiluvun 

kasvu, joten muutos on selitettävissä asukasmäärän lisääntymisellä. 

• Vantaalla altistujien määrä on lisääntynyt suhteellisesti eniten, eli noin 24 %.  

• Vantaan muita kaupunkeja suhteessa suurempaa altistujamäärää selittää uudet 

direktiivitieosat (+35 km) sekä moottoriteiden vieressä olevat pientaloalueet, joilla 

CNOSSOS-EU-laskentamalli antaa pohjoismaistamallia suuremmat melutasot. 

Taulukko 30 Direktiivin tarkoittamien maanteiden päiväajan ekvivalenttimelutason LAeq,(7-22) yli 55 dB 

meluvyöhykkeiden asukasmäärät. 

Yli 55 dB altistujat Direktiivin tarkoittamat maantiet 

Uusi laskentatapa Vanha laskentatapa 2012 selvitys 

Vantaa 10 166 20 021 16 130 

Taulukossa 31 on esitetty rautateiden päiväajan ekvivalenttimelutason LAeq,(7-22) yli 55 dB 

meluvyöhykkeiden asukasmäärät.  

• Uudella laskentatavalla saatu altistujamäärä on reilusti alle puolet vanhan laskentatavan 

altistujamäärästä.  

• Vantaalla altistujamäärät ovat kasvaneet uuden radan varteen sijoittuvan rakentamisen 

vuoksi. 

Taulukko 31 Rautateiden päiväajan ekvivalenttimelutason LAeq,(7-22) yli 55 dB meluvyöhykkeiden 

asukasmäärät. 

Yli 55 dB altistujat Rautatiet 

Uusi laskentatapa Vanha laskentatapa 2012 selvitys 

Vantaa 3 200 6 975 5010 

Selvityksen tuloksia verrattaessa vuoden 2012 selvityksen tuloksiin on huomioitava käytössä oleva 

uusi laskentamalli ja asukaslaskentatapa, jotka molemmat vaikuttavat tuloksiin. Muutoksien syitä on 

avattu alla. 

Kokonaisaltistujamäärät ovat pysyneet suuruusluokaltaan suhteessa kaupunkien asukasmäärään 

toisen vaiheen meluselvityksen kaltaisina. Uudella asukaslaskentamenetelmällä altistuvien määrä on 

huomattavasti pienempi, yleensä alle puolet vanhalla laskentatavalla saaduista asukkaista, koska osa 

asukkaista kategorisoituu hiljaisempien julkisivujen puolelle. Toisaalta uusi maankäyttö lisää 

laskennallisesti altistuvien asukkaiden määrää, koska melutasot lasketaan julkisivuille siitä 

riippumatta, onko riittävä meluntorjunta huomioitu rakennuksessa.  

Tieliikenteen osalta voidaan todeta, että kun huomioidaan väestönkasvu, altistuvien osuus 

päiväsaikaan on pysynyt suhteessa lähes samana käytettäessä samaa asukkaiden 

laskentamenetelmää, ja yöaikaan altistuvien suhteellinen osuus on hieman noussut.  

Päiväsaikainen siirtymä kohti suurempia melutasoja johtuu siitä, että nyt on huomioitu valo-

ohjattujen risteyksien vaikutus, mikä nostaa melutasoja niiden lähialueella.  
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Yöaikaiset yleisesti suuremmat melutasot johtuvat siitä, että CNOSSOS-EU-laskentamallissa käytetyt 

sääolosuhteet ovat melun leviämisen kannalta suotuisammat kuin päiväaikaan. Tämä johdosta myös 

päivä-ilta-yömelutason mukaisella tunnusluvulla lasketut altistujamäärät ovat merkittävästi 

suuremmat kuin viime kierroksella, johtuen yöajan +10 dB painotuksesta. 

Yleisesti ei voida sanoa, että CNOSSOS-EU-laskentamallilla lasketut melutasot olisivat 

yhteispohjoismaisella mallilla laskettuja suuremmat tai pienemmät. Paikallisesti saadaan suuriakin 

eroja, mikä näkyy erityisesti meluvyöhykkeissä, mutta muutosta tapahtuu molempiin suuntiin. Koko 

kaupungin alueella asukasmäärissä vaikutus tasoittuu. 

CNOSSOS-EU-mallilla lasketut melutasot ovat paikallisesti suuremmat esimerkiksi kovilla pinnoilla 

(vesialueet ja laajat asfaltoidut alueet), ylärinteen suuntaan ja mäkien päällä, sekä valo-ohjattujen 

risteyksien kohdalla erityisesti tiiviissä kaupunkirakenteessa. Myös pienet rakennukset suojaavat 

vähemmän, ja esimerkiksi omakotitaloalueilla melutasot ovat CNOSSOS-EU-mallilla hieman 

suuremmat. Ero näkyy selkeämmin siirryttäessä kauemmas melulähteestä, mutta näillä alueilla 

melutasot ovat tyypillisesti alle 55 dB.  

Suojaisalla alueella, esimerkiksi suurien rakennusten takana ja korttelien sisäpihoilla melutasot ovat 

tyypillisesti pienemmät kuin yhteispohjoismaisella mallilla. CNOSSOS-EU-malli huomioi myös alle 40 

km/h nopeudet. Pohjoismaisella mallilla pienin mahdollinen nopeus on 40 km/h, eli matalan 

nopeuden katujaksoilla melutasot ovat pienemmät kuin yhteispohjoismaisella mallilla. 

Raskaan liikenteen tarkempi luokittelu aiheuttaa muutoksia lähtömelutasoihin; jos on paljon luokan 

2 keskiraskaita ajoneuvoja (esim. busseja), melutasot voivat olla aiempaa matalammat, ja jos suurin 

osa on luokan 3 raskaita ajoneuvoja, melutasot voivat olla aiempaa suuremmat.  

Teiden varrella meluesteiden tehokkuus CNOSSOS-EU-mallilla vaihtelee verrattuna 

yhteispohjoismaiseen laskentamalliin. Osa esteistä toimii paremmin, osa huonommin. Tälle ei ole 

yleistä trendiä tunnistettu, vaan vaihtelu on tapauskohtaista. Rautateiden meluesteet sen sijaan 

toimivat CNOSSOS-EU-mallilla paremmin. 

Muita melutasoihin vaikuttavia asioita on säätietojen huomiointi; pohjoismaisessa mallissa on 

kaikkiin suuntiin suotuisat sääolosuhteet, kun taas CNOSSOS-EU-mallilla sääolosuhteet vastaavat 

paremmin todellisuutta vuoden keskiarvolle. Helsingin kantakaupungille on käytetty hieman erilaisia 

sääolosuhteita kuin muulle selvitysalueelle, koska tiiviissä kaupunkirakenteessa melu ei leviä samoin 

kuin avoimessa maastossa. 

CNOSSOS-EU-mallin mukainen melun leviäminen on todennäköisesti lähempänä todellista tilannetta 

kuin pohjoismaisella mallilla, vaikka sinänsä ei voida sanoa yhdellä laskentamallilla saatujen tulosten 

olevan enemmän oikein, koska lähtöoletukset ja mallinnettavat tilanteet ovat erilaiset. Visuaalisesti 

voidaan havaita CNOSSOS-EU-mallilla laskettujen meluvyöhykkeiden olevan vähemmän repaleiset 

kuin pohjoismaisella mallilla lasketut, eikä melutasoille tapahdu samanlaista äkillistä vaihtelua, mikä 

todennäköisesti on lähempänä todellisuutta. Laskentamallien välisten tuloksien tarkempi vertailu on 

mahdollista sen jälkeen, kun vuoden 2017 tilanne on laskettu nykyisellä pohjoismaisella mallilla. 
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5.3  Epävarmuustekijöiden tarkastelu 

Sääkorjauksen suuruus riippuu etäisyydestä sekä siitä onko laskentapiste esteen takana. Tien 

lähietäisyydellä sääkorjauksen suuruus on 0 dB. Kauempana tiestä sääkorjauksen vaikutus vaihtelee 

–2…–4 dB välillä (verrattuna tilanteeseen, jossa on 100% ajasta suotuisat sääolosuhteet). Helsingin 

kantakaupungin alueella sääkorjauksien osalta on mallinnettu pahin mahdollinen tilanne, koska 

kaupunkikuiluissa tuulensuunta ei noudata alueen yleisiä tuulisuusolosuhteita. 

Selvityksen laskennat on pyritty tekemään direktiivin velvoittamalla tavalla käytettävissä olevien 

lähtötietojen asettamissa rajoissa. Suurin laskentatulokseen vaikuttava epävarmuustekijä on 

käytetyt nopeudet. Tie- ja raideliikennelaskennoissa on pääosin käytetty suurimpia sallittuja 

nopeuksia. Raideliikenteen laskennoissa on junien nopeuksissa huomioitu kiihdytykset ja jarrutukset 

asemille ja maanteillä ramppien nopeuksia on porrastettu. Muilta osin käytetty nopeus perustuu 

pääosin nopeusrajoituksiin.  

Toiseksi suurimmaksi epävarmuustekijäksi voidaan arvioida radan ja tien kunnon vaikutuksen 

huomiotta jättäminen. Radan kunnon on oletettu vastaavan laskentamallin normaalikuntoista rataa. 

Hiljaisten päällysteiden korjaus voi aiheuttaa virhettä, mikäli päällysteet eivät ole todellisuudessa 

enää ominaisuuksiltaan tavallista päällystettä hiljaisempia.  

Keskeisiä huomioita tuloksista 

• Tuloksiin vaikuttavat sekä uusi laskentamalli että asukaslaskentamenetelmä 

• Uudella asukaslaskentamenetelmällä altistuvien määrä on yleensä alle puolet 
vanhalla laskentatavalla saaduista asukkaista 

• Kokonaisaltistujamäärät ovat pääosin vastaavat kuin vuoden 2012 selvityksessä, 
kun huomioidaan väkiluvun kasvu 

• Uusi maankäyttö lisää laskennallisesti altistuvien asukkaiden määrää, vaikka 
riittävä meluntorjunta olisikin toteutettu 

• Vantaalla tieliikenteen melulle altistuvia on aiempaa enemmän osin uusien 
huomioitujen direktiivin tarkoittamien maanteiden vuoksi 

Uuden laskentamallin vaikutus tuloksiin 

CNOSSOS-EU-mallilla lasketut melutasot suurempia paikallisesti: 

• Kovien pintojen kohdalla (vesialueet, laajat asfaltoidut alueet) 

• Ylärinteen suuntaan ja mäkien laella 

• Valo-ohjattujen risteyksien kohdalla (vaikutus näkyy Helsingissä voimakkaalle 
melulle altistujien määrän selkeässä kasvussa, muissa kaupungeissa vaikutus 
vähäisempi) 

• Omakotitaajama-alueilla kauempana melulähteestä 

• Jos valtaosa raskaasta liikenteestä kategorian 3 ajoneuvoja 

CNOSSOS-EU-mallilla lasketut melutasot pienempiä paikallisesti 

• Suurten rakennusten ja suurien meluesteiden takana sekä korttelien sisäpihoilla 

• Alle 40 km/h katujen varsilla 

• Jos valtaosa raskaasta liikenteestä kategorian 2 ajoneuvoja 

• Meluesteet toimivat rautatieliikenteelle paremmin 
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Epävarmuustekijöistä johtuen tieliikennemelun laskentatarkkuudeksi merkitsevillä etäisyyksillä (alle 

500 m) voidaan arvioida olevan ± 2 dB ja raideliikennemelun laskentatarkkuudeksi noin ± 3 dB. 

Laskentatuloksia arvioitaessa on huomioitava, että CNOSSOS-EU-laskentamallia ei ole suunniteltu yli 

800 m laskentaetäisyyksille. Paikallisista olosuhteista riippuen on laskentamallin antama tulos 

suurilla laskentaetäisyyksillä todennäköisesti liian suuri. Kuitenkin, vaikka suuremmilla etäisyyksillä 

laskettujen meluvyöhykkeiden luotettavuus pienenee, voidaan meluvyöhykkeiden avulla arvioida 

mahdollisten hiljaisten alueiden sijaintia.  

CNOSSOS-EU mallin kansallisessa implementoinnissa ei ole selvitetty, miten mallin melun 

leviämisosuus vastaa mittauksia. Lisäksi laskennat on tehty CadnaA ohjelman CNOSSOS-EU beeta 

versiolla, joten on hyvin todennäköistä, että ainakin paikallisesti nyt laskettu tulos ei vastaa 

direktiivissä (17) esitettyä CNOSSOS-EU ohjetta/menettelyä. Myös itse direktiivi (17) on osittain 

ristiriitainen ja epäselvä, joten pieniä eroja voi olla eri ohjelmistotuottajien välillä, siitä miten 

direktiiviä on tulkittu. Työsuunnitelmassa oli esitetty, että tätä riskiä pienennetään vertaamalla eri 

ohjelmistotuottajien mallinnustuloksia keskenään, mutta johtuen toisen kaupallisen sovelluksen 

(SoundPLAN) viivästyksestä näin ei ole voitu menetellä. 

Asukaslaskennoissa suurin epävarmuustekijä liittyy asukasmäärätietojen ajantasaisuuteen sekä 

sijoittumiseen rakennuksissa.  

Jatkosuunnittelussa (pienemmällä laskenta-alueella) melumallia voidaan tarkentaa esimerkiksi 

seuraavilla toimenpiteillä: 

• Tarkempi nopeustieto (mahdolliset nopeusmittaukset tai (avoimen) paikkatietoaineistojen 

perusteella) 

• Maastomallin tarkennukset 

• Rakennuksien ja esteiden akustisten ominaisuuksien tarkistaminen/tarkentaminen 

• Raskaan liikenteen tarkempi huomioiminen (ajoneuvoluokka 2 hiljaisempi kuin luokka 3) 

• Laskenta-asetuksien tarkentaminen: 2. kertaluokan heijastukset, pienempi 

laskentaruudukko (esim. 5x5 m) 

• Melulle altistuvien asukkaiden / kohteiden tarkentaminen 

(ääneneristävyysvaatimukset/sisämelutasot, melutilanne oleskelualueilla ja parvekkeilla, 

asukkaiden jakautuminen rakennuksessa / asuntojen pohjaratkaisut jne.) 

6 Melulaskennat yhteispohjoismaisella 
laskentamallilla 

6.1 Johdanto 

Pääkaupunkiseudun ympäristömeludirektiivin mukaisessa meluselvityksessä 2017 kaikki 

melulaskennat tehtiin direktiivissä kuvatulla CNOSSOS-EU-melulaskentamallilla. Lisätyönä SITO Oy 

teki laskennat yhteispohjoismaisella laskentamallilla melusuureille LAeq,7-22 ja LAeq,22-7. 

Melulaskennoissa on käytetty samoja lähtötietoja, menetelmiä ja melumalleja kuin 

Pääkaupunkiseudun meluselvityksessä 2017. 

Melutasot laskettiin valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaisilla melutasosuureilla LAeq,7-22 ja LAeq,22-7 

kahden metrin laskentakorkeudella yhteispohjoismaisella melulaskentamallilla. Tämän luvun 
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taulukoissa meluvyöhykkeiden desibelijako on esitetty niin kuin ympäristömeludirektiivissä on 

edellytetty. 

Taulukoiden otsikoissa on nimetty lasketut tilanteet seuraavasti:  

• Kadut ja maantiet: kaikki selvitysalueella huomioitu maantie- ja katuliikenne 

• Direktiivimaantiet: maantiet, joiden liikennemäärä on vähintään 3 miljoonaa ajoneuvoa 

vuodessa. Nämä sisältyvät edellisen kohdan kaikkiin katuihin ja maanteihin 

• Rautatiet: kaikki selvitysalueella huomioitu rautatieliikenne. 

6.1.1 Melulle altistuvien asukkaiden ja herkkien kohteiden määrät Vantaalla 

Päiväajan ekvivalenttimelutason LAeq,7-22 vyöhykkeet Vantaalla on esitetty karttana liitteissä 11 (kadut 

ja maantiet), 13 (direktiivin tarkoittamat maantiet) ja 15 (rautatiet). Yöajan ekvivalenttimelutason 

LAeq,22-7 vyöhykkeet on esitetty karttana liitteissä 12 (kadut ja maantiet), 14 (direktiivin tarkoittamat 

maantiet) ja 16 (rautatiet). Alla olevissa taulukoissa 32 ja 33 on esitetty meluvyöhykkeiden pinta-alat 

Vantaalla. 

Taulukko 32 Meluvyöhykkeiden pinta-alat (km2) Vantaalla, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq,7-22. 

Vyöhyke, dB Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

55-59 23,1 16 1,9 

60-64 14,1 8,8 1,2 

65-69 8,7 5,4 0,6 

70-74 4,8 3,3 0,3 

≥75 3,9 3,7 0,2 

yhteensä ≥55 54,6 37,2 4,2 

Taulukko 33 Meluvyöhykkeiden pinta-alat (km2) Vantaalla, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq,22-7. 

Vyöhyke, dB Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

50-54 20,7 14,6 1,7 

55-59 12,1 8 1 

60-64 7,2 4,9 0,5 

65-69 3,9 3,1 0,2 

≥70 2,4 3,3 0,1 

yhteensä ≥50 46,3 33,9 3,5 

Altistuvien asukkaiden määrät, hoito- ja oppilaitoksien sekä asuinrakennuksien lukumäärät on 

esitetty taulukoissa 34–43. 

Taulukko 34 Meluvyöhykkeiden asukasmäärät, päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq,7-22. 

Vyöhyke, dB Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

55-59 35612 11037 4729 

60-64 16387 3167 2730 

65-69 1633 872 713 

70-74 307 307 100 

≥75 2 2 0 

yhteensä ≥55 53941 15385 8272 
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Taulukko 35 Meluvyöhykkeiden asukasmäärät, yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq,22-7. 

Vyöhyke, dB Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

50-54 25679 9445 3711 

55-59 8812 2941 1849 

60-64 641 567 357 

65-69 212 212 100 

≥70 2 2 0 

yhteensä ≥50 35346 13167 6017 

Taulukko 36 Asukasmäärät rakennuksissa, joissa hiljainen ulkoseinä, päiväajan ekvivalenttimelutaso 

LAeq,7-22. 

Vyöhyke, dB Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

55-59 3707 24 54 

60-64 6008 579 490 

65-69 850 285 105 

70-74 294 294 100 

≥75 0 0 0 

yhteensä ≥55 10859 1182 749 

Taulukko 37 Asukasmäärät rakennuksissa, joissa hiljainen ulkoseinä, yöajan ekvivalenttimelutaso 

LAeq,22-7. 

Vyöhyke, dB Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

50-54 3055 45 215 

55-59 4003 786 329 

60-64 128 113 103 

65-69 203 203 4 

≥70 0 0 0 

yhteensä ≥50 7389 1147 651 

Taulukko 38 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, katujen ja maanteiden liikenne, päiväajan 

ekvivalenttimelutaso LAeq,7-22. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55-59 3105 33 14 

60-64 1123 13 3 

65-69 169 3 3 

70-74 5 0 0 

≥75 1 0 0 

yhteensä ≥55 4403 49 20 
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Taulukko 39 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, katujen ja maanteiden liikenne, yöajan 

ekvivalenttimelutaso LAeq,22-7. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50-54 2244 24 8 

55-59 623 4 3 

60-64 96 1 1 

65-69 4 0 0 

≥70 1 0 0 

yhteensä ≥50 2968 29 12 

Taulukko 40 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, direktiivin tarkoittamien maanteiden liikenne, 

päiväajan ekvivalenttimelutaso LAeq,7-22. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55-59 1456 11 3 

60-64 455 2 1 

65-69 126 0 1 

70-74 5 0 0 

≥75 1 0 0 

yhteensä ≥55 2043 13 5 

Taulukko 41 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, direktiivin tarkoittamien maanteiden liikenne, 

yöajan ekvivalenttimelutaso LAeq,22-7. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50-54 1245 8 3 

55-59 405 1 1 

60-64 79 0 1 

65-69 4 0 0 

≥70 1 0 0 

yhteensä ≥50 1734 9 5 

Taulukko 42 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, rautatieliikenne, päiväajan ekvivalenttimelutaso 

LAeq,7-22. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

55-59 322 6 1 

60-64 179 2 2 

65-69 34 1 1 

70-74 1 1 0 

≥75 0 0 0 

yhteensä ≥55 536 10 4 
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Taulukko 43 Meluvyöhykkeellä olevat rakennukset, rautatieliikenne, yöajan ekvivalenttimelutaso 

LAeq,22-7. 

Vyöhyke, dB Asuintalot Hoitolaitokset Oppilaitokset 

50-54 256 4 2 

55-59 112 3 2 

60-64 13 1 0 

65-69 1 0 0 

≥70 0 0 0 

yhteensä ≥50 382 8 4 

6.2 Tulosten tarkastelu 

6.2.1 Kadut ja maantiet 

Pohjoismaisella laskentamallilla (NPM) saadut tulokset ovat katuliikenteen osalta hyvin yhtenevät 

aiemman selvityskierroksen sekä CNOSSOS-EU laskentatuloksien kanssa. CNOSSOS-EU-

laskentamallissa erilaisten tarkennuksien (lämpötila- ja nastakorjaus, risteys…) myötä on 

lähtökohtaisesti suurempi lähtömelutaso, jolloin melulle altistuviakin on tyypillisesti hiukan 

enemmän.  

Katuverkolla nasta- ja lämpötilakorjausta kompensoi raskaan liikenteen jakauma, eli kevyiden 

raskaiden ajoneuvojen suuri osuus, sekä 30 km/h nopeusrajoituksen vaikutus. Pohjoismaisessa 

melumallissa matalin huomioitava nopeus on 40 km/h. Katuliikenteen osalta altistujat ovat 

tyypillisesti lähempänä melulähdettä, jolloin CNOSSOS-EU laskentamallin sääkorjaus ja 

etenemisvaimennus vaikuttavat vähemmän.  

Taulukko 44 Tie- ja katuliikenteen päiväajan ekvivalenttimelutason LAeq,(7-22) yli 55 dB 

meluvyöhykkeiden asukasmäärät. 

Yli 55 dB 

altistujat 

Kadut ja maantiet 

CNOSSOS-EU, 

uusi laskentatapa 

CNOSSOS-EU, 

vanha laskentatapa 

NPM,  

vanha laskentatapa 

(suht. ero [%] 2012 

selvitykseen) 

2012 selvitys 

Vantaa 25 123 57 185 53 941 (+3 %) 52 170 

6.2.2 Maantiet 

NPM 2017 ja 2012 

Pohjoismaisella tiemelumallilla laskettuna maantiemelulle altistuvia on hieman vähemmän kuin 

edellisellä selvityskierroksella. Tämä selittyy kahdella tekijällä: tarkentuneilla liikennetiedoilla sekä 

toteutuneella uudella meluntorjunnalla. Maanteiden osalta 2017 selvityksessä lähtötietona 

käytettiin tarkempia LAM-pisteiden tietoihin perustuvia raskaan liikenteen osuuksia. Vuoden 2012 

selvityksessä käytettiin raskaan liikenteen oletusjakaumia. Tarkemmilla liikennetiedoilla maanteiden 

lähtömelutasot olivat noin 0,5 dB pienemmät kuin 2012 selvityksessä.  
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CNOSSOS-EU ja NMP 2017 

CNOSSOS-EU-laskentamallilla lasketut maantieliikennemelun melutasot ja altistujamäärät ovat 

suuremmat kuin pohjoismaisella laskentamallilla lasketut. CNOSSOS-EU-laskentamalli antaa 

tyypillisesti pohjoismaista mallia suuremman tuloksen kaukana melulähteestä. Tämä selittyy 

eroavaisuuksilla laskentamallien etenemisvaimennuksessa (maavaimennuksessa sekä meluesteiden 

ja rakennusten estevaimennuksessa). Laskentamallien etenemisvaimennuksen eroavaisuudet 

näkyvät etäälle tiestä ulottuvilla maanteiden melualueilla (esim. Vantaan maanteiden varsien 

pientaloalueilla). Lisäksi erilaisten tarkennuksien (lämpötila- ja nastakorjaus) myötä on 

lähtökohtaisesti suurempi lähtömelutaso. 

Taulukko 45 Direktiivin tarkoittamien maanteiden päiväajan ekvivalenttimelutason LAeq,(7-22) yli 55 dB 

meluvyöhykkeiden asukasmäärät. 

Yli 55 dB 

altistujat 

Direktiivin tarkoittamat maantiet 

CNOSSOS-EU, 

uusi laskentatapa 

CNOSSOS-EU, 

vanha laskentatapa 

NPM,  

vanha laskentatapa 

(suht. ero [%] 2012 

selvitykseen) 

2012 selvitys 

Vantaa 10 166 20 021 15 385 (-5 %) 16 130 

6.2.3 Rautatiet 

NPM 2017 ja 2012 

Rautateiden osalta laskentatuloksien muutokset poikkeavat rantaradan sekä pääradan välillä. 

Rantaradalla kalustouudistuksen myötä altistujia on vähemmän kuin edellisellä selvityskierroksella. 

Pääradalla liikennemäärät ovat kasvaneet ja melun kannalta suurimpana muutoksena on 

kaukoliikenteen nopeustason nousu läntisillä raiteilla, joissa nopeus on muuttunut 140/160 km/h 

nopeudesta 200 km/h nopeuteen. Tämä näkyy erityisesti Vantaan laskentatuloksissa, joissa altistujia 

on 65 % enemmän kuin vuoden 2012 tilanteessa. Espoossa ja Kauniaisissa altistujia on 

edelliskierrosta vähemmän. Osan muutoksesta selittää uusi hiljaisempi kalusto (noin -1.1 - 1.2 dB) 

sekä muuttuneet kaukojunien pysähdyspaikat, jotka vaikuttavat ajonopeuksiin. Vuoden 2012 

tilanteessa kaukojunat pysähtyivät Espoon keskuksessa, kun vuoden 2017 tilanteessa Leppävaarassa. 

CNOSSOS-EU ja NMP 2017 

CNOSSOS-EU-raidemelumallilla lasketut melutasot ovat keskimäärin pienemmät kuin 

pohjoismaisella laskentamallilla lasketut. Tämä selittyy kahdella tekijällä: erilaisella 

estevaimennuksella ja erilaisella melulähteen suuntaavuudella. 

Suurempi selittävä tekijä liittynee estevaimennukseen. CNOSSOS-EU-raidemelumallissa on 

huomattavasti suurempi estevaimennus kuin pohjoismaisessa raidemelumallissa. CNOSSOS-EU-

laskentamallissa esteen tehokkuuteen vaikuttaa myös sääolosuhteet (lämpötila ja tuuligradientti). 

Melunleviämisen kannalta suotuisissa olosuhteissa (esim. yöaikaan) meluesteen tehokkuus on 

heikompi. 

Toinen selittävä tekijä on melulähteen suuntaavuus. CNOSSOS-EU-raidemelumallissa melu leviää 

vähemmän yläviistoon ja melulähteen etu- ja takapuolelle. Pohjoismaisessa mallissa ei ole lainkaan 

huomioitu suuntaavuutta, eli junan rungon varjostusta.  
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Taulukko 46 Rautateiden päiväajan ekvivalenttimelutason LAeq,(7-22) yli 55 dB meluvyöhykkeiden 

asukasmäärät. 

Yli 55 dB 

altistujat 

Rautatiet 

CNOSSOS-EU, 

uusi laskentatapa 

CNOSSOS-EU, 

vanha laskentatapa 

NPM,  

vanha laskentatapa 

(suht. ero [%] 2012 

selvitykseen) 

2012 selvitys 

Vantaa 3 200 6 975 8 272 (65 %) 5010 

6.2.4 Uuden rakentamisen vaikutukset 

Asukaslaskennoissa suurin epävarmuustekijä liittyy asukasmäärätietojen ajantasaisuuteen sekä 

sijoittumiseen rakennuksissa. Arviointimenettelystä johtuen todellisuudessa melulta suojattuja 

asukkaita tunnistuu melulle altistuviksi. Maankäytön suunnittelussa on usein pystytty huomioimaan 

liikenteen meluvaikutukset asettamalla julkisivujen äänitasoerovaatimuksia, sijoittamalla 

oleskelualueet rakennusmassojen suojaan sekä antamalla vaatimuksia parvekkeiden lasituksesta ja 

sijoittelusta. 

Taulukossa 47 on esitetty erikseen vuoden 2012 aikana tai jälkeen valmistuneissa rakennuksissa 

asuvat melulle altistuvat asukkaat. Tällaiset uudisrakennuskohteissa altistuvat asukkaat eivät ole 

olleet mukana edellisen selvityskierroksen laskennassa. Maantie- ja katuliikenteen melulle 

altistuvista 3-14 % ja raideliikenteen melulle altistuvista 0-12 % asuu vuoden 2012 aikana tai jälkeen 

valmistuneissa rakennuksissa. Tämä selittää osaltaan melulle altistuvien määrän kasvua. 

Taulukko 47 Melulle altistuvat asukkaat rakennusvuoden mukaan (eritelty vuoden 2012 aikana tai 

jälkeen valmistuneissa rakennuksissa asuvat melulle altistujat), pohjoismainen tiemelumalli, 

päiväajan ekvivalentti-melutaso LAeq, 2m (7-22). Suurimpaan julkisivumelutasoon perustuva vanha 

laskentamenettely. 

Yli 55 dB altistujat, NPM,  

vanha laskentatapa, LAeq, päivä klo 7-22 Kadut ja maantiet Direktiivimaantiet Rautatiet 

Vantaa, altistujia yhteensä 53940 15390 8270 

Altistujia 2012 jälkeen valm. 
rakennuksissa 

4660 530 540 

Uudisrakentamisen osuus altistuvista 9 % 3 % 7 % 

6.3 Lentoliikenne 

Finavian lentokonemeluselvitys kokonaisuudessaan liitteineen ja johtopäätöksineen löytyy liitteestä 

19. 

6.4 Lentoaseman toiminta ja liikenne 

6.4.1 Liikennemäärän kehitys 

Lentoliikenteen meluselvityksessä käytetty liikenneaineisto perustuu melun ja lentoreittien 

seurantajärjestelmä ANOMS:n tallentamaan aineistoon, jota on täsmennetty Finavian 

liikennetietokantaan (Airport 20/20) tallennetuilla liikennepäiväkirjan tiedoilla.  
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Lentoaseman lentokoneiden kokonaisoperaatiomäärä vuonna 2016 oli noin 169 000 operaatiota 

(operaatio = lentoonlähtö tai laskeutuminen). Operaatiomäärästä noin 164 000 oli liikenneilmailun, 

1 000 yleisilmailun, 1 600 sotilasilmailun ja 2 100 muun ilmailun operaatioita. Helikoptereiden 

operaatiomäärä oli noin 1 400. Melulaskennassa ei ole huomioitu helikoptereita eikä ilmavoimien 

Hornet-, Hawk-, kuljetus- (Casa, C295) ja yhteyskoneita (PC12, LJ35). Operaatiomäärä 

melualuelaskennassa on noin 167 000. Melualueiden laajuuden kannalta merkitsevimmän, 

liikenneilmailun operaatioista noin 24 % suuntautui kotimaahan ja 76 % ulkomaille. Vuoden 2015 

liikenneilmailun operaatioihin verrattuna kotimaan operaatiomäärä väheni 3,5 % ja kansainvälinen 

operaatiomäärä kasvoi 0,3 %, jolloin liikenneilmailun kokonaisoperaatiomäärä väheni kaikkiaan 0,6 

%. Vuoden 2016 matkustajamäärä kasvoi vuoden 2015 tasosta 4,6 %, noin 17,2 miljoonaan 

matkustajaan. 

Kuvissa 1 ja 2 on esitetty liikenneilmailun liikenteen kehitys vuosina 2000–2016 operaatio- ja 

matkustajamäärän suhteen sekä muutos prosentteina edelliseen vuoteen. Matkustajien määrä on 

lisääntynyt vuodesta 1994 lähtien, mutta kysyntä väheni vuoden 2001 jälkeen, mihin vaikutti 

merkittävästi mm. syyskuun 2001 tapahtumat. Vielä vuonna 2003 matkustajien ja operaatioiden 

määrä oli vähäisempi kuin vuonna 2000. Vuoden 2003 jälkeen matkustajien lukumäärä on kasvanut 

nopeammin kuin operaatioiden määrä, koska osin operaattorit ovat käyttäneet aiempaa suurempia 

lentokoneita ja osin kotimaan pienempien lentokoneiden osuus väheni suhteessa kansainvälisten 

lentojen osuuteen. Vuonna 2008 alkaneen taloustaantuman johdosta vuoden 2009 operaatioiden ja 

matkustajien määrät vähenivät vuoteen 2008 verrattuna. Vuoden 2010 matkustaja- ja 

operaatiomäärät jäivät Islannin tulivuorenpurkauksen aiheuttamien tuhkapilvien ja syksyisen 

lentohenkilökunnan lakon vuoksi lähes vuoden 2009 tasolle, vaikka pahin taloustaantuman 

aiheuttama alentuma olikin jo ohitettu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenneilmailun operaatiomäärän kehitys ja 

vuosittainen muutos (%) vuosina 2000–2016. Kansainvälisellä säännöllisellä liikenteellä tarkoitetaan 

ulkomaan reittiliikennettä. 
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Kuva 2. Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärien kehitys ja vuosittainen muutos (%) 

vuosina 2000–2016. 

6.4.2 Operaatioiden tuntijakautumat 

Kuvassa 3 on esitetty laskeutumisten ja lentoonlähtöjen jakauma vuonna 2016. Lentoonlähdöissä 

vilkkaimmat tunnit ovat aamulla klo 7-9 ja iltapäivällä klo 16–18 välisinä aikoina. Laskeutumisissa 

vilkkaimmat tunnit ovat klo 14–16 sekä illalla klo 22–23. Iltapäivälle on tyypillistä kuljetustarjonnan 

logistiikasta johtuva voimakas laskeutumis- ja lentoonlähtöaaltojen peräkkäisyys.  

Kuva 3. Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoonlähtöjen ja laskeutumisten määrät vuorokauden 

eri tunteina vuonna 2016 (vuosikeskiarvo). 
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Kuvassa 4 on esitetty Helsinki-Vantaan lentoaseman vuositasolla keskimääräisen päivän operaatioiden 

kokonaismäärät tunneittain. Operaatioiden määrä yöllä klo 0–6 välisenä aikana on pieni klo 1 

jälkeen. Tuntikohtainen operaatioiden määrä nousee nopeasti aamulla klo 6 jälkeen noin 30 

operaatioon tunnissa. Keskipäivällä liikenne on vähäisempää klo 14 asti, jonka jälkeen alkaa 

iltapäivän voimakas kysyntäjakso, joka kestää aina klo 18 asti. Tämän jälkeen operaatioiden määrät 

vähenevät kohti vuorokauden vaihdetta lukuun ottamatta klo 22–23 välillä olevaa laskeutuvien 

koneiden aaltoa. Nämä lennot ovat logistisesti hyvin tärkeitä. Ne ovat pääasiassa Euroopan kohteista 

työpäivän päätteeksi Suomeen lähteviä koneita, jotka lentoajan sekä Manner-Euroopan ja Suomen 

välisen aikaeron vuoksi laskeutuvat klo 22 jälkeen. Operaatioiden kokonaismäärien kannalta 

vilkkaimmat tunnit ovat aamulla klo 8-9 ja ilta- päivällä klo 14–18 välisenä aikana. 

Kuva 4. Helsinki-Vantaan lentoaseman operaatioiden määrä yhteensä vuorokauden eri 

tunteina vuonna 2016 (vuosikeskiarvo). 

6.4.3  Lentoreitit ja lentomenetelmät 

Vuoden 2010 marraskuun lopussa julkaistiin lentoonlähtöreittien (SID) määrittely, joka perustuu 

RNAV- navigointitekniikkaan. RNAV-reitit määritellään aluesuunnistukseen (mm. GPS- ja ns. DME-

DME-suunnistus) perustuvina reittipisteinä, jolloin julkaistun reitin ei tarvitse olla sidottuna maassa 

olevien suunnistuslaitteiden suuntasäteeseen. Tavoitteena RNAV-reittien julkaisulla oli mahdollistaa 

modernien suunnistusjärjestelmien käyttö, jotka osaltaan mahdollistavat julkaistujen reittien 

tarkemman noudattamisen ja edesauttavat reittisuunnittelua asutuksen suhteen. Tarkemmin RNAV-

navigointitekniikkaa on selostettu lentoaseman melunhallintasuunnitelmassa /28/. Julkaistut, 

kulloinkin voimassa olevat reitit ovat nähtävissä internetsivuilla 

https://www.ais.fi/ais/aip/fi/index.htm. 

Kiitoteille 22L ja 22R julkaistiin 14. marraskuuta 2013 uudet lähestymismenetelmät siten, että 

kiitoteiden välilähestymiskorkeudet vaihdettiin keskenään ja niitä lisäksi nostettiin 100 jalalla 

(kiitoteiden numerointi, kuva 5.). Enemmän käytetyn kiitotien 22L lähestymismenetelmän 

välilähestymiskorkeus on 3100 jalkaa ja kiitotien 22R välilähestymiskorkeus 2100 jalkaa. 

Korkeusmuutos on vaikuttanut myös näiden lähestymisten reitteihin. Korkeammat profiilit ovat 

johtaneet entistä kauempaa kiitotien suuntaiseen finaaliin liittymiseen. 

Kiitotien 22L välilähestymiskorkeuden muuttaminen on vaikuttanut siihen, että menetelmän 

mukaisesti kiitotietä 22L lähestyvät koneet ovat itäisen Keravan sekä Talman kohdilla aiempaa 

korkeammalla ja jatkuvan korkeuden vähennyksen tilassa. Tässä tilassa moottoreiden tehoasetus on 

pienempi johtaen pienempiin melutasoihin maanpinnalla. Korotettua välilähestymiskorkeutta 

https://www.ais.fi/ais/aip/fi/index.htm
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sovelletaan myös yöaikana, jolloin muutos vähentää melua sen kannalta herkimpinä vuorokauden 

tunteina. Vähäisen liikenteen aikana vaikutuksia meluun ei kuitenkaan ole, sillä lähestymiset 

vektoroidaan aiemmalla tavalla. Rinnakkaisten lähestymisten aikana kiitotien 22R 

välilähestymiskorkeuden pienentäminen suurentaa melutasoja kiitotien 22R lähestymislinjalla. 

Kiitotielle 22R suuntautuu kuitenkin nykyisin merkittävästi vähemmän liikennettä kuin kiitotielle 22L, 

joten välilähestymiskorkeuksien muutos kokonaisuutena parantaa lentokonemelutilannetta. 

Suurimmat muutokset melutilanteissa tapahtuvat kuitenkin Lden 55 dB melu- alueen ulkopuolella. 

Menetelmämuutoksen vaikutus lähestymismenetelmiin eri vuorokaudenaikoina on huomioitu 

melualuelaskennassa käyttämällä yleisimmille ja melualueiden muodostuksen kannalta tärkeimmille 

konetyypeille erillisiä korkeamman ja matalamman menetelmän lähestymisprofiileja toteutuneen 

tilanteen mukaisesti. 

Kesäkuun lopussa 2016 julkaistiin kiitotien 22L lentoonlähtömenetelmä vähämeluisille 

suihkukoneille (lentoonlähtömelu < 89 EPNdB). Menetelmä suunniteltiin siten, että etelään ja 

Suomenlahden rannikon kautta itään johtavalla reitillä alkunousun jälkeinen tehonvähennyskorkeus 

ja kiihdytyskorkeus olisivat mahdollisimman korkealla ja melu asuinalueilla, joille kohdistuu 

suurimmat äänitasot, olisivat pienemmät. Tätä muutosta ei ole huomioitu vuoden 2016 

melualuelaskennassa. 

6.4.4 Melunhallintasuunnitelmat ja –toimenpiteet 

Lentoaseman melunhallintasuunnitelmissa 20.12.2001, 30.9.2013 ja 10.2.2017 käsitellään laajasti 

lentoaseman maantieteellistä sijoittumista suhteessa pääkaupunkiseudun asutukseen sekä silloin 

käytössä olleita ja suunniteltuja melunhallintatoimia. 

Tärkeimmät melunhallintatoimet ovat: 

1. Ensisijainen kiitoteiden käyttöjärjestys. Kiitoteitä käytetään rinnakkaiskäytön ulkopuolella 
ensi- sijaisuusperiaatteen mukaisesti. Rinnakkaiskäytön aikana ensisijaisuus koskee 
rinnakkaiskiitoteiden käyttösuuntaa. Ensisijaisuusjärjestys huomioi sekä asutuksen kunkin 
kiitotien lentoonlähtö- tai lähestymissektorissa että eri kiitoteiden turvallisen käytön 
suhteessa toisiinsa. Tavoitteena on, liikennetilanne ja lentoturvallisuus kokonaisvaltaisesti 
huomioon ottaen, käyttää melunhallinnan kannalta hyviä kiitoteitä. 

2. Kiitoteiden käyttökiellot. Kiitotietä 15 ei käytetä yöllä lentoonlähtöihin eikä kiitotietä 33 
laskeutumisiin, mikäli lentoturvallisuus ei muuta edellytä. 

3. Lentoonlähtöreittien suunnittelu. Lentoonlähtöreitit on suunniteltu ottaen huomioon 
asutus lentoaseman lähialueilla. Suunnittelun periaatteet on kuvattu 
melunhallintasuunnitelmissa. 

4. Melurajoitukset eräillä lentoonlähtöreiteillä. Finavia on asettanut selvitystensä perusteella 
ohjeet melutasoista, jotka lentokoneiden on täytettävä voidakseen käyttää eräitä 
lentoonlähtöreittejä. 

5. Lennonjohdon toimintaohjeet kiitotien 15 lähestymisten vektoroinnissa. Lennonjohto 
aktiivisesti ohjaa laskeutumisia lyhyenpään finaaliin välttäen Nurmijärven kirkonkylän yli 
lentämistä silloin, kun se liikenne- ja lennonjohtotilanteen kannalta on mahdollista. 

6. Melumaksu suihkukoneille yöaikana. 
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6.4.5 Kiitotiet ja kiitoteiden käyttöperiaatteet 

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on käytössä kolme kiitotietä, joista kiitotiet 1 ja 3 ovat 

yhdensuuntaiset ja kiitotie 2 risteää kiitotietä 1. Kiitoteiden numerointi on esitetty kuvassa 5. 

Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoteiden käytön ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti 

lentoonlähtökiitotie on valittu ensisijaisuus- järjestyksessä 22R, 22L, 04R, 33, 04L, 15. 

Laskeutumisissa ensisijaisuusjärjestys on rinnakkaiskäytön ulkopuolella 15, 22L, 04L, 04R, 22R, 33. 

Lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin käytettävät kiitotiet vaikuttavat toisiinsa. 

Kuva 5. Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitoteiden numerointi. 

6.5 Liikenneaineisto 

6.5.1 Kiitoteiden käyttöön vaikuttaneet olosuhteet 

Vuoden 2016 aikana kiitoteiden 1 ja 2 risteysalue oli kunnostustyön vuoksi yöaikaan noin klo 22–06 

kokonaan suljettuna 25.5.–5.6. (n. 2 vko). Lisäksi kiitotien 15 laskeutumisten määrä jäi alkuvuodesta 

päivä- ja ilta-aikoina vähäiseksi kunnostustyön kohteena olleen kiitoteiden risteysalueen 

epätasaisuuden vuoksi. Nämä vaikuttivat siten, että melunhallinnan kannalta tärkeän kiitotien 15 

käyttöosuus jäi koko vuoden tilastossa vähäiseksi. 

Vuoden 2016 tuuliolosuhteet olivat pitkäaikaisiin keskiarvoihin nähden miltei yhtenevät (kuvat 6. ja 

7.), eivätkä siten olleet melualueiden muodostuksen kannalta merkittäviä. 
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Kuvassa 6 on esitetty tuulen suuntien aikaosuudet prosentteina kymmenen asteen välein koko 

vuoden sääaineistosta vuodelta 2016 sekä vuosien 2000–2015 keskiarvo. Kuvassa 7 on esitetty 

kiitotiesuunnan 04 käyttöä tukevien tuulien (330-140) osuus vuosittain vuodesta 2000 alkaen sekä 

vuosien 2000–2015 keskiarvo. Kuvassa 7 on esitetty lisäksi erikseen kaikkien havainnoitujen tuulien 

osuudet sekä yli 5 solmun tuulien osuudet. Tuuliaineisto perustuu ANOMS-järjestelmään 

tallentuneisiin Helsinki-Vantaan lentoaseman METAR-sanomiin. Järjestelmän lyhyistä säätiedon 

katkoksista johtuen aineistosta puuttuu aiemmilta vuosilta muutamia vuorokausia. Kiitotiesuunnan 

04 käyttöä tukevien tuulien osuus vuonna 2016 oli 39 % ja vuosien 2000–2015 keskiarvon osuus 41 

%. Yli 5 solmun tuulilla kiitotiesuunnan 04 käyttöä tukevien tuulien osuus 38 % oli vain hieman 

pitkäaikaista keskiarvoa (37 %) suurempi. Vuosien 2014 ja 2015 meluselvitysten kuvassa 7 

esitettyjen tuulien osuudet voivat poiketa tässä selvityksessä esitetyistä joinakin vuosina 1 

prosenttiyksikön verran koska rinnakkaiskiitoteiden poikittaislinjan suuntatietona on käytetty 

magneettista suuntaa ns. tosisuunnan sijaan. METAR-sanomien suunta- tieto ilmoitetaan 

tosisuuntana. 

Kuva 6. Tuulen suuntien aikaosuudet prosentteina koko vuoden sääaineistosta vuodelta 2016 

ja vuosien 2000–2015 keskiarvo. 
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Kuva 7. Kiitotiesuunnan 04 käyttöä tukevien tuulensuuntien (330-140) aikaosuudet 

prosentteina koko vuoden sääaineistosta vuosilta 2000–2016 ja vuosien 2000–2015 keskiarvo. 

6.5.2 Liikenteen määrä kiitoteittäin 

Vuoden 2016 laskennassa käytetty liikenteen määrä oli noin 228 laskeutumista ja lentoonlähtöä 

vuorokaudessa. Taulukossa 48 on esitetty laskennassa käytetyt yhden vuorokauden lentoonlähdöt ja 

laskeutumiset kiitoteittäin vuosikeskiarvoina. 

Vuoden 2016 aikana kiitoteiden 1 ja 2 risteysalueen epätasaisuuden ja sen kunnostustyön vuoksi 

kiitotien 15 käyttöosuus jäi koko vuoden tilastossa vähäiseksi. Kiitotietä 2 Nurmijärven suunnasta 

(kiitotie 15) käytetään normaalitilanteessa ensisijaisena kiitotienä laskeutumisiin kiitoteiden 

rinnakkaiskäytön ulkopuolella. Kiitotien 15 vähäinen käyttö näkyi laskeutumisten lisääntymisenä 

kiitotiellä 1 Keravan suunnasta (kiitotie 22L) ja kiitotiellä 3 Espoon suunnasta (04L). 

Vuonna 2016 kaikista lentoonlähdöistä 62 % ja yöaikaisista lentoonlähdöistä 73 % tehtiin kiitotieltä 

22R ja kaikista laskeutumisista 22 % ja yöaikaisista laskeutumisista 42 % kiitotielle 15. 

Taulukko 48 Lentokoneiden kokonaisliikennemäärät ja prosenttiosuudet vuoden 2016 

toteutuneessa tilanteessa. Taulukoituna erikseen lentoonlähdöt ja laskeutumiset. 

vuosikeskiarvo kpl/vrk 

Lentoonlähtö Päivä Ilta Yö Yht. 

04L  0,2 0,1 0,1 0,4 

04R 49,7 8,1 6,5 64,3 

15 10,5 1,4 0,2 12,1 

22L 9,5 0,9 0,1 10,5 

22R 103,8 17,8 18,7 140,4 

33 0,3 0,0 0,1 0,4 

Yht. 174,1 28,4 25,7 228,2 
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%-osuudet 

Lentoonlähtö Päivä Ilta Yö Yht. 

04L  0 % 0 % 0 % 0 % 

04R 29 % 29 % 25 % 28 % 

15 6 % 5 % 1 % 5 % 

22L 5 % 3 % 0 % 5 % 

22R 60 % 63 % 73 % 62 % 

33 0 % 0 % 0 % 0 % 

Yht. 100 % 100 % 100 % 100 % 

vuosikeskiarvo kpl/vrk 

Lentoonlähtö Päivä Ilta Yö Yht. 

04L  24,2 7,2 13,7 45,1 

04R 17,5 2,0 1,4 20,9 

15 16,4 8,2 24,7 49,3 

22L 68,1 13,4 18,4 99,9 

22R 10,94 0,4 0,8 12,2 

33 0,5 0,1 0,2 0,8 

Yht. 137,6 31,3 59,2 228,2 

%-osuudet 

Laskeutuminen Päivä Ilta Yö Yht 

04L  18 % 23 % 23 % 20 % 

04R 13 % 6 % 2 % 9 % 

15 12 % 26 % 42 % 22 % 

22L 49 % 43 % 31 % 44 % 

22R 8 % 1 % 1 % 5 % 

33 0 % 0 % 0 % 0 % 

Yht. 100 % 100 % 100 % 100 % 

6.5.3 Konetyyppijakauma vuonna 2016 

Vuonna 2016 Helsinki-Vantaan lentoasemalla kävi 134 erilaista konetyyppiä. Hyvin harvinaisille 

konetyypeille melulähtötietoja ei ole saatavilla, joten näille konetyypeille on laskennassa käytetty 

lähinnä vastaavaa konetyyppiä, jolle melutiedot löytyvät. Näin melualuelaskennassa käytettiin 64 eri 

konetyyppiä. 

Taulukossa 49 on esitetty vuosien 2015 ja 2016 yhteismäärältään yleisimpien lentokoneiden 

liikenteen jakautuminen konetyypeittäin vuonna 2016, niiden prosenttiosuus vuonna 2016 ja 

muutos edellisestä vuodesta. Vuositasolla kuusi yleisintä konetyyppiä edustivat noin 78 % ja 10 
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yleisintä konetyyppiä noin 91 % kaikista operaatioista. Vuoden 2015 tilanteeseen nähden A320-

sarjan koneiden (A319, A320 ja A321) operaatiomäärä kasvoi 12 %, mikä vastaa noin 6 600 

operaation kasvua vuositasolla ja noin 18 operaation kasvua vuorokaudessa. Blue1:n käyttämän 

Boeing B712-koneen operaatiot loppuivat marraskuussa 2015 yrityskauppojen yhteydessä, mutta ne 

korvautuivat osittain Boeingin B736-koneella ja osittain CityJetin operoimalla CRJ9 (Bombardier 

CRJ900) koneella. Finnair Oyj:n käyttämien laajarunkokoneiden A333, A343 ja A359 

yhteisoperaatiomäärä kasvoi 7 %. Näiden prosentuaalinen osuus kokonaisliikenteestä on edelleen 

vain 6 % ja kaikkien laajarunkokoneiden osuus 7 %. Norran käyttämän potkuriturbiinikoneen AT75 

operaatiomäärä väheni noin 4 %. Vuonna 2016 potkuriturbiinikoneiden kokonaismäärän osuus 

kaikesta lentokoneliikenteestä oli 23 %. 

Taulukko 49 Vuosien 2015 ja 2016 yleisimpien lentokonetyyppien jakauma vuonna 2016. 

Konetyyppi, 

ICAO 

Moottori-

tyyppi, J=jet, 

T=turboprop 

Operaatioita 

vuodessa 

Operaatioita 

keskimäärin 

vuorokaudessa 

Osuus, % 
Muutos vuodesta 

2015, % 

AT75 T 31 910 87,2 18,9 % -4,2 % 

A320 J 24 980 68,3 14,8 % 13,8 % 

A321 J 21 398 58,5 12,7 % 20,9 % 

E190 J 19 301 52,7 11,4 % -8,0 % 

B738 J 18 003 49,2 10,7 % -3,1 % 

A319 J 16 800 45,9 9,9 % -0,8 % 

Muut  10 417 28,5 6,2 % 2,5 % 

A333 J 4 941 13,5 2,9 % -6,2 % 

CRJ9 J 3 506 9,6 2,1 % 618,4 % 

A359 J 3 186 8,7 1,9 % 991,1 % 

B737 J 2 322 6,3 1,4 % 6,1 % 

DH8D T 2 133 5,8 1,3 % 6,9 % 

A343 J 1 717 4,7 1,0 % -53,4 % 

B736 J 1 636 4,5 1,0 % 86,8 % 

B752 J 1 479 4,0 0,9 % 17,4 % 

PC12 T 1 282 3,5 0,8 % -6,8 % 

SF34 T 1 202 3,3 0,7 % 127,7 % 

A306 J 846 2,3 0,5 % 6,3 % 

E120 T 834 2,3 0,5 % -0,7 % 

B788 J 827 2,3 0,5 % 9,1 % 

E170 J 188 0,5 0,1 % -94,5 % 

B712 J 8 0,0 0,0 % -99,9 % 

Yleisin yksittäinen ICAO-koodilla ilmaistu matkustajakonetyyppi oli potkuriturbiinikone AT75 (ATR72- 

500, 31 910 operaatiota) ja kaksi yleisintä suihkumatkustajakonetta olivat A320 (24 980 operaatiota) 

ja A321 (21 398 operaatiota). 

6.5.4 Lentoreitit 

Helsinki-Vantaan lentoaseman lähialueen lentokonemelun laskennassa käytetyt lentoreitit on 

määritelty lentokoneiden melun ja reittien seurantajärjestelmän (ANOMS) keräämän tiedon avulla. 

Koneet jaettiin laskennassa käytettäville lentoreiteille toteutuneiden lentoreittien mukaisesti. 

Laskennoissa lentoreittejä käytetään moninkertainen määrä ilmailukäsikirjassa (AIP) julkaistuihin 

reitteihin nähden, jotta reittien toteuma (hajonta) voitaisiin kuvata mahdollisimman kattavasti. 
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Vuoden 2005 jälkeen käsittelyssä on hyödynnetty systemaattisesti melun ja lentoreittien 

seurantajärjestelmän mahdollisuuksia ryhmitellä toteutuneita lentoreittejä. 

Laskentareittien luomiseen vaikuttivat käytetty kiitotie ja lentoreitin suuntautuminen kentän 

läheisyydessä. Kullekin reitille on määritetty toteutuneiden lentoreittien mukaisesti hajonta ja 

liikenteen määrällinen jakautuminen tämän hajonnan sisällä. Lentoonlähtö- ja laskeutumisreittien 

hajonnat tarkistettiin vuoden 2016 toteutuneiden hajontojen mukaisiksi kaikilla reiteillä. Liikenteen 

hajonta määritettiin koko vuoden toteutuneiden lentojen yksittäisistä lentoreiteistä. 

ANOMS-järjestelmä määrittää kullekin lennolle reittinimen automaattisesti tietokantaan 

toteutuneen reitin sijainnin mukaan. Reittinimi määräytyy käytetyn kiitotien ja järjestelmään 

määritettyjen virtuaalisten porttien kautta kuljettujen analyysituloksien mukaan. Hajonta-analyysin 

perusteella kullekin automaattisesti tunnistetulle reitille määritetään 3-9 erillisen laskentareitin 

sijaintia ja niiden liikenteen prosenttiosuus. 

Lentokonemeluselvityksen liitekartassa 1 on esitetty Helsinki-Vantaan lentoaseman 

lähestymisalueen kartta, jossa näkyvät lähestymisalueelle tulemiseen ja poistumisen suunnitellut 

portit. Esimerkkinä TMA:n eteläisellä rajalla sijaitseva DOBAN, jonka kautta Viron ilmatilaan 

suuntautuva liikenne johdetaan. Laskennassa käytetyt lentoonlähtöreitit on esitetty kiitoteittäin 

lentokonemeluselvityksen liitekartassa 2 ja laskeutumisreitit liitekartassa 3. Lentoreittikarttojen 

pohjakarttana on käytetty ANOMS:n avulla tuotettua lentoreittien tiheyskarttaa. Reittitiheyskartan 

avulla on pyritty havainnollistamaan liikenteen maantieteellistä sijoittumista, jota laskentareiteillä ja 

niihin sisällytetyllä hajonnalla on pyritty kuvaamaan. Lentokonemeluselvityksen liitekartoissa 2 ja 3 

reittitiheys on esitetty koko vuoden 2016 toteutuneista lennoista. 

7  Melualuelaskennat 

7.1  Laskentamenetelmä 

Euroopan siviili-ilmailukonferenssi ECAC uudisti vuonna 2005 suosituksensa lentokoneiden melun 

laskentamenetelmästä. Suositus on ECAC Doc 29, 3rd edition ”Report on Standard Method of 

Computing Noise Contours around Civil Airports”. Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö ICAO:n 

ympäristökomitea CAEP omaksui saman suosituksen vuonna 2008. Finavian vuodesta 1993 

käyttämää DANSIM– laskentaohjelmistoa ei päivitetty vastaamaan uusia laskentamenetelmiä. Tästä 

syystä Finavia on soveltanut vuodesta 2005 alkaen Yhdysvaltain ilmailuviraston FAA:n 

toimeksiannosta kehittämää INM- ohjelmistoa, joka sisältää uudet laskentamenetelmät. Tässä 

laskennassa käytetty INM-ohjelmiston versio 7.0d on julkaistu vuonna 2013. 

Merkittävin muutos ECAC Doc 29 3rd edition laskentamenetelmässä koskee melun leviämistä 

lentokoneen lentoradasta sivusuuntaan. Menetelmä arvioi, että koneista, joissa moottorit on 

kiinnitetty siipiin, melu leviää sivusuuntaan aiempaa laajemmalle. Käytännössä melualue tämän 

vuoksi levenee sekä lievästi pitenee. Koneet, joissa moottorit on kiinnitetty runkoon, lasketaan kuten 

aiemmin. Lisäksi melun sivuttaisleviämisen arvioimisessa otetaan huomioon lentokoneen 

kaartamisen geometria (bank angle) suhteessa laskentapisteeseen. 

Laskennoista saadut tulokset on siirretty ArcGIS-ohjelmaan, jolla on analysoitu melualueilla asuvien 

asukkaiden lukumäärä ja tuotettu tuloskuvat. 

INM ohjelmiston soveltamisessa on käytetty seuraavia menettelyjä: 
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Lentoonlähdöt 

1. Tietopankkina, johon lentokoneiden melutiedot, tehoasetukset, nopeudet ja korkeudet 
perustuvat, on pääosin käytetty Yhdysvaltain ilmailuviranomaisen FAA:n INM7.0d-
tietokantaa sekä Euroopan lennonvarmistuspalveluiden suunnittelusta ja kehittämisestä 
vastaavan laitoksen Euro- controlin ylläpitämää Aircraft Noise and Performance (ANP) 
tietokantaa. Eräille koneille aerodynaamisen melun lähtöaineistot on määritetty ESDU 
90023 julkaisuun perustuvalla laskennalla. 

2. Keskeisimmille konetyypeille on aiempien vuosien meluselvitysten yhteydessä luotu 
lentoonlähtöprofiilit ja tietokannan tarjoamia lähtöarvoja on muutettu ja tarkennettu 
perustuen ANOMS- järjestelmän tuottamaan informaatioon. Koneille, joiden kuvausta ei 
tietokannoista löydy, on luotu substituutit lähinnä vastaavasta koneesta ja kone on sovitettu 
ANOMS:n tuottamaan informaatioon samalla tavoin. Käyttämällä Finaviassa laadittuja 
tutkadata-analyysityökaluja, toteutuneet lentoprofiilit on keskiarvoistettu ja profiileille on 
estimoitu toteutuneet tehoasetukset. Näin toimittiin esimerkiksi laskennan koneiden A319, 
A320, A321, A333, A343, A359, AT75, B733, B734, B738, E170, E190 ja SF340 osalta. Vuonna 
2016 nämä koneet kattoivat 87 % lentoonlähdöistä. 

3. Koneille, jotka eivät olleet primäärisiä melualueiden määräytymisen kannalta, mutta joille 
kuitenkin löytyi INM7.0d-tietokannasta lentoonlähdöille standardiprofiilit, käytettiin 
tietokannan tarjoamia profiileja ja melutietoja. Vastaavasti, jos konetta ei ollut INM7.0d-
tietokannassa, arvioitiin koneelle lähinnä vastaava korvaava kone ja käytettiin sitä 
kuvaamaan puuttuvaa konetta. Vuonna 2016 nämä koneet kattoivat 13 % 
lentoonlähdöistä. 

Laskeutumiset 

4. Laskeutumisissa on merkittävimmille konetyypeille määritetty Helsinki-Vantaan 
lentoasemalla toteutuneet keskimääräiset tai kategoriset 2000 jalan välilähestymisellä 
varustetut profiilit. Profiileihin on määritetty 2000 jalan korkeudessa vaakalennossa 
lennettävä hidastussegmentti ennen kolmen asteen loppuliukukulmassa tehtävää kiitotien 
lähestymistä. 
 
Edellisestä poiketen kiitotien 22L melun kannalta tärkeimpien konetyyppien lähestymisille 
on vuoden 2016 laskentaa varten tehty kaksi eri profiilia. Toisessa profiilissa on 2100 jalan 
vaakalento-osuus ja toisessa loppuliuku alkaa jo 3100 jalan korkeudesta. Nämä konetyypit 
(A319, A320, A321, AT75, E170, E190 ja B738) kattavat 78 % kiitotien 22L lähestymisistä ja 
niistä 76 % on korkeammalta loppuliukuun liittyneitä profiileja.  
 
Koneet, joille aiempina vuosina on laadittu tarkennetut laskeutumisprofiilit tai päivitetty 
niitä vuoden 2016 laskentoja varten (A319, A320, A321, A333, A343, AT75, B738, E170 ja 
E190) kattoivat 85 % laskeutumisista. Muille koneille on käytetty INM7.0d-tietokannan 
tarjoamia standardi- profiileja (15 %). 
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Yleistä 

5. Helsinki-Vantaan lentoasemalla toteutuneet profiili- ja meluaineistot päivitetään 
tarvittaessa. Päivitystarve voi tulla kyseeseen kun yksittäisen konetyypin 
melumittaustulokset eivät vastaa laskennassa käytettyjä arvoja. Tämä voi johtua 
esimerkiksi analysointivuoden aikana tapahtuneesta lentomenetelmämuutoksesta, 
lentoyhtiön lentoprofiilimuutoksista tai äänen etenemiseen vaikuttavan, koko vuoden 
keskimääräisen ilman absorption erilaisuudesta. Vuonna 2016 melualueiden kannalta 
merkityksellisille konetyypeille on päivitetty osa aiemmin tehdyistä profiileista. 
Tarkennetut laskeutumisprofiilit tehtiin A319, A320, A321, AT75, A333, A359 ja E190 -
koneille ja lentoonlähtöprofiilit A320, A321, A333, A359 ja B738 -koneille. 

6. Helikopterit ja ilmavoimien Hornet-, Hawk-, PC12-, LJ35- ja Casa-operaatiot on jätetty 
laskelmien ulkopuolelle. 

7. Laskennassa käytetty ilman absorptio vastaa INM-ohjelmiston käyttämässä 
meluaineistossa referenssitilannetta. Etelä-Suomen keskimääräinen ilman absorptio tulee 
kuitenkin huomioiduksi ANOMS-järjestelmän tietojen pohjalta muokattujen lentoprofiilien 
käytöllä. 

8. Sivuttaisvaimennus (lateral attenuation) on laskettu ECAC:n Doc 29 3rd edition 
menetelmän mukaisesti (kuvattu myös standardissa SAE AIR-5662). Laskenta-alueen 
maanpinnan oletetaan olevan tasainen ja pehmeä ja kiitoteiden korkeustasolla. Vesistöjen 
ja muiden akustisesti kovien pintojen vaikutusta äänen etenemiseen ei ole otettu 
huomioon. 

7.1.1 Lentokonemelun tunnusluvut 

Raportissa on laskettu vuoden 2016 toteutuneen tilanteen päivä-ilta-yö -melutaso Lden sekä yö- ja 

päiväajan painottamattomat keskiäänitasot LAeq(22–07), LAeq(07–22) ja LAeq24h. Lisäksi on laskettu A320 

suihku- matkustajakoneen enimmäismelutasot LASmax useimmin käytetyille lentoonlähtö- ja 

laskeutumisreiteille. 

Lden-taso on melun painotettu keskiäänitaso (den = day-evening-night), jossa ilta-ajan, klo 19–22, 

melutapahtumia on painotettu +5 dB ja yöajan, klo 22–07, melutapahtumia +10 dB. Painotus vastaa 

ilta- ajan liikennemäärän kertomista tekijällä 3,16 ja yöajan liikennemäärän kertomista tekijällä 10. 

7.1.2 Laskentatulokset 

Taulukossa 50 on esitetty asukasmäärät ja melualueiden pinta-alat Lden 5 dB:n välein alkaen arvosta 

55 dB ja Lnight alkaen arvosta 50 dB. Asukasmäärät on laskettu Tilastokeskuksen vuoden 2016 loppua 

edustavasta hehtaariruutu-aineistosta. Vuonna 2016 yli 55 dB (Lden) melualueella asui noin 23 400 

asukasta (vuonna 2015 18 600 asukasta), joista noin 2 700 asui yli 60 dB ja 150 yli 65 dB melualueella. 

Yli 70 dB melualueella ei asunut yhtään asukasta. Vuonna 2016 yli 50 dB Lnight alueella asui yhteensä 8 

600 asukasta. Näistä asukkaista 570 asui yli 55 dB melualueella. Yli 60 dB Lnight melualueella asui 29 

asukasta. 

Yleisimmin Suomessa ympäristömelun kuvaamiseen käytetty tunnusluku on päiväajan keskiäänitaso 

LAeq(07–22). Lentokoneiden aiheuttamalla melualueella LAeq(07–22) > 55 dB asuvien määrä oli 6 100 

asukasta. 
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Taulukossa 50 on esitetty melualueiden Lden yli 55 dB pinta-alat ja asukasmäärät eri 

toteumatilanteissa vuosina 1990–2016 (pl. vuosi 2012). Kuvassa 8 on esitetty melualueiden 

asukasmäärän kehitys pylväsdiagrammina. Vuoden 2016 toteutuneen tilanteen mukaiset Lden 

melualueet on esitetty lentokonemeluselvityksen liitekartassa 4. Painottamaton koko vuorokauden 

keskiäänitaso LAeq24h on esitetty lentokonemeluselvityksen liitekartassa 5. Päiväajan keskiäänitasot 

LAeq(07–22) on esitetty lentokonemeluselvityksen liitekartassa 6 ja yöajan keskiäänitasot LAeq(22–07) 

liitekartassa 7. 

Lentokonemeluselvityksen liitekartassa 8 on esitetty vuosien 2015 ja 2016 melualueet Lden 55 dB. 

Liitekartassa 9 on esitetty ympäristölupapäätöksen liitteenä olleen uuden verhokäyrän sekä vuosien 

1990 ja 2016 melualueet. 

Helsinki-Vantaan ympäristöluvan määräyksessä on edellytetty esittämään yleisimmän 

siviililentokoneen aiheuttamat enimmäisäänitasojen LASmax 80 dB ja 75 dB melualueet. Vuonna 2016 

yleisin konetyyppi oli potkuriturbiinikone AT75 ja toiseksi yleisin oli A320 suihkuturbiinikone. 

Liitekartassa 10 on katsottu tarkoituksen- mukaisemmaksi kuitenkin kuvata A320 

suihkumatkustajakoneen enimmäisäänitasojen melualueet lentoonlähdöissä ja laskeutumisissa 

yleisimmillä reiteillä, sillä se on selvästi meluisampi kuin AT75. 

Taulukko 50 Melualueilla asuvien lukumäärät ja pinta-alat vuonna 2016. Kunkin melualueen tulos 

sisältää suurempien melutasojen alueiden tulokset. Tulokset on pyöristetty. Asukasmäärät on 

laskettu vuoden 2016 väestöaineistosta. 

2016 Lden  >55 dB >60 dB >65 dB >70 dB 

Asukasmäärä, kpl  23 400 2 700 150 0 

Pinta-ala, km2
  68 25 9 3 

2016 Lnight /LAeq(22–07) >50 dB >55 dB >60 dB >65 dB >70 dB 

Asukasmäärä, kpl 8 600 570 29 0 0 

Pinta-ala, km2
 40 14 5 2 <1 

Taulukko 51 Lden >55 dB melualueiden asukasmäärät eri toteumatilanteissa vuosina 1990–2016 (pl. 

vuosi 2012). Vuosien 2004–2006 analyyseissä on käytetty vuoden 2003 väestötietoja, vuosien 

2007–2009 analyyseissä vuoden 2006 väestötietoja, vuosien 2010–2011 analyyseissä vuoden 2009 

väestö- tietoja, vuosien 2013–2015 analyyseissä vuoden 2013 väestötietoja ja vuoden 2016 

analyysissä vuoden 2016 tietoja. Aiemmat analyysit perustuvat vuoden 1999 väestötietoihin. 

Tulokset on pyöristetty täysiin tuhansiin. 

Laskentatilanne Alue, km2
 Asukkaat, kpl Lisätiedot 

1990 165 97 000 Deltan uusintalaskenta. 

1992 128 60 000 Deltan uusintalaskenta. 

1998 135 43 000 1998 perustilanne 

2000 86 14 000 DC 9 hushkitattuna 

2003 56 9 000 Toteutunut 2003, 31.5.04 

2004 58 11 000 Toteutunut 2004, 28.7.05, (as.aineisto 2003) 

2005* 61 8 000 Toteutunut 2005 (A3/2007), ECAC Doc29 3rd ed. Korj. 30.4.2008 

2006* 55 12 000 Toteutunut 2006 (A4/2007), ECAC Doc29 3rd ed. Korj. 30.4.2008 

2007* 54 6 000 Toteutunut 2007 (A2/2007), ECAC Doc29 3rd edition 
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Laskentatilanne Alue, km2
 Asukkaat, kpl Lisätiedot 

2008* 56 12 000 Toteutunut 2008 (A4/2009), ECAC Doc29 3rd edition 

2009* 55 12 000 Toteutunut 2009 (A3/2010), ECAC Doc29 3rd edition 

2010* 58 13 000 Toteutunut 2010 (A1/2011), ECAC Doc29 3rd edition 

2011* 64 14 000 Toteutunut 2011, 17.7.2012, ECAC Doc29 3rd edition 

2013* 62 18 000 Toteutunut 2013, 2.3.2015, ECAC Doc 29 3rd edition 

2014* 65 20 000 Toteutunut 2014, 25.1.2016, ECAC Doc 29 3rd edition 

2015* 72 19 000 Toteutunut 2015, 1.8.2016, ECAC Doc 29 3rd edition 

2016* 68 23 000 Toteutunut 2016, 22.6.2017, ECAC Doc 29 3rd edition 

*Laskettu uudella laskentamenetelmällä ECAC Doc29 3rd edition 

Kuva 8. Melualueen Lden >55 dB asukasmäärät toteutuneissa laskentatilanteissa. 

*Laskettu uudella laskentamenetelmällä ECAC Doc29 3rd edition. 
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