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1 TAUSTATIEDOT 

1.1 Hanke lyhyesti 

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. 

Radan pituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsinkiin ja 9 km Espooseen (Kuva 1). 

Raideyhteys korvaa runkobussilinja 550:n, joka on Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity 

bussilinja. 

 

Kuva 1 Raide-Jokeri pikaraitiolinja. Hankkeen yleiskartta. 

1.2 Meluselvityksen tarkoitus 

Raide-Jokeri hankkeen liikennemeluselvityksessä selvitettiin melumallinnuksen keinoin 

liikennemelun vaikutukset sekä arvioitiin rakenteellisen meluntorjunnan tarve. 

Meluntorjuntatoimenpiteet suunniteltiin tarvittaessa. Lisäksi meluselvityksessä arvioitiin 

sisämelun ohjearvojen ja rakennusten ulkovaipan äänitasoerovaatimusten toteutuminen. 

Selvityksen perusteella tunnistettiin kohteet, joissa raitioliikenteen melun takia mahdollisesti 

ylittyy sisä- ja ulkomelutasojen ohje- tai suositusarvot. Selvityksessä huomioitiin nykyinen 

maankäyttö sekä tuleva kaavoitettu maankäyttö. Raitioliikenteen melun lisäksi meluselvityksessä 

huomioitiin muun katu- ja tie- ja raideliikenteen aiheuttama liikennemelu. Meluselvitys laadittiin 

koko uuden raitiolinjan noin 25 kilometriä pitkältä suunnittelualueelta. 
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1.3 Työn rajaukset 

Tämä liikennemeluselvitys käsittelee vain ilmaääntä. Runkomelusta ja tärinästä on tehty erilliset 

selvitykset ja vaikutuskartat.  Runkomelulla tarkoitetaan maaperän kautta rakennukseen syntyvää 

värähtelyä, joka muuttuu ääneksi. Raide-Jokerin runkomelua torjutaan asentamalla vaimentavia 

mattoja herkkiin kohteisiin.  

Tässä liikennemeluselvityksessä tunnistettujen ja esitettyjen meluntorjuntakohteiden 

meluntorjuntaratkaisut tarkentuvat tarkemmassa jatkosuunnittelussa eli 

katusuunnitelmavaiheessa. Nämä tarkentuneet melutarkastelut rajattiin tämän 

liikennemeluselvityksen ulkopuolelle. Katusuunnitelmissa meluntorjunnalla määritellään myös 

tarkemmat yksityiskohtaiset sijainnit, korkeusasemat ja rakenneratkaisut sekä ulkonäkö- ja 

maisemointi. 

1.4 Yhteystiedot ja meluasiantuntijat 

Raide-Jokerin projektitoimisto 

Valimotie 1, 00380 Helsinki 

PL 38200, 00099 Helsingin kaupunki 

raidejokeri@hel.fi  

www.raidejokeri.info  

www.twitter.com/raidejokeri  

Anne Kangasaho, Raide-Jokerin 

ympäristövaikutukset/vastuu 

puh +358 20 747 6191 

email anne.kangasaho@sitowise.com  

 Jarno Kokkonen, vanhempi meluasiantuntija 

puh +358 20 747 6198 

email Jarno.Kokkonen@sitowise.com 

 Olli Kontkanen, meluasiantuntija 

puh +358 20 747 6187 

email olli.kontkanen@sitowise.com 

1.5 Yleistietoa melusta 

Melu on ympäristöongelma 

Ympäristömelu on yksi suurimmista ympäristöongelmista. Melulla on haitallisia vaikutuksia 

ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Melu heikentää ympäristön laatua ja vähentää viihtyisyyttä. 

Melu voi aiheuttaa pitkään jatkuessaan terveyshaittoja sekä saattaa johtaa toiminta- ja työkyvyn 

heikentymiseen.  

Melun kiusallisuuteen vaikuttavat muun muassa voimakkuus, taajuusjakauma, aikavaihtelut, 

melutapahtumien lukumäärä, vuorokauden aika ja ihmisen yksilölliset ominaisuudet. 

Tieliikennemelu on tyypillisesti jatkuvaa ja melulähteen ominaisuudet pysyvät lähes 

muuttumattomana ympärivuoden, vaikka liikennemäärien, nopeuksien ja sääolosuhteiden 

vaihtelut vaikuttavat melutasoon. Siten tiet aiheuttavat lähistön asutukselle jatkuvan lähes 

samansuuruisen meluhaitan ympärivuoden joka päivä. Raideliikenteen melu ei ole jatkuvaa ja on 

mailto:raidejokeri@hel.fi
http://www.raidejokeri.info/
http://www.twitter.com/raidejokeri
mailto:anne.kangasaho@sitowise.com
mailto:Jarno.Kokkonen@sitowise.com
mailto:olli.kontkanen@sito.fi
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luonteeltaan erilaista kuin tieliikenteen melu, koska melutasossa on ohitusten aikana hetkellisiä 

meluhuippuja ja sitten on taas hetken hiljaista. Raideliikenteen melu koetaan vähemmän 

häiritsevän kuin tieliikenteen melu, vaikka niillä olisi sama keskiäänitaso.  [1] 

Melun vaikutusperiaatteet 

Liikenteen aiheuttamat muutokset melutilanteeseen ovat sidoksissa liikennemäärän ja 

ajonopeuden muuttumiseen, tie- ja ratalinjauksen muuttumiseen sekä rakenteellisen 

meluntorjunnan toteuttamiseen. Näiden tekijöiden meluvaikutukset voivat olla joko myönteisiä 

tai kielteisiä. Esimerkiksi liikennemäärän puolittuminen tai kaksinkertaistuminen vastaavasti 

pienentää tai kasvattaa tien melupäästöä 3 dB. Tien- tai kadun ajonopeuden muuttuminen 

±20 km/h kasvattaa tai pienentää tien melupäästöä 2–4 dB nopeusalueesta ja raskaanliikenteen 

osuudesta riippuen. Meluesteellä saavutetaan ympäristöstä ja esteen korkeudesta riippuen 

tyypillisesti 2–10 dB melutason alenema. Hyvissä olosuhteissa yli 4 metrin estekorkeudella 

saavutetaan esteen välittömässä läheisyydessä suojaisella puolella jopa 10–15 dB pienemmät 

melutasot. Meluesteet ovat tehokkaimmillaan, kun kyseessä on yhtenäinen melueste ja se on 

mahdollisimman lähellä melulähdettä tai melulta suojattavaa kohdetta. Yli 20 dB melutason 

alenemaa on lähes mahdoton saavuttaa. [2] 

2 ARVIOINTIMENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT 

2.1 Muutokset aikaisempiin meluselvityksiin 

Pikaraitiotie Raide-Jokerista on tehty aikaisempi liikennemeluselvitys (Promethor 2016) [1] ja 

lisäksi on tehty muita pienempiä meluselvityksiä kaavahankkeiden valmistelun yhteydessä. Nyt 

meluselvitys laadittiin koko uuden raitiolinjan noin 25 kilometriä pitkältä suunnittelualueelta. 

Aiemmin yli puolet suunnittelualueesta oli melumallintamatta. Oleelliset muutokset 

lähtötiedoissa ja menettelytavoissa edellisiin Raide-Jokeri hankkeeseen liittyviin meluselvityksiin 

verrattuna: 

 Meluselvitys laadittiin koko uuden raitiolinjan noin 25 kilometriä pitkältä 
suunnittelualueelta 

 Maantie- ja katuliikenteen melu huomioitiin 

 Melumallissa huomioitiin vaihde- ja risteyskolinoita, mikä vaikuttaa erityisesti 
enimmäismelutasoihin 

 Melumallissa huomioitiin kaarrekirskunta 

 Raitioliikenteen melupäästön lähtöarvoja tarkennettiin. Vaihteleva radan päällysrakenne 
huomioitiin. 

 Raitioliikenteen ajonopeuksia ja pysähdyksiä tarkennettiin 

 Arvioitiin meluntorjuntatarve ja sisämelun ohjearvojen toteutuminen. 
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2.2 Melun yleiset ohjearvot: Valtioneuvoston päätös 993/1992 

Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) on annettu ympäristömelulle yleiset ohjearvot [4]. 

Melun ohjearvot on tarkoitettu käytettäväksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen 

suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Päätöksessä annetut ohjearvot on erikseen 

päivä- (klo 7 - 22) ja yöajan (klo 22 - 7) melutasoille (Taulukko 2.1). 

Taulukko 2.1 Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annetut melutason ohjearvot [4] 

Ohjearvot ulkona Päivällä  

LAeq, klo 7–22 

Yöllä  

LAeq, klo 22–7 

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja 

taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja  

oppilaitoksia palvelevat alueet 

55 dB 50 dB 

Uudet asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet  

taajamissa ja hoitolaitoksia palvelevat alueet 
55 dB 45 dB 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet  

taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 
45 dB 40 dB 

Ohjearvot sisällä LAeq, klo 7–22 LAeq, klo 22–7 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB - 

Ohjearvoissa äänen voimakkuutta kuvataan äänen pitkän ajan keskiarvona, keskiäänitasona eli 

ekvivalenttitasona LAeq. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä 

aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylitystä, mikäli aikaväli sisältää hiljaisempia jaksoja. 

Melutason lisäksi melun kokemiseen vaikuttavat muutkin melun ominaisuudet, kuten meluhuiput, 

melun toistuvuus, taajuus ja ajoittuminen sekä hiljaisten jaksojen pituus. 

Mikäli melu on luonteeltaan impulssimaista tai kapeakaistaista, tulee mitattuun tai laskettuun 

arvoon lisätä 5 dB ennen sen vertaamista edellä esitettyihin ohjearvoihin. [4] 

Melulaskennan tuloksia verrattiin valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuihin melutason 

ohjearvoihin. Tässä liikennemeluselvityksessä ulko-oleskelualueille sovellettiin päiväajan 55 dB ja 

yöajan 50 dB ohjearvoja sekä asuinhuoneistoille sovellettiin päiväajan 35 dB ja yöajan 30 dB 

sisätilojen ohjearvoja. 

Tie- ja katuliikenteen osalta päiväajan melutilanne on määräävämpi, koska liikenteen jakauman 

takia yöajan keskiäänitasot ovat yli 5 dB pienemmät kuin päiväajan keskiäänitasot. Raide-Jokerin 

raitioliikenteen osalta yöajan melutilanne on määräävämpi. Yhteismelutilanteessa päivätilanne on 

lähes aina mitoittavampi (pois lukien paikat, joissa ei ole tieliikenteen melua). 

2.3 Enimmäistason suositusarvo asuinrakennuksien sisällä 

Enimmäistasoille ei ole virallisia ohjearvoja, mutta tavoitteena on, että suositusarvona 

sovellettava LAmax 45 dB ei ylity yöaikaan lepoon ja nukkumiseen käytettävissä tiloissa. 



  

 

Liikennemeluselvitys 

18.2.2021 

8 (49) 

 

 

Raide-Jokerin projektitoimisto 
Valimotie 1, 00380 Helsinki 
PL 1400, 00099 Helsingin kaupunki 
raidejokeri(a)hel.fi http://www.raidejokeri.info/ 

Ympäristöministeriön julkisivujen äänieristyksen mitoitusoppaassa (Ympäristöopas 108, 2003) [5] 

on annettu enimmäisäänitason (LAmax) osalta suositusarvo asuinrakennuksien sisällä 45 dB ja 

vastaava tavoitetaso on esitetty myös rakennuksen ääniympäristö asetuksessa (796/2017). 

2.4 Meluntorjunnan suunnitteluperusteet 

Meluntorjunnan suunnitteluperusteet on määritelty ja kirjattu Raide-Jokeri-hankkeen 

suunnitteluperusteet-ohjeessa [9]. Suunnitteluperusteiden tarkoitus on koota yhteen kaikki 

Raide-Jokerin linjaosuudella raitiotieinfraan liittyvät tekniset vaatimukset tekniikka-aloittain. 

Seuraavassa on esitetty ohjeen (luvusta: Tekniset suunnitteluperusteet > Ympäristövaikutukset > 

Melu) melua koskevat suunnitteluperusteet: 

2.4.1 Vaatimus 1 

Melun osalta suunnittelua ja rakentamista ohjaavat Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 

keskiäänitasolle annetut ohjearvot: 

Pihalla ja oleskelualueilla keskiäänitasoille päiväajalle 55 dB ja yöajalle 50/45* dB (*uusilla 

asuinalueilla Espoossa). Helsingissä kaikki rakentaminen täydennysrakentamista (ei uusia 

asuinalueita), eli yöajalle sovelletaan aina 50 dB ohjearvoa. 

Jos melu iskumaista (esim. vaihdekolina) tai kapeakaistaista (esim. kaarrekirskunta), niin 

laskentatulokseen lisätään +5 dB häiritsevyyskorjaus. 

Asuinrakennuksien sisällä keskiäänitasoille 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä.  

Tarkennus: 

Rakenteellista meluntorjuntaa esitetään kohteissa, joissa Raide-Jokerin aiheuttama melu ylittää 

ohjearvon ja kokonaismelutilanne hankkeen myötä merkittävästi kasvaa (yli 2 dB). Vaikutuksen 

arvioinnissa oletetaan, että pyörän voitelujärjestelmä pitää huolen, ettei ääni kaarteessa ole 

kiusallista kapeakaistaista kirskuntaa, vaan vähemmän kiusalliseksi koettua matalataajuista 

jyrinää. Meluvaikutuksen arviossa käytetyt lähtöarvot perustuvat nykyisen Artic-raitiovaunun 

mittaustuloksista saatuihin lähtöarvoihin, koska tulevalle raitiovaunulle on asetettu vastaavat 

akustiset vaatimukset. Melumittaus- ja mallinnustuloksien on todettu vastaavan hyvin toisiaan. 

2.4.2 Vaatimus 2 

Enimmäisäänitason (LAFmax) osalta suunnittelua ja rakentamista ohjaa Ympäristöministeriön 

julkisivujen äänieristyksen mitoitusoppaassa annettu suositusarvo asuinrakennuksien sisällä 

45 dB. 

Vastaava tavoitearvo on esitetty raideliikenteelle tuoreessa rakennuksen ääniympäristöasetuksen 

ohjeessa (julkaistu 2.7.2018). 

Tarkennus: 
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Enimmäisäänitason osalta ei esitetä rakenteellista meluntorjuntaa. Nykyisen maankäytön osalta 

tunnistetaan riskikohteet ja tulevan maankäytön osalta, että asemakaavojen 

äänitasoerovaatimukset ovat riittävät. Haittaa pyritään ehkäisemään käyttämällä hiljaisempia 

syväuraisia vaihteita. 

2.4.3 Muut suunnitteluperusteet 

Melun kannalta herkät kohteet arvioidaan tiukempien enimmäisäänitason LAFmax tavoitetasojen 

mukaan. Herkkiin kohteisiin lukeutuvat mm. äänitysstudiot. Näissä kohteissa alustava 

enimmäisäänitasotavoite on 25 dB. 

2.5 Melumalli 

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

rakennukset, meluaidat ja maastonmuodot sekä näiden akustiset ominaisuudet. 

Liikennemelulähteiden melupäästö määritetään liikennetietojen, kuten ajonopeuden ja 

liikennemäärän, perusteella. Maastomalli ulottuu yli 1000 metrin etäisyydelle raitiolinjasta ja 

sisältää kaikki merkittävät liikenteen melulähteet.  

Melumallina on käytetty Espoon, Kauniaisten ja Helsingin kaupunkien meluselvityksien 2017 

melumalleja [10][11]. Rakentamattomien asemakaavojen uudet rakennusmassat on lisätty 

melumalliin kaavojen viitesuunnitelmien tai rakennusalan perusteella. Hankkeen 

katusuunnitelmien mukainen ratageometria päivitettiin melumalliin. 

Melumalliin on päivitetty Mt 101 Kehä I parantaminen, Laajalahden kohta -hankkeen mukainen 

korkeusmalli ja hankkeessa toteutettavat meluesteet, joita ovat mm. Kehä I itäpuolelle tuleva 

melukaide sekä länsipuolelle tulevat seinät. Korkeusmallissa on huomioitu, että tulevaisuudessa 

Kehä I kulkee 7 metriä nykyistä syvemmässä kallioleikkauksessa, joka myös osaltaan vaikuttaa 

melunleviämiseen. [Mt 101 Kehä I, Laajalahden kohta, Rakennussuunnitelma, Ramboll 2018] 

Laajat asfalttialueet, katualue ja raitiotien alue (ml. nurmirata) ja rakennusten katot on 

mallinnettu akustisesti kovina alueina (α = 0). Rakennusmassat on mallinnettu osittain 

absorboivina (α = 0,21). 

2.6 Laskentamalli, laskentasuureet ja laskentatilanteet 

Laskentamallit 

Laskennallinen mallinnus on suoritettu DataKustik CadnaA 2019 -melulaskentaohjelmalla. 

Laskenta perustuu yleisesti Suomessa käytettäviin yhteispohjoismaisiin tie- ja 

rautatieliikennemelun laskentamalleihin sekä teollisuusmelun laskentamalliin (ISO 9613-2):  

 Road traffic noise: the Nordic prediction method. TemaNord 1996:525. Nordic Council of 

Ministers, 1996. [13] 

 Railway traffic noise: the Nordic prediction method. TemaNord 1997:524. Nordic Council 

of Ministers, 1997. [14] 
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 ISO 9613-2:1996. General method of calculation, International Organization for 

Standardization, Genéve, 1996. [15] 

Pohjoismaisten tie- ja raideliikennemelumallien tarkkuus lähietäisyydellä (< 30 m) on tyypillisesti 

±2 dB, kun merkittävät melulähteet ovat laskenta pisteeseen näkyvillä.  

Laskentasuureet ja laskentatilanteet 

Tie-, katu-, raide- ja raitioliikenteen melulaskennat tehtiin päivä- ja yöajan 

ekvivalenttimelutasosuureilla LAeq,7-22 ja LAeq,22-7, jolloin niitä voi verrata valtioneuvoston antamiin 

melutasojen ohjearvoihin. Keskiäänitasot laskettiin seuraavissa tilanteissa: 

1. Liikennemelu, tavoiteverkko: tiet, kadut ja rautatiet, ilman suunniteltua meluntorjuntaa, 

nykyiset rakennusmassat 

2. Liikennemelu, tavoiteverkko: raitiotie, ilman suunniteltua meluntorjuntaa, nykyiset 

rakennusmassat 

3. Liikennemelu, tavoiteverkko: tiet, kadut, rautatiet ja raitiotie, ilman suunniteltua 

meluntorjuntaa, nykyiset rakennusmassat 

4. Liikennemelu, tavoiteverkko: tiet, kadut ja rautatiet, suunniteltu meluntorjunta, nykyiset ja 

kaavoitetut rakennusmassat 

5. Liikennemelu, tavoiteverkko: raitiotie, suunniteltu meluntorjunta, nykyiset ja kaavoitetut 

rakennusmassat 

6. Liikennemelu, tavoiteverkko: tiet, kadut, rautatiet ja raitiotie, suunniteltu meluntorjunta, 

nykyiset ja kaavoitetut rakennusmassat 

 

Raitiotieliikenteen osalta laskettiin myös ohiajojen aiheuttamat enimmäisäänitasot LAmax 

seuraavasta laskentatilanteesta: 

7. Liikennemelu, tavoiteverkko: raitiotie, suunniteltu meluntorjunta, nykyiset ja kaavoitetut 

rakennusmassat 

2.7 Tulosten esittäminen melukartoilla 

Melulaskennan tuloksena saadut keskiäänitasoalueet esitetään melukartoilla 5 dB portain 

vaihtuvina värialueina. Esimerkiksi päiväajan ohjearvon ylittävä 55–60 dB keskiäänitasoalue on 

väriltään keltainen (Kuva 2). Nykyiset olemassa olevat meluesteet on esitetty melukartoilla 

tumman sinisellä värillä ja suunnitellut esteet vaalean vihreällä värillä (Kuva 3). Raitiolinjan paikat, 

jossa kaarrekirskuntaa on mallinnettu, on esitetty turkoosilla värillä (Kuva 4). Kaavoitetut 

rakennusmassat on esitetty melukartoilla tumman sinisellä värillä ja nykyiset rakennukset 

harmaalla värillä (Kuva 4). 
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Kuva 2 Meluvyöhykkeiden värit 

 

Kuva 3 Meluesteiden värit melukartoilla. 

 

Kuva 4 Tulosten esittäminen melukartoilla. Raitiolinjan paikat, jossa kaarrekirskuntaa ja 

vaihdekolinoita on mallinnettu, on esitetty turkoosilla värillä. Melukartoilla kaavoitetut 

rakennusmassat on esitetty sinisellä värillä. 
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2.8 Meluvaikutusten arviointi 

Meluvaikutuksia arvioitiin Raide-Jokeri-hankkeen tuotantolohkojen (TL) ja suunnittelulohkojen 

(SL) katukohtaisen jaottelun mukaisesti (Taulukko 2.2). 

Taulukko 2.2 Raide-Jokeri-hankkeen tuotantolohkot (TL), suunnittelulohkot (SL) ja kadut  

Tuotantolohko Suunnittelulohko Katu (E = Espoo, H = Helsinki) 

TL1 Otaniemi SL1 Keilaniemi E1 Keilaniemi ja Karhusaarentie 

TL1 Otaniemi SL1 Keilaniemi E2 Otaniementie 

TL1 Otaniemi SL1 Keilaniemi E3 Korkeakoulun aukio 

TL1 Otaniemi SL1 Keilaniemi E4 Ainonaukio 

TL1 Otaniemi SL1 Keilaniemi E5 Maarintie 

TL1 Otaniemi SL1 Keilaniemi E6 Maarinrannantie 

TL1 Otaniemi SL1 Keilaniemi E7 Vaisalantie 

TL1 Otaniemi SL2 Laajalahti E8 Lahdenpohjanraitio 

TL1 Otaniemi SL2 Laajalahti E9 Lahdenpohjanraitio 

TL2 Leppävaara SL2 Laajalahti E10 Kurkijoentie 

TL2 Leppävaara SL2 Laajalahti E11 Kurkijoenpuisto 

TL2 Leppävaara SL2 Laajalahti E12 Impilahdensilta 

TL2 Leppävaara SL3 Leppävaara E13 Linnoitustie 

TL2 Leppävaara SL3 Leppävaara E14 Alberganesplanadi 

TL2 Leppävaara SL3 Leppävaara E15 Leppävaarankatu 

TL2 Leppävaara SL3 Leppävaara E16 Alberganpromenadi 

TL2 Leppävaara SL3 Leppävaara E17 Leppävaaranaukio 

TL2 Leppävaara SL3 Leppävaara E18 Hevosenkenkä 

TL2 Leppävaara SL3 Leppävaara E19 Perkkaantie 

TL2 Leppävaara SL3 Leppävaara E20 Ravitie 

TL3 Pitäjänmäki SL4 Pitäjänmäki H1 Takkatie 

TL3 Pitäjänmäki SL4 Pitäjänmäki H2 Pitäjänmäentie 

TL3 Pitäjänmäki SL4 Pitäjänmäki H3 Eliel Saarisen tie 

TL3 Pitäjänmäki SL4 Pitäjänmäki H4 Eliel Saarisen tie 

TL3 Pitäjänmäki SL5 Maunula H5 Eliel Saarisen tie 

TL3 Pitäjänmäki SL5 Maunula H6 Pirkkolantie 

TL3 Pitäjänmäki SL5 Maunula H7 Pirjontie 

TL3 Pitäjänmäki SL6 Oulunkylä H8 Pakilantie 

TL4 Oulunkylä SL6 Oulunkylä H9 Käskynhaltijantie 

TL4 Oulunkylä SL6 Oulunkylä H10 Norrtäljentie 

TL4 Oulunkylä SL6 Oulunkylä H11 Oulunkyläntie 

TL4 Oulunkylä SL7 Pihlajisto H12 Maaherrantie 

TL4 Oulunkylä SL7 Pihlajisto H13 Maaherrantie 

TL4 Oulunkylä SL7 Pihlajisto H14 Maaherrantie 

TL5 Itäkeskus SL8 Viikin tiedepuisto H15 Pihlajamäentie 

TL5 Itäkeskus SL8 Viikin tiedepuisto H16 Viikinkaari 

TL5 Itäkeskus SL8 Viikin tiedepuisto H17 Viikintie 

TL5 Itäkeskus SL9 Roihupelto H18 Viilarintie 
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TL5 Itäkeskus SL9 Roihupelto H19 Viilarintie 

TL5 Itäkeskus SL9 Roihupelto H20 Varikkotie 

TL5 Itäkeskus SL9 Roihupelto H21 Raaseporintie 

TL5 Itäkeskus SL9 Roihupelto H22 Tallinnanaukio 

 

Ulkoalueiden melun arviointi 

Ulko-oleskelualueiden ja leikkipaikkojen melutilanne arvioidaan meluvyöhykkeiden perusteella. 

Tuloksia verrataan päivämelun 55 dB ohjearvoon ja yömelun 50 dB ohjearvoon siten, että 

melukartalta katsotaan, ylittyykö ohjearvot leikkipaikalla tai oleskelupaikalla.  

Parvekemelun arviointi 

Parvekemelutasot arvioidaan julkisivuun kohdistuvan melun perusteella. Parvekkeiden melutasoja 

arvioidessa on huomioitava, että julkisivusta heijastuva melu on +1…+3 dB suurempi kuin 

julkisivuun kohdistuva melutaso. Parvekkeiden melutasoa verrataan päivämelun 55 dB 

ohjearvoon ja yömelun 50 dB ohjearvoon. Eli jos julkisivuun kohdistuu 52 dB melutaso, niin 

parvekkeella on noin 53–55 dB melutaso, jos parveketta ei ole lasitettu. Tyypillinen parvekelasitus 

voi eristää ääntä jopa 10 dB. Lisäksi parvekkeen akustointi akustiikkalevyillä tai ääntä 

vaimentavilla kalusteilla voi vähentää parvekkeen melua ja kaiunnan heijastuksia enintään noin 3–

4 dB. 

Asuinhuoneistojen sisämelun arviointi 

Meluselvityksessä arvioitiin sisämelun ohjearvojen ja rakennusten ulkovaipan 

äänitasoerovaatimusten toteutuminen. Selvityksen perusteella tunnistettiin kohteet, joissa 

raitioliikenteen melun takia mahdollisesti ylittyy sisä- ja ulkomelutasojen ohje- tai suositusarvot. 

Asuinhuoneistojen sisämelutasoja arvioidaan julkisivuun kohdistuvan melun perusteella. 

Julkisivun melutasoa verrataan sisämelutason päiväajan 35 dB ohjearvoon ja yöajan 30 dB 

ohjearvoon. Voidaan olettaa, että tavanomainen julkisivu eristää melua vähintään 30 dB 

(tyypillinen äänieristys, kun ei ole erityisiä äänieristysvaatimuksia ja ikkuna/lattiapinta-ala suhde ei 

ole suuri). Eli jos julkisivuun kohdistuu päivällä 65 dB ja julkisivu eristää ääntä 30 dB, niin päiväajan 

sisämelutaso olisi tällöin 35 dB. 

Erityiskohteet: tunnistetut herkät kohteet ja niiden meluvaikutusten arviointi 

Meluvaikutusten arvioinnissa pyrittiin tunnistamaan myös päiväkodit, koulut, hoitolaitokset ja 

muut herkät kohteet, jotka ovat mahdollisesti raitioliikenteen meluhaittojen alueella.  

Tunnistettuja tarkasteltavia erityiskohteita olivat seuraavat: 

 TL2 Leppävaara, SL3 Leppävaara, E15 Leppävaarankatu 

− Sellosali (konserttisali), Soittoniekanaukio 1 A, 02600 Espoo 

− Sellon kirjasto (kirjaston musiikkistudio), Leppävaarankatu 9, 02070 Espoo 

 Äänitysstudiot 

− Jiffel Music Oy, Leirikatu 6, 02600 Espoo, lähin etäisyys raitiotiestä noin 125 metriä 
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− Finnvox Studiot Oy, Arinatie 8, 00370 Helsinki, lähin etäisyys raitiotiestä noin 14 

metriä. Finnvox-studiolla suoritettiin akustiset mittaukset 11.6.2018, joissa 

selvitettiin studiohuoneiden tämänhetkisten ulkoseinien ääneneristävyydet.  

− Scandal Recording, Kylänvanhimmantie 29, 00640 Helsinki 

2.9 Laskenta-asetukset 

Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa: 

 Laskentaruudukon koko 10 x 10 metriä. Jokainen ruutu on laskettu ilman ruutujen 
interpolointia 

 Meluvyöhykkeiden laskentakorkeus 2 metriä 

 Laskentasäde 1500 metriä 

 Laskennassa mukana 1. kertaluvun heijastukset 

 Rakennukset ja meluaidat heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella. 

 Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tiemelumallin mukaisesti) 

 Heijastustason määrittelyssä suurin sallittu poikkeama on 1 metri 

 Julkisivuun kohdistuva melutaso on laskettu korkeussuunnassa 3 metrin välein alkaen 
2 metriä maanpinnasta. Melutaso on laskettu 5 cm etäisyydelle julkisivusta. Julkisivusta 
heijastuvaa melua ei huomioida. 

 Julkisivulaskennassa pisteväli on vaakasuunnassa 1–5 metriä 

2.10 Tie-, katu- ja junaliikennetiedot 

2.10.1 Tie- ja katuliikenne 

Melulaskennat on tehty tie- ja katuliikenteen nykyliikenteen 2017 (KAVL) tai ennustetilanteen 

2035 liikennemäärillä (KAVL). Kohteissa, joissa tarkasteltiin tarkemmin meluntorjuntatarvetta, 

pyrittiin käyttämään ennusteliikennemääriä. Tie- ja katuliikennemelun osalta päiväajan 

melutilanne on määräävämpi, koska liikenteen jakauman takia yöajan keskiäänitasot ovat yli 5 dB 

pienemmät kuin päiväajan keskiäänitasot. 

2.10.2 Junaliikennetiedot rantaradalla ja pääradalla 

Melulaskennat on tehty EU-meluselvityksien junaliikennemäärien perusteella. [10][11] 

2.11 Raitioliikennetiedot 

2.11.1 Liikennemäärät 

Raide-Jokeri-raitiolinjan liikenteen liikennemäärät sekä kaluston nopeus ja pituus on esitetty 

seuraavassa taulukossa (Taulukko 2.3). Raide-Jokerin raitioliikenteen osalta yöajan melutilanne on 

määräävämpi. Yhteismelutilanteessa päivätilanne on lähes aina mitoittavampi (pois lukien paikat, 

joissa ei ole tieliikenteen melua). Raide-Jokerin vaunun mitta on melulaskennassa mallinnettu 

pisimmän teoreettisen vaunumitan eli 45 metrin mukaan. Todellisuudessa liikennöinti tullaan 

aloittamaan 34,5 m pitkillä vaunuilla. Lisäksi alle 30 km/h nopeuksia ei oteta melumallinnuksessa 

huomioon. Melumallissa raitioliikenne on jaettu kahteen melulähdeobjektiin siten, että puolet 

liikenteestä on suuntaan Keilaniemi –> Itäkeskus ja puolet Itäkeskus –> Keilaniemi. 
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Taulukko 2.3 Melulaskennassa käytetyt Raide-Jokerin kaluston liikennetiedot  

Kalusto Selitys  Päivä [kpl] Yö [kpl] Pituus [m] Nopeus  

[km/h] 

Artic XL pikaraitiovaunu, molemmat 

suunnat yhteensä 

246 56 45 30-70 

 pikaraitiovaunu, per suunta 123 28   

Artic XL yöajan tyhjät siirtoajot,  

suunta Keilaniemi – Itäkeskus 

 3 45  

Artic XL yöajan tyhjät siirtoajot,  

suunta Itäkeskus – Keilaniemi 

 13 45  

2.11.2 Ajonopeudet 

Raitioliikenteen ajonopeudet määritettiin hankkeen liikennesuunnittelijoiden laatimien 

simulaationopeuksien perusteella. Sekaliikennekaistoilla raitioliikenteen suurin nopeus on sama 

kuin kadun nopeusrajoitus. Radan suurin liikennöintinopeus on 70 km/h. Tällaisia 70 km/h 

nopeuksia on mm. Laajalahden kohdalla (E8, E9 Lahdenpohjanraitio), Maaherrantiellä (H13, H14 

Maaherrantie) ja Latokartanon kohdalla (H17 Viikintie). Pysäkeillä pysähtymiset huomioitiin siten, 

että pysäkkien kohdat (laiturialueet) mallinnettiin 30 km/h ajonopeudella. 

2.11.3 Pohjoismaisen raideliikennemelumallin mukaiset a- ja b-kertoimet  

Raitioliikenteen melupäästö on mallinnettu seuraavissa taulukoissa (Taulukko 2.4, Taulukko 2.5, 

Taulukko 2.6) esitetyillä pohjoismaisen raideliikennemelumallin mukaisilla raideliikenteelle a- ja b-

kertoimilla. Uuden Artic XL -raitiovaunun on oletettu vastaavan nykyistä liikenteessä olevaa Artic-

raitiovaunua. Akselien määrän ja junan pituuden kasvamisen myötä melupäästön kasvaminen on 

huomioitu mallinnuksessa korjausterminä.  

Artic-raitiovaunulle on tehty melko kattavasti melupäästömittauksia Kruunusillat-hankkeen 

yhteydessä Helsingin keskusta-alueella. Kertoimet perustuvat WSP:n ja Akukonin laatimiin 

melumittauksiin [17][18]. 

Nurmiradalla käytettiin pehmeän alustan ”nurmirata”-kertoimia (Taulukko 2.4), joihin lisättiin + 

2dB varmuusvarakorjaus. Umpiasfalttiradalla ja avoradalle käytettiin kovan alustan kertoimia 

(Taulukko 2.5). Silloilla käytettiin erillisiä ”silta”-kertoimia (Taulukko 2.6). 

Nurmirata lähtöarvoja sovellettaessa tulee huomata, että umpinurmiratatyyppisellä radalla 

mitatut arvot ovat poikkeuksellisen pienet, eli noin 5 - 6 dB pienemmät kuin aiemmin mitatulla 

perinteisellä umpiasfalttiratatyyppisellä radalla. Nurmipäällyste ei selitä näin isoa eroa, joten joko 

kiskon kunnot poikkeavat merkittävästi toisistaan ja/tai jokin muu tekijä selittää eron. Tästä syystä 

nurmiradan kertoimissa käytettiin varmuusvarana +2dB korjaustermiä kiskon kunnon yhteydessä.  

Avosepeliradalla ja avonurmiradalla ei ole mitattu lähtöarvoja. Avorata on noin 3 dB äänekkäämpi 

kuin umpirata. Karkeasti voidaan arvioida, että avorata on akustisesti pehmeä sepeli tai 

ketokasvillisuus huomioidenyhtä äänekäs kuin umpiasfalttirata. Näin olleen laskenta-asetuksissa 

ja maastomallissa raitiorata-alue mallinnettiin akustisesti kovana. 
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Taulukko 2.4 Pohjoismaisen raideliikennemelumallin mukaiset kertoimet: Artic-raitiovaunu 

nurmiradalla. Huom. tähän lisätty 2 dB varmuusvarakorjaus. [17] 

Taajuus [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

a-kerroin 14 7 15 15 15 24 15 7 5 

b-kerroin 28 23 23 24 32 31 27 22 10 

 

Taulukko 2.5 Pohjoismaisen raideliikennemelumallin mukaiset kertoimet: Artic-raitiovaunu kovalla 

alustalla. [18] 

Taajuus [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

a-kerroin 0 -1,0 3,8 13,9 24,1 26,2 24,4 30,8 0 

b-kerroin 0 20,8 21,4 38,0 40,9 37,7 35,7 29,9 0 

 

Taulukko 2.6 Pohjoismaisen raideliikennemelumallin mukaiset kertoimet: Artic-raitiovaunu sillalla 

ilman runkomelueristystä [17]. 

Taajuus [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

a-kerroin 14 7 15 16 17 23 15 7 4 

b-kerroin 28 30 30 40 41 39 32 24 10 

2.11.4 Kaarrekirskunta  

Kaarrekirskunta mallinnettiin, kun kaarresäde R on alle 50 m. Kaarrekirskunta on satunnainen 

ilmiö, jonka suuruuteen ja esiintymistodennäköisyyteen vaikuttaa mm. kaarresäde, ajonopeus 

sekä kalusto. Raitiovaunun kirskuntoja on mitattu jyrkissä kaarteissa, joiden kaarresäde on alle 50 

m [19][20]. Nopeudet ovat kuitenkin olleet varsin hiljaisia, joten ei voida poissulkea, että 

huomattavasti suuremmalla esimerkiksi 60 - 70 km/h ajonopeudella kirskuntaa voisi myös esiintyä 

jopa 200 m kaarresäteellä.  

Jyrkissä kaarteissa (R < 50m) kaarrekirskunta mallinnettiin teollisuusmelumallilla viivalähteenä. 

Artic-ratiovaunulle on mitattu kirskuvilta kääntöraiteilta keskimääräiseksi äänialtistustasoksi LAE 

90,8 dB ja enimmäisäänitasoksi LAFmax  84,1 dB normalisoituna 10 m etäisyydelle. 

Yksinkertaistamiseksi kirskunnasta aiheutuva kokonaisääniteho voidaan olettaa vakioiksi 

riippumatta kaarteen pituudesta, jolloin lyhyemmässä ja jyrkemmässä kaarteessa ääniteho metriä 

kohden on suurempi kuin loivemmassa pitkässä kaarteessa. Tämä todennäköisesti paikoin 

liioittelee melutilannetta mutta antaa mittaustiedon puuttuessa turvallisen arvion. Päivä- ja 

yöajan ääniteho lasketaan kaavalla (1),   

LWA = LJA +10 lg N1 -10 log T + 10 lg (N2/4) + K1,     (1) 

missä N1 on ohituksien määrä, N2 on telien määrä, K1 = 5 dB kapeakaistakorjaus ja  

LJA = 118,8 dB. 

Kaarrekirskunnan enimmäisäänitason lähtöarvoksi saadaan: 
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LWA,max* = LJA – (LAE – LAFmax) =  112,1 dB 

*laskentamalliin syötettävä lähtöarvo, joka siis ei ole oikea/todellinen ääniteho vaan 

enimmäistason laskentaan käytettävä lähtöarvo. 

Kaarrekirskunan taajuusjakaumana voidaan käyttää taulukon (Virhe. Viitteen lähdettä ei 

löytynyt.) tietoja, jotka perustuvat aiemmin tehtyjen kaarre mittauksien [20] energiakeskiarvoon.  

Taulukko 2.7 Mitattujen kaarrekirskuntojen taajuusjakauma [20] 

f [Hz]   31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

L [dB]   32,6 41,3 46,8 67,4 66,2 64,6 60,7 60,0 54,2 

2.11.5 Vaihdekolinat, Vaihteet ja risteykset  

Uudesta Artic-raitiovaunusta ei ollut käytettävissä puhtaan ohituksen taajuusjakaumaa, joten 

mallinnuksessa käytettiin vanhemman Variotram-vaunun mittaustuloksia. Matalauraisia vaihteita 

on Raide-Jokerin linjalla kaksi kappaletta, muut ovat syväuraisia vaihteita, jotka oikein 

kunnossapidettynä ovat noin 5 dB hiljaisempia [22]. 

Taulukko 2.8 Raitiovaunun aiheuttamista vaihteiden kolahduksista mitattu A-painotettu spektri. 

Taajuus [Hz] 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Vaihde [dB] 115,7 111,7 105,1 111,6 111,1 107,3 104,0 98,5 93,0 

 

Epäjatkuvuuskohtien energiatason lähtöarvona on käytetty vaihteen ja risteyksen tapauksessa 

𝐿JA = 112,5 dB. Lähtöarvo on matalauraisien vaihde- ja risteysmittauksien kaikkien ohituksien 

keskiarvo ajonopeudella 14 km/h. Nopeusriippuvuutena on käytetty Variotramilla mitattua 

nopeusriippuvuutta (22log(v/v0)[19]) Päivä- ja yöajan ekvivalenttitasot on johdettu kaavalla 

𝐿WA = 𝐿JA + 22log (𝑣/14) + 10 log 𝑁 + log
𝑇

𝑇0
+ 𝐾, jossa  

v = nopeus km/h, 𝑇 on päivä- tai yöajan kesto sekunteina, 𝑇0  =  1 s, 𝑁 on aikana 𝑇 kulkeneiden 

vaunujen lukumäärä ja 𝐾 = 1 dB on korjaustermi, joka ottaa huomioon Artic XL -vaunun telien 

määrän. 

2.11.6 Tunnelien suuaukot 

Tunnelien suuaukoista tuleva melu on mallinnettu perustuen standardiin Nord 2000 New Nordic 

Prediction Method for Road Traffic Noise [21]. Tunnelien suuaukoista tulevaan meluun 

vaikuttavat tunnelin suuaukon muoto ja sen koko, tunnelin pituus sekä tunnelin sisäseinien 

absorptiokerroin. Melun määrän lisäksi absorptiokerroin vaikuttaa myös melun suuntakuvioon. 

Raide-Jokerin linjalla on kaksi merkittävää tunnelia: Pajamäessä Patterinmäen tunneli sekä 

Huopalahdessa pääradan alittava tunneli. Tunnelien geometriat on mallinnettu CadnaA-

ohjelmistolla tunnelitekniikkalajin piirustusten mukaisesti. Melumallissa tunnelisuu on mallinnettu 

täysin absorboivana seinänä, jonka edessä on neljä pisteteollisuusmelulähdettä Nord 2000 -

standardin mukaan sijoiteltuna. Melun suuntaavuus on mallinnettu terssikaistoittain.  
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2.12 Liikennemelumittaukset hankkeen jälkiseurantaa varten 

Osana liikennemeluselvitystä suoritettiin Raide-Jokeri-hankkeen lähtötilanteen 

liikennemelumittaukset. Melumittausten tuloksia käytetään lähtötietona Raide-Jokeri hankkeen 

meluvaikutusten jälkiseurannassa hankkeen valmistuttua. Näillä melumittauksilla ei ollut tarkoitus 

tehdä hankkeen rakentamisen aikaisten vaikutusten seurantaa, vaan ne tehdään erikseen. 

Melumittauksia suoritettiin maastossa meluvaikutusten kannalta herkkien alueiden ja yksittäisten 

kiinteistöjen kohdalta. Melumittauksia ja melukortteja laadittiin yhteensä 15 kohteesta. 

Melumittaukset suoritettiin 10.10.2018, 19.10.2018 ja 1.11.2018 ja ne on raportoitu erikseen 

(melumittausraportin päivämäärä: 4.7.2019).  
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3 TUNNISTETTU MELUNTORJUNTATARVE 

Meluselvityksessä tarkasteltiin erilaisia torjuntaratkaisuja melun torjumiseksi. Meluesteiden 

akustinen mitoitus tehtiin melulaskentojen perusteella. Meluntorjunnalle optimoitiin meluesteen 

tyyppi, sijainti ja korkeusasema halutun suojausvaikutuksen saavuttamiseksi.  

Liikennemeluselvityksessä tunnistettu meluntorjuntatarve on esitetty seuraavassa taulukossa 

(Taulukko 3.1). Meluesteiden sijainti on esitetty liitteiden 4.1-6.2 meluvyöhykekartoilla käytetyn 

mittakaavan tarkkuudella. 

Rakenteellista meluntorjuntaa esitetään kohteissa, joissa Raide-Jokerin aiheuttama melu ylittää 

ohjearvon ja kokonaismelutilanne hankkeen myötä merkittävästi kasvaa (yli 2 dB). Näiden 

kriteerien perusteella torjuntatarve tunnistettiin kolmella katuosuudella: 

 TL2 Leppävaara, SL2 Laajalahti, E10 Kurkijoentie, Espoon Laajalahdessa 

 TL2 Leppävaara, SL2 Laajalahti, E11 Kurkijoenpuisto, Espoon Laajalahdessa 

 TL4 Oulunkylä, SL7 Pihlajisto, H14 Maaherrantie, Helsingin Viikinmäessä 

Lisäksi Varikkotielle vanhan meluseinän tilalle rakennetaan uusi korkeampi meluseinä: 

 TL5 Itäkeskus, SL9 Roihupelto, H20 Varikkotie, Helsingin Itäkeskuksessa. 

Katusuunnitelmassa tarkennetaan suunniteltujen meluntorjuntaratkaisujen yksityiskohtaiset 

ratkaisut ja tehdään tarkempi yhteensovittaminen muun rata- ja kunnallistekniikan kanssa. 

Katusuunnitelmassa hyväksytetään mm. meluesteen ulkonäkö ja pintamateriaalit. Lisäksi 

melulaskentaa ja melukarttoja tarkennetaan katusuunnitelman yhteydessä. 

Taulukko 3.1 Liikennemeluselvityksessä tunnistettu meluntorjuntatarve raitioliikenteen melua vastaan 

Kohde Puoli Estetyyppi Korkeus suhteessa  
kadun tasaukseen [m] 

Pituus [m] 

TL2 Leppävaara, SL2 Laajalahti, E10 Kurkijoentie oikea Meluseinä 2 85 

TL2 Leppävaara, SL2 Laajalahti, E10 Kurkijoentie oikea Meluseinä 2 50 

TL2 Leppävaara, SL2 Laajalahti, E10 Kurkijoentie oikea Meluseinä 2 70 

TL2 Leppävaara, SL2 Laajalahti, E10 Kurkijoentie vasen Meluseinä 2 50 

TL2 Leppävaara, SL2 Laajalahti, E11 Kurkijoenpuisto oikea Melukaide 1,5 220 

TL4 Oulunkylä, SL7 Pihlajisto, H14 Maaherrantie vasen Meluseinä 2 25 

TL4 Oulunkylä, SL7 Pihlajisto, H14 Maaherrantie vasen Meluseinä 2 100 

TL5 Itäkeskus, SL9 Roihupelto, H20 Varikkotie vasen Meluseinä (vanha  
korvataan uudella) 

3,4 120 

4 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Melulaskennalla selvitettiin liikenteen aiheuttamat päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq,7–22 ja 

LAeq,22–7. Raitiotieliikenteen osalta selvitettiin myös ohiajojen aiheuttamat enimmäisäänitasot LAmax 

Melulaskennan tulokset on esitetty liitteiden 1-7 melukartoilla. 
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Seuraavissa luvuissa on esitelty melulaskennan tuloksia Raide-Jokeri-hankkeen tuotantolohkojen 

(TL) ja suunnittelulohkojen (SL) katukohtaisen (E = Espoo, H = Helsinki) jaottelun mukaisesti. 

Vaikutusten arvioinnissa raitioradan vasen puoli tarkoittaa menosuunnassa Keilaniemestä 

Itäkeskukseen päin vasenta puolta, eli suunta on sama kuin mittalinjan paalutuksen kasvun 

suunta. 

4.1 TL1 Otaniemi, SL1 Keilaniemi, E1 Keilaniemi ja Karhusaarentie 

Paaluvälillä 0-440 ei ole melulle herkkiä kohteita. Alueella on liike- ja toimistorakennuksia. 

4.2 TL1 Otaniemi, SL1 Keilaniemi, E2 Otaniementie 

Paaluvälillä 440-660 ei ole melulle herkkiä kohteita. 

Paaluvälillä 660-860 välillä Otaranta-Otakaari on asuinkerrostaloja kadun oikealla puolella 

(itäpuolella) lähimmillään noin 25 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Kerrostaloissa on lasitetut 

parvekkeet kadulle päin. Oleskelualueet ovat sisäpihalla rakennusmassojen suojassa. Kohteen 

melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 52 dB. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 66-69 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 61 dB. Tie- ja 

katumelu voi ylittää ohjearvot parvekkeilla, jos lasitus vuotaa melua tai jos lasitusta ei 

ole. 

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 62 dB. 

 Tie- ja katumelu on 9 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja raideliikenteen 

melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on alle 1 dB voimakkaampi kuin 

pelkkä tie- ja katumelu. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

Paaluvälillä 860-1100 ei ole melulle herkkiä kohteita. 

4.3 TL1 Otaniemi, SL1 Keilaniemi, E3 Korkeakoulun aukio 

Paaluvälillä 1100-1200 on kadun oikealla puolella Harald Herlin -oppimiskeskus, joka ei ole melulle 

herkkä kohde. Kadun vasemmalla puolella on vireillä oleva asemakaavahanke (Kemisti, 220608), 

jossa on esitetty asuinkerrostaloja.  Kaavakohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 53 dB. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 68 dB, eli sisämelun 

45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 61 dB. 

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 61 dB. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 
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Paaluvälillä 1200-1300 ei ole melulle herkkiä kohteita. Alueella on Aalto-yliopiston rakennuksia. 

4.4 TL1 Otaniemi, SL1 Keilaniemi, E4 Ainonaukio 

Paaluvälillä 1300-1540 ei ole melulle herkkiä kohteita. Alueella on nykyisiä Aalto-yliopiston 

rakennuksia. Lisäksi alueelle on esitetty kaavaluonnoksessa lisää yliopiston rakennuksia 

(Mediatalo), joiden jatkosuunnittelussa tulee huomioida raitioliikenteen aiheuttamat 

äänitasoerovaatimukset. 

4.5 TL1 Otaniemi, SL1 Keilaniemi, E5 Maarintie 

Paaluvälillä 1560-1880 ei ole melulle herkkiä kohteita. Alueella on nykyisiä Aalto-yliopiston 

rakennuksia. 

Paaluvälillä 1880-2140 kadun vasemmalla puolella on vireillä oleva asemakaavahanke (Maari, 

220301), jossa on esitetty asuinrakentamista. Kaavakohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 57 dB. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 70-71 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 53-63 dB. 

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 58-63 dB. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

4.6 TL1 Otaniemi, SL1 Keilaniemi, E6 Maarinrannantie 

Paaluvälillä 2160-2240 on vahvistettu asemakaava (Maarinaukio, 221601). Kadun oikealla puolella 

on toimisto- ja korkeakoulurakennusten kortteli (KTO-2, 10055), joka ei ole melulle herkkää 

aluetta. Kadun vasemmalla puolella on hotellirakennusten korttelialue (KL-1, 10056) ja kaavassa 

on melua koskeva määräys Kehä I:n suuntaan. Hotellikorttelin melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 56-58 dB. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 68-75 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 50-72 dB. 

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 57-72 dB. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

 

4.7 TL1 Otaniemi, SL1 Keilaniemi, E7 Vaisalantie 

Paaluvälillä 1560-1880 ei ole melulle herkkiä kohteita. Kadun oikealla puolella on toimisto- ja 

korkeakoulurakennusten kortteli (KTO-2, 10055), joka ei ole melulle herkkää aluetta. Kadun 

vasemmalla puolella on Technopolis Innopoli 3. 
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4.8 TL1 Otaniemi, SL2 Laajalahti, E8 Lahdenpohjanraitio 

Paaluvälillä 2400-3400 raitioradan oikealla puolella on Laajalahden luonnonsuojelualue. 

Raitioliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitason (LAeq, päivä) 55 dB melualue ulottuu noin 30-60 

metrin etäisyydelle radasta. Luonnonsuojelualueen raja on pääosin tämän melualueen 

ulkopuolella, mutta paalun 2460 kohdalla luonnonsuojelualueen lounaiskulmassa 55 dB melualue 

ulottuu myös luonnonsuojelualueelle. Kehä I:n tiemelu ylittää 55 dB ohjearvon (virkistysalueet 

taajamissa). Kehä I:n melu on 8 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja raideliikenteen 

melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on alle 1 dB voimakkaampi kuin pelkkä 

Kehä I:n melu. Laajalahden luonnonsuojelualueella ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen 

aiheuttamaa melua. 

Paaluvälillä 3000-3360 raitioradan oikealla puolella on pientaloja (5 kpl) noin 30-90 metrin 

etäisyydellä raitiolinjasta. Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 59 dB. 

Pohjoisimman pientalon piha-alueilla paaluvälillä 3300-3360 melutaso on suurimmillaan 

59 dB, eli 55 dB päiväohjearvo ylittyy. Neljän muun pientalon pihoilla päivämelutaso on 

suurimmillaan 51-53 dB. 

 Pohjoisimman pientalon kohdalla julkisivuihin kohdistuvat suurimmat 

enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 76 dB, sisämelun 45 dB tavoitearvo saattaa ylittyä, mikäli 

äänieristys ei ole riittävän suuri (ΔL > 31 dB). Neljän muun pientalon kohdalla 

julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 66-70 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

 Kehä I:n tiemelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 60-64 dB. Piha-

alueilla Kehä I:n melutasot ovat suurimmillaan 56-63 dB. 

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 60-65 dB. Piha-alueilla 

yhteismelun melutasot ovat suurimmillaan 57-64 dB. 

 Kehä I:n melu on 3-8 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja raideliikenteen melu 

ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on 1 dB voimakkaampi kuin pelkkä 

Kehä I:n melu. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

 Kohteen melutilanne paranee Kehä I:n parantamisen myötä, koska tiellä toteutetaan 

uutta meluntorjuntaa. 

Paaluvälillä 2560-3220 raitioradan vasemmalla puolella Kehä I:n länsipuolella on pientaloja ja 

rivitaloja yli 70 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melu ei 

ylitä melun ohjearvoja. Kehä I:n tiemelu ylittää ohjearvot, mutta melutilanne paranee Kehä I:n 

parantamisen myötä, koska tiellä toteutetaan uutta meluntorjuntaa. 

4.9 TL1 Otaniemi, SL2 Laajalahti, E9 Lahdenpohjanraitio 

Paaluvälillä 3400-4000 raitioradan oikealla puolella on Laajalahden luonnonsuojelualue. 

Raitioliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitason (LAeq, päivä) 55 dB melualue ulottuu noin 30-60 

metrin etäisyydelle radasta. Luonnonsuojelualueen raja on tämän yli 55 dB melualueen 
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ulkopuolella. Kehä I:n tiemelu ylittää 55 dB ohjearvon (virkistysalueet taajamissa). Kehä I:n melu 

on 5-8 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja raideliikenteen melu ei merkittävästi muuta 

melutilannetta. Yhteismelu on alle 1 dB voimakkaampi kuin pelkkä Kehä I:n melu. Laajalahden 

luonnonsuojelualueella ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

Paaluvälillä 3400-4100 raitioradan vasemmalla puolella Kehä I:n länsipuolella on pientaloja ja 

rivitaloja yli 100 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melu ei 

ylitä melun ohjearvoja. Kehä I:n tiemelu ylittää ohjearvot, mutta melutilanne paranee Kehä I:n 

parantamisen myötä, koska tiellä toteutetaan uutta meluntorjuntaa. 

4.10 TL2 Leppävaara, SL2 Laajalahti, E10 Kurkijoentie 

Kurkijoentien eteläpuoli / vasen puoli 

Paaluvälillä 4380-4600 raitioradan vasemmalla puolella (Kurkijoentien eteläpuolella) on pientaloja 

noin 15 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Pientalojen oleskelupihat ovat pääosin 

rakennusmassojen suojaisella puolella. Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 56-58 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 53 dB. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 59-60 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 51-53 dB. 

 Tie- ja katumelu on 2 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu. 

 Yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 61-62 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 55-56 dB, eli 

sisämelun päivä- ja yöajan 35/30 dB ohjearvot toteutuvat tavanomaisilla seinärakenteilla 

 Oleskelualueilla raitioliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 

suurimmillaan 55 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 50 dB, eli Raide-Jokerin aiheuttama melu 

on ohjearvon tasalla. 

 Oleskelualueilla tie- ja katumelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 

suurimmillaan 57 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 50 dB, eli katumelu ylittää ohjearvon 2 dB. 

 Oleskelualueilla yhteismelun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on suurimmillaan 59 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 53 dB, eli yhteismelu ylittää ohjearvon 4 dB ja Raide-Jokerin 

aiheuttaman melun myötä melutaso suurenee 2 dB verrattuna pelkkään tie- ja 

katumeluun. 

 Kohteessa on meluntorjuntatarve ja meluntorjuntaa (meluseinä +2m) on esitetty yhden 

asuintalon suojaksi, jossa oleskelupihat eivät ole suojassa. 

 

Kurkijoentien eteläpuolella pientalojen oleskelualueiden keskiäänitasot (LAeq) suunnitellulla 

meluntorjunnalla (meluseinä +2m): 

 Oleskelualueilla raitioliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 

suurimmillaan 50 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 46 dB, eli Raide-Jokerin aiheuttama melu 

on alle ohjearvon. 

 Oleskelualueilla tie- ja katumelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 

suurimmillaan 54 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 47 dB, eli katumelu on alle ohjearvon. 
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 Oleskelualueilla yhteismelun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on suurimmillaan 55 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 49 dB, eli yhteismelu on ohjearvon tasalla ja melutilanne paranee 

meluntorjunnan myötä noin 4 dB.  

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 69-71 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

Kurkijoentien pohjoispuoli / oikea puoli 

Paaluvälillä 4380-4600 raitioradan oikealla puolella (Kurkijoentien pohjoispuolella) on pien- ja 

rivitaloja noin 13-35 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Talojen oleskelupihat ovat kadun puolella. 

Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 53-57 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 49-53 dB. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 56-60 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 49-53 dB. 

 Tie- ja katuliikenteen päivämelu on 1-4 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen päivämelu. 

Yöajan melutasot ovat samalla tasalla tai raitioliikenteen yömelu on alle 1 dB 

voimakkaampi. 

 Yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 57-62 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 52-56 dB, eli 

sisämelun päivä- ja yöajan 35/30 dB ohjearvot toteutuvat tavanomaisilla seinärakenteilla. 

 Oleskelualueilla raitioliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 

suurimmillaan 55-60 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 50-57 dB, eli Raide-Jokerin aiheuttama 

melu ylittää 55/50 dB päivä- ja yöohjearvot. 

 Oleskelualueilla tie- ja katumelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 

suurimmillaan 56-63 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 50-55 dB, eli katumelu ylittää 55/50 dB 

päivä- ja yöohjearvot. 

 Oleskelualueilla yhteismelun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on suurimmillaan 58-65 dB 

ja yömelutaso (LAeq, yö) on 52-60 dB, eli yhteismelu ylittää 55/50 dB päivä- ja yöohjearvot ja 

ylittää ohjearvon 2-10 dB:llä ja Raide-Jokerin aiheuttaman melun myötä melutaso 

suurenee 2 dB verrattuna pelkkään tie- ja katumeluun. 

 Kohteessa on meluntorjuntatarve ja meluntorjuntaa (meluseinä +2m) on esitetty 

oleskelupihojen suojaksi. 

 

Kurkijoentien pohjoispuolella pien- ja rivitalojen oleskelualueiden keskiäänitasot (LAeq) 

suunnitellulla meluntorjunnalla (meluseinä +2m): 

 Oleskelualueilla raitioliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 

suurimmillaan 56 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on suurimmillaan 52 dB, eli Raide-Jokerin 

aiheuttama melu ylittää vähäisesti (1-2 dB) ohjearvot. 

 Oleskelualueilla tie- ja katumelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 

suurimmillaan 57 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 51 dB, eli katumelu ylittää vähäisesti (1-2 

dB) ohjearvot. 

 Oleskelualueilla yhteismelun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 55-60 dB ja yömelutaso 

(LAeq, yö) on 49-54 dB, eli yhteismelu ylittää ohjearvot 4-5 dB:llä. Eli meluntorjunta on 

osittain riittämätön ja meluntorjunnasta huolimatta ohjearvot ylittyvät. 
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 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 61-71 dB, eli 

sisämelun enimmäistason 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

4.11 TL2 Leppävaara, SL2 Laajalahti, E11 Kurkijoenpuisto 

Kurkijoenpuiston länsipuoli / vasen puoli 

Paaluvälillä 4600-4800 raitioradan vasemmalla puolella (Kurkijoenpuiston länsipuolella) on pien- 

ja rivitaloja sekä päiväkoti noin 25-125 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Raitiotietä lähimpänä 25 

metrin etäisyydellä sijaitsevan rivitalon oleskelupihat ovat rakennusmassojen suojaisella 

länsipuolella. Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 56 dB. Asuintalojen 

piha-alueilla raitioliikenteen melutasot ovat 45-48 dB. Päiväkodin leikkipaikalla 

melutasot ovat 46-50 dB. Eli oleskelualueiden ohjearvot eivät ylity. 

 Lähimpänä 25 metrin etäisyydellä sijaitsevan rivitalon kohdalla julkisivuihin kohdistuvat 

suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 74 dB, sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu 

tavanomaisilla seinärakenteilla. 

 Piha-alueilla tie- ja katuliikenteen aiheuttamat melutasot ovat 52-60 dB. 

 Piha-alueilla yhteismelun melutasot ovat suurimmillaan 53-61 dB. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama melu on 3-10 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen 

melu ja raideliikenteen melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on 1-2 

dB voimakkaampi kuin pelkkä tie- ja katuliikenteen melu. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

Kurkijoenpuiston itäpuoli / oikea puoli 

Paaluvälillä 4600-4800 raitioradan oikealla puolella (Kurkijoenpuiston itäpuolella) on pien- ja 

rivitaloja noin 30 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Talojen oleskelupihat ovat rakennusten välissä 

ja raitioliikenteen melu pääsee leviämään vapaasti niiden välistä. Kohteen melutilanne ilman 

meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 53-56 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 49-52 dB. Asuintalojen piha-alueilla raitioliikenteen 

päivämelutasot ovat 45-57 dB ja yömelutasot ovat 42-53 dB, eli Raide-Jokerin aiheuttama 

melu ylittää 55/50 dB päivä- ja yöohjearvot. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 53-57 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 47-49 dB. Piha-alueilla tie- ja katuliikenteen aiheuttamat 

päivämelutasot ovat 50-57 dB ja yömelutasot ovat 44-50 dB. Eli päiväohjearvot ylittyvät. 

 Piha-alueilla yhteismelun päivämelutasot ovat 52-60 dB ja yömelutasot ovat 46-54 dB, eli 

55/50 dB päivä- ja yöohjearvot ylittyvät 4-5 dB ja Raide-Jokerin aiheuttaman melun myötä 

melutaso suurenee 2-9 dB verrattuna pelkkään tie- ja katumeluun. Keskellä 

Kurkijoenpuistoa raitioliikenteen melu on voimakkaampi kuin tie- ja katuliikenteen melu. 

Turunväylän ja Kurkijoentien lähellä tie- ja katumelu ovat voimakkaampia. Raitioliikenne 

tuo alueelle uuden melulähteen ja melutasot suurenevat. 
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 Kohteessa on meluntorjuntatarve ja meluntorjuntaa (melukaide +1,5m) on esitetty 

oleskelupihojen suojaksi. 

 

Kurkijoenpuiston itäpuolella pien- ja rivitalojen oleskelualueiden keskiäänitasot (LAeq) 

suunnitellulla meluntorjunnalla (melukaide +1,5m): 

 Oleskelualueilla raitioliikenteen aiheuttama päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 

suurimmillaan 52 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on suurimmillaan 49 dB, eli Raide-Jokerin 

aiheuttama melu ei ylitä 55/50 dB päivä- ja yöohjearvoja, eli meluntorjunta on riittävä 

raitioliikenteen melun osalta. 

 Meluntorjunnalla ei ole vaikutusta Turunväylän meluun. Kurkijoentien aiheuttamat 

melutasot pienentyvät noin 3 dB ja eteläisimmän talon oleskelualueilla tie- ja 

katuliikenteen aiheuttama melutaso pienenee 57 dB tasolta 53 dB tasolle. 

 Oleskelualueilla yhteismelun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 52-56 dB ja yömelutaso 

(LAeq, yö) on 46-51 dB, eli yhteismelu ylittää vähäisesti (1 dB:llä) ohjearvot. Eli 

meluntorjunta on osittain riittämätön ja meluntorjunnasta huolimatta ohjearvot ylittyvät. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 66-68 dB, eli 

sisämelun enimmäistason 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

4.12 TL2 Leppävaara, SL2 Laajalahti, E12 Impilahdensilta 

Paaluvälillä 5000-5100 raitioradan vasemmalla puolella on pientaloja lähimmillään noin 50 metrin 

etäisyydellä raitiolinjasta ja noin 40 metrin etäisyydelle Turunväylästä. Turunväylän melua on 

torjuttu noin 5-6 metriä korkealla meluseinällä. Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 57 dB. Lähimmän 

pientalon piha-alueilla melutaso on suurimmillaan 55 dB, eli 55 dB päiväohjearvon 

tasalla. 

 Lähimmän pientalon kohdalla julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot 

(LAmax) ovat 72 dB, eli sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla 

seinärakenteilla. 

 Turunväylän tiemelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 58-68 dB. 

Piha-alueilla Turunväylän melutasot ovat suurimmillaan 57-64 dB. 

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 59-68 dB. Piha-alueilla 

yhteismelun melutasot ovat suurimmillaan 58-65 dB. 

 Turunväylän melu on 5-10 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja raideliikenteen 

melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on 1 dB voimakkaampi kuin 

pelkkä Turunväylän melu. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

 Jatkosuunnittelussa katusuunnitelmavaiheessa tulee huomioida nykyisen Turunväylän 

meluseinän sovittaminen uuteen katuympäristöön. 

Paalulla 5000 raitioradan oikealla puolella on yksi pientalo noin 25 metrin etäisyydellä 

raitiolinjasta ja noin 20 metrin etäisyydelle Turunväylästä. Asuintalon piha-alueilla raitioliikenteen 

melutasot ovat 52-57 dB. Kehä I:n ja Turunväylän melutasot ovat yli 70 dB. Tiemelu on yli 10 dB 

voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu, joten raideliikenteen melu ei muuta melutilannetta. 
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4.13 TL2 Leppävaara, SL3 Leppävaara, E13 Linnoitustie 

Paaluvälillä 5100-5400 raitioradan vasemmalla puolella on vireillä oleva asemakaavahanke 

(Säterinkallionkulma, 118000), jossa on esitetty asuinrakentamista. Oleskelualueet ovat sisäpihalla 

rakennusmassojen suojassa. Kaavakohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 53-61 dB.  

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 68-78 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu, mikäli kaavassa määrätään riittävän suuri (ΔL > 33 

dB) äänitasoerovaatimus.  

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 60-74 dB. 

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 61-74 dB. 

 Kaavakohteen kaavamääräyksissä on huomioitava riittävät äänitasoerovaatimukset 

Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua vastaan sekä erityisesti tieliikenteen melua 

vastaan, joka on tässä kohteessa voimakkaampi melulähde. 

Paalulla 5220 raitioradan vasemmalla puolella on äänitysstudio (Jiffel Music Oy, Leirikatu 6) noin 

125 metrin etäisyydellä raitiolinjasta ja noin 200 metrin etäisyydelle Turunväylästä ja 340 metrin 

etäisyydellä Kehä I:stä. Alueella on vireillä oleva asemakaavahanke (Säterinkallionkulma, 118000), 

jossa on esitetty asuinrakentamista raitioradan ja äänitysstudion väliin, joka toimii jatkossa 

melusuojana. Ilman kaavoitettuja massoja raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan 

keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 49 dB, tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso 

(LAeq, päivä) 58 dB ja yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 58 dB. Tie- ja katumelu on 9 dB 

voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu. Kaavoitettujen massojen kanssa raitioliikenteen 

aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on alle 45 dB ja yhteismelu 55 dB. 

Kaavoitettujen rakennusmassojen kanssa julkisivuihin kohdistuvat suurin enimmäisäänitaso (LAmax) 

on 60-61 dB. Raitioliikenteellä ei ole kielteisiä meluvaikutuksia tähän kohteeseen, koska tiemelu 

on suurempi ja määräävämpi, ja enimmäistasot ovat maltilliset. 

Paaluvälillä 5400-5700 (Säterinkallionportti-Säterinkatu) ei ole melulle herkkiä kohteita. Alueella 

on liike- ja toimistorakennuksia. 

4.14 TL2 Leppävaara, SL3 Leppävaara, E14 Alberganesplanadi 

Alberganesplanadin länsipuoli / vasen puoli 

Paaluvälillä 5740-6000 välillä Säterinkatu-Leppävaarankatu raitioradan vasemmalla puolella on 

asuinkerrostaloja lähimmillään noin 9-20 metrin etäisyydellä raitiolinjasta ja noin 20-60 metrin 

etäisyydelle Alberganesplanadista. Kerrostaloissa on lasitetut ulkonevat parvekkeet kadulle päin. 

Oleskelualueet ovat sisäpihalla rakennusmassojen suojassa. Myös sisäpihan puolella on 

parvekkeita. Paaluvälillä 5740-5820 välillä Säterinkatu-Slöörinpolku on annettu 32 dB 

äänitasoerovaatimukset kaavassa (Ruusutorppa I, 111600). Paaluvälillä 5820-5900 välillä 

Slöörinpolku-Gyldenärinkatu sijaitsevien massojen kohdalla ei ole äänitasoerovaatimuksia, joten 

niille massoille oletetaan 30 dB äänitasoero. Paaluvälillä 5900-6000 välillä Gyldenärinkatu-
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Zanseninkuja on annettu 32 dB äänitasoerovaatimukset kaavassa (Ruusutorppa II, 115300). 

Radassa on vaihde paaluvälillä 5960-5980.  

Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 56-61 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 52-57 dB. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 58-62 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 50-55 dB. 

 Tie- ja katumelu on samalla tasolla kuin raitioliikenteen melu. 

 Yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 60-64 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 54-58 dB, eli 

sisämelun päivä- ja yöajan 35/30 dB ohjearvot toteutuvat edellä mainituilla 

kaavamääräysten mukaisilla ulkovaipan äänitasoeroilla. Melutasot voi ylittää ohjearvot 

kadun puoleisilla parvekkeilla, jos lasitus vuotaa melua tai jos lasitusta ei ole. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 70-79 dB. Eli pääosin 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu edellä mainituilla kaavamääräysten mukaisilla 

ulkovaipan äänitasoeroilla.  

− Paluun 5800 kohdalla julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) 

ovat 72-79 dB, eli sisämelun enimmäistason 45 dB tavoitearvo saattaa ylittyä, 

mikäli äänieristys ei ole riittävän suuri (riittävä ΔL > 34 dB, kaavassa ΔL = 32 dB).  

− Radassa olevan vaihteen kohdalla paaluvälillä 5960-5980 julkisivuihin kohdistuvat 

suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 76-77 dB, eli sisämelun enimmäistason 

45 dB tavoitearvo toteutuu edellä mainitulla kaavamääräyksen mukaisella 

ulkovaipan äänitasoerolla (kaavassa ΔL = 32 dB). 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

 

Alberganesplanadin itäpuoli / oikea puoli 

Paaluvälillä 5860-6100 välillä Slöörinpolku-Leppävaarankatu raitioradan oikealla puolella on 

asuinkerrostaloja lähimmillään noin 30-60 metrin etäisyydellä raitiolinjasta ja noin 7 metrin 

etäisyydelle Alberganesplanadista. Kerrostaloissa on lasitetut sisäänvedetyt parvekkeet kadulle 

päin. Oleskelualueet ovat sisäpihalla rakennusmassojen suojassa. Myös sisäpihan puolella on 

parvekkeita. Paaluvälillä 5860-5960 välillä Slöörinpolku-Sokerilinnantie on annettu 32 dB 

äänitasoerovaatimukset kaavassa (Albergankartano, 111301). Paaluvälillä 5960-6100 välillä 

Sokerilinnantie-Leppävaarankatu on annettu 34 dB äänitasoerovaatimukset kaavassa 

(Albergankartano, 111301). Radassa on vaihde paaluvälillä 5960-5980. Kohteen melutilanne ilman 

meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 51-60 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 48-56 dB. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 63-64 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 52-54 dB. 

 Tie- ja katumelu on 5-10 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu. 
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 Yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 63-66 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 53-58 dB, eli 

sisämelun päivä- ja yöajan 35/30 dB ohjearvot toteutuvat edellä mainituilla 

kaavamääräysten mukaisilla ulkovaipan äänitasoeroilla. Melutasot voi ylittää ohjearvot 

kadun puoleisilla parvekkeilla, jos lasitus vuotaa melua tai jos lasitusta ei ole. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 70-79 dB. Paluun 

6100 kohdalla julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 79 dB, 

 eli sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu kaavamääräyksen mukaisella ulkovaipan 

äänitasoeroilla (kaavassa ΔL = 34 dB). 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

4.15 TL2 Leppävaara, SL3 Leppävaara, E15 Leppävaarankatu 

Leppävaarankadulla paaluvälillä 6100-6200 välillä Alberganesplanadi-Alberganpromenadi 

raitioradan oikealla puolella on asuinkerrostaloja lähimmillään noin 13 metrin etäisyydellä 

raitiolinjasta ja noin 8 metrin etäisyydelle Leppävaarankadusta. Oleskelualueet ovat sisäpihalla 

rakennusmassojen suojassa. Leppävaarankadun suuntaan avautuville julkisivuille on annettu 35 

dB äänitasoerovaatimukset kaavassa (Albergankartano, 111301). Kohteen melutilanne ilman 

meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 58-61 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 55-57 dB. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 63-65 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 54-56 dB. 

 Tie- ja katumelu on 4-5 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu. 

 Yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 65-66 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 57-59 dB, eli 

sisämelun päivä- ja yöajan 35/30 dB ohjearvot toteutuvat edellä mainitulla 

kaavamääräyksen mukaisella ulkovaipan äänitasoerolla.  

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 73-80 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu kaavamääräyksen mukaisella ulkovaipan 

äänitasoerolla (kaavassa ΔL = 35 dB). 

 Tunnistettuihin erityiskohteisiin ei aiheudu meluhaittoja, koska ne ovat riittävän 

kaukana radasta: 

− Sellosali (konserttisali), Soittoniekanaukio 1 A, on yli 200 metrin etäisyydellä 

raitioradasta. 

− Sellon kirjasto (kirjaston musiikkistudio), Leppävaarankatu 9, on yli 80 metrin 

etäisyydellä raitioradasta. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

4.16 TL2 Leppävaara, SL3 Leppävaara, E16 Alberganpromenadi 

Paaluvälillä 6220-6360 ei ole melulle herkkiä kohteita. Alueella on liike- ja toimistorakennuksia 

(Sello ja Panorama Tower).  
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4.17 TL2 Leppävaara, SL3 Leppävaara, E17 Leppävaaranaukio 

Paaluvälillä 6360-6460 ei ole melulle herkkiä kohteita. Alueella on liike- ja toimistorakennuksia 

(Sello ja Panorama Tower). 

4.18 TL2 Leppävaara, SL3 Leppävaara, E18 Hevosenkenkä 

Paaluvälillä 6460-6700 ei ole melulle herkkiä kohteita. Alueella on Kehä I:n liittymä ja sen alittava 

silta. 

4.19 TL2 Leppävaara, SL3 Leppävaara, E19 Perkkaantie 

Paaluvälillä 6700-7160 kadun vasemmalla puolella (pohjoispuolella) on vahvistettu asemakaava 

(Perkkaa II B, 113810), jossa on esitetty asuinrakentamista sekä liike- ja toimistorakennuksia. 

Oleskelualueet ovat sisäpihalla rakennusmassojen suojassa. Kaavassa on annettu 32 ja 34 dB 

äänitasoerovaatimukset niille julkisivuille, jotka ovat lähimpänä Perkkaantietä. Rantaradan 

suuntaan kaavassa määrätään 34-36 dB äänitasoerot. Kaavakohteen melutilanne ilman 

meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 52-55 dB. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 67-73 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 61-67 dB. 

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 61-67 dB. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

Paaluvälillä 6760-7540 välillä Upseerinkatu-Vermontie kadun oikealla puolella (eteläpuolella) on 

asuinkerrostaloja. Oleskelualueet ovat sisäpihalla rakennusmassojen suojassa. Kaavassa on 

annettu 32-34 dB äänitasoerovaatimuksia niille julkisivuille, jotka ovat lähimpänä Perkkaantietä. 

Kaavakohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 50-56 dB. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 64-69 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 61-67 dB. 

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 61-67 dB. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

4.20 TL2 Leppävaara, SL3 Leppävaara, E20 Ravitie 

Paaluvälillä 7800-8480 välillä Perkkaantie-Takkatie raitioradan vasemmalla puolella 

(pohjoispuolella) on pientaloja, paritaloja ja yksi kerrostalo noin 25-90 metrin etäisyydellä 

raitiolinjasta. Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 48-54 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 45-50 dB. Asuintalojen piha-alueilla raitioliikenteen 
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päivämelutasot ovat 48-56 dB ja yömelutasot ovat 45-53 dB, eli Raide-Jokerin 

aiheuttama melu ylittää 55/50 dB päivä- ja yöohjearvot 1-3 dB:llä. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 51-56 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 42-46 dB. Piha-alueilla tie- ja katuliikenteen aiheuttamat 

päivämelutasot ovat 51-57 dB ja yömelutasot ovat 42-48 dB. Eli päiväohjearvot ylittyvät 

2 dB:llä. 

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 53-58 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 47-52 dB. Piha-alueilla yhteismelun päivämelutasot ovat 53-59 

dB ja yömelutasot ovat 47-54 dB, eli 55/50 dB päivä- ja yöohjearvot ylittyvät 

suurimmillaan 4-5 dB ja Raide-Jokerin aiheuttaman melun myötä melutaso suurenee 1-2 

dB verrattuna pelkkään tie- ja katumeluun. Raitioliikenne tuo alueelle uuden 

melulähteen ja melutasot suurenevat. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 61-69 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama melu on noin 2 dB voimakkaampi kuin pelkkä 

raitioliikenteen melu ja raitioliikenteen melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. 

Yhteismelu on 1-2 dB voimakkaampi kuin pelkkä tie- ja katuliikenteen melu. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

4.21 TL3 Pitäjänmäki, SL4 Pitäjänmäki, H1 Takkatie 

Paaluvälillä 8660-8680 osoitteessa Arinatie 8 (Helsinki) raitioradan vasemmalla puolella (radan 

pohjoispuolella) on Finnvox-äänitysstudio lähimmillään noin 14 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. 

Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 61-62 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 58-59 dB. 

 Alueen merkittävin katumelulähde on Arinatie, mutta sitä ei ole mallinnettu tässä 

meluselvityksessä, koska sen liikenne on niin vähäistä. 

 Raitioliikenteen aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot 

(LAmax) ovat 79-80 dB, eli herkkien kohteiden sisämelun enimmäistason 25 dB tavoitearvo 

saattaa ylittyä, mikäli äänieristys ei ole riittävän suuri.  

 Kohteessa saattaa olla tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

Paaluvälillä 8640-8800 raitioradan oikealla puolella (radan eteläpuolella) on asuinkerrostaloja 

noin 70-100 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Raitiotietä lähimpänä sijaitsevan kerrostalon 

oleskelupihat ovat rakennusmassojen länsi-lounaispuolella. Kohteen melutilanne ilman 

meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 50-53 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 47-50 dB. Asuintalojen piha-alueilla raitioliikenteen 

päivämelutasot ovat alle 50 dB ja yömelutasot alle 45 dB.  

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 66-67 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 
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 Alueella ei ole merkittäviä tie- ja katuliikenteen melulähteitä. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

4.22 TL3 Pitäjänmäki, SL4 Pitäjänmäki, H2 Pitäjänmäentie 

Paaluvälillä 9300-9500 raitioradan oikealla puolella (radan eteläpuolella) on Talin siirtolapuutarha 

lähimmillään noin 75 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Kohteen melutilanne ilman 

meluntorjuntaa: 

 Siirtolapuutarhan lähimpänä tietä sijaitsevilla piha-alueilla raitioliikenteen 

päivämelutasot ovat 47-52 dB ja yömelutasot 44-49 dB.  

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttamat päivämelutasot ovat 49-58 dB ja yömelutasot 44-49 

dB lähimmillä siirtolapuutarhan piha-alueilla 

 Yhteismelun aiheuttamat päivämelutasot ovat 52-58 dB ja yömelutasot 47-52 dB 

lähimmillä siirtolapuutarhan piha-alueilla 

 Tie- ja katumelu on 1-10 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja raideliikenteen 

melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on 1-2 dB voimakkaampi kuin 

pelkkä tie- ja katumelu. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

Paaluvälillä 9260-10320 on asuinkerrostaloja kadun vasemmalla ja oikealla puolella. 

Oleskelualueet ovat sisäpihalla rakennusmassojen suojassa tai rakennusten välissä. Kohteen 

melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 52-60 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 50-56 dB. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 57-66 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 50-57 dB. 

 Yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 58-66 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 53-59 dB 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 67-77 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu pääosin tavanomaisilla seinärakenteilla tai mikäli 

ulkovaipan äänitasoero on vähintään ΔL = 32 dB. 

 Tie- ja katumelu on 2-10 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja raideliikenteen 

melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on 1-2 dB voimakkaampi kuin 

pelkkä tie- ja katumelu. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

Paaluvälillä 10320-10560 ei ole melulle herkkiä kohteita. 

4.23 TL3 Pitäjänmäki, SL4 Pitäjänmäki, H3 Eliel Saarisen tie 

Paaluvälillä 10560-11060 ei ole melulle herkkiä kohteita radan läheisyydessä. 
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Paaluvälillä 11060-11300 välillä Eliel Saarisen polku - Isonnevantie raitioradan molemmilla puolilla 

on nykyisiä tai kaavoitettuja (Etelä-Haaga, Isoneva, 11938) asuinkerrostaloja lähimmillään noin 15 

metrin etäisyydellä raitiolinjasta ja noin 10 metrin etäisyydelle Eliel Saarisen tiestä. Oleskelualueet 

ovat sisäpihalla rakennusmassojen suojassa. Kaavassa on annettu 32 dB äänitasoerovaatimukset 

kaavassa Eliel Saarisen tien suuntaan avautuville julkisivuille. Kohteen melutilanne ilman 

meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 57-60 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 54-57 dB. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 59-65 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 51-55 dB. 

 Yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 61-65 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 55-58 dB 

 Tie- ja katumelu on 4-5 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja raideliikenteen 

melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on 1-2 dB voimakkaampi kuin 

pelkkä tie- ja katumelu. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 70-77 dB. Eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu edellä mainituilla kaavamääräysten mukaisilla 

ulkovaipan äänitasoeroilla (kaavassa ΔL = 32 dB).  

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

4.24 TL3 Pitäjänmäki, SL4 Pitäjänmäki, H4 ja H5 Eliel Saarisen tie 

Eliel Saarisen tiellä paaluvälillä 11300-11640 raitiotie kulkee rantaradan alittavassa tunnelissa. 

Eliel Saarisen tiellä paaluvälillä 11640-12720 raitioradan oikealla ja vasemmalla puolella on 

nykyisiä asuinkerrostaloja ja rivitaloja lähimmillään noin 10-60 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. 

Kerrostaloissa on lasitettuja parvekkeita kadulle päin. Oleskelualueita on sisäpihoilla, 

rakennusmassojen välissä sekä kadun puolella. Paaluvälillä 12460-12580 kohdalla on Marjatta-

koulu, jonka piha-alueet ovat koulurakennuksen suojaisella puolella. Paaluvälillä 11920-12020 

kohdalla on Laajasuon liikuntapuisto. Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 52-61 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 49-59 dB. Oleskelualueilla raitioliikenteen aiheuttama melu 

on alle 55/50 dB päivä- ja yöohjearvojen. 

− Paalun 12040 kohdalla Eliel Saarisen tien oikealla puolella rivitalojen piha-alueilla 

päiväajan 55 dB ohjearvo ylittyy vähäisesti 1-2 dB ja yöajan 50 dB ohjearvo ylittyy 

kohtalaisesti 2-3 dB. 

− Paaluvälillä 12600-12660 Eliel Saarisen tien oikealla puolella rivitalojen piha-alueilla 

yöajan 50 dB ohjearvo ylittyy vähäisesti 1-2 dB. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 66-76 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla ja 

kaavamääräyksien mukaisilla ulkovaipan äänitasoeroilla. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 55-63 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 46-57 dB. Rivitalojen oleskelualueilla melutaso ylittää 55/50 dB 

päivä- ja yöohjearvot. 
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 Yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 57-64 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 51-58 dB. 

Rivitalojen oleskelualueilla melutaso ylittää 55/50 dB päivä- ja yöohjearvot. 

 Laajasuon liikuntapuiston kohdalla raitioliikenteen aiheuttamat päiväajan melun yli 55 

dB alueet ulottuvat 25 metrin etäisyydelle. Yhteismelun (muun joukkoliikenteen ja 

Raide-Jokerin) päiväajan melun yli 55 dB alueet ulottuvat 35 metrin etäisyydelle. 

 Raideliikenteen melu ei merkittävästi muuta melutilannetta, koska se korvaa nykyisen 

Jokeri-bussin aiheuttaman liikennemelun tällä kohdalla.  

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

4.25 TL3 Pitäjänmäki, SL5 Maunula, H6 Pirkkolantie ja H7 Pirjontie 

Pirkkolantiellä paaluvälillä 12840-13660 raitioradan oikealla ja vasemmalla puolella on Helsingin 

keskuspuisto. Keskuspuiston melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttamat päiväajan melun yli 55 dB alueet ulottuvat 40-50 metrin 

etäisyydelle kadusta ja voimakkaan melun yli 65 dB melualueet ulottuvat noin 10 metrin 

etäisyydelle, mikäli maasto on tasaista ja melulle on suotuisat leviämisolosuhteet.  

 Hämeenlinnanväylän (vt 3) päiväajan melun yli 55 dB alueet ulottuvat 500-600 metrin 

etäisyydelle tiestä ja voimakkaan melun yli 65 dB melualueet ulottuvat noin 100-150 

metrin etäisyydelle, mikäli maasto on tasaista ja melulle on suotuisat 

leviämisolosuhteet. Pirkkolantien katuliikenteen päiväajan melun yli 55 dB alueet 

ulottuvat 70 metrin etäisyydelle kadusta. Tie- ja katuliikenteen melutaso ylittää laajalti 

55/50 dB päivä- ja yöohjearvot (virkistysalueet taajamissa). 

 Tie- ja katuliikenteen melu on 5-10 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja 

raideliikenteen melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on 1-2 dB 

voimakkaampi kuin pelkkä tie- ja katuliikenteen melu. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

Pirkkolantiellä ja Pirjontiellä paaluvälillä 13660-14400 raitioradan oikealla ja vasemmalla puolella 

on nykyisiä pientaloja lähimmillään noin 20-50 metrin etäisyydellä raitiolinjasta sekä voimassa 

oleva asemakaava (kaavatunnus 12420), jossa on esitetty asuinkerrostaloja noin 8-10 metrin 

etäisyydelle raitiolinjasta. Kaavassa on annettu kadun suuntaan avautuville julkisivuille 30-33 dB 

äänitasoerovaatimukset. Lisäksi kaavassa määrätään, että raideliikenteen puoleisilla julkisivuilla 

tulee ottaa huomioon raitioliikenteen enimmäisäänitaso ja jos näille julkisivuille osoitetaan 

makuuhuonetiloja, tulee ulkovaipan kokonaisääneneristävyyden makuuhuonetilojen osalta olla 5 

dB suurempi kuin mitä asemakaavassa on osoitettu. Lisäksi Pirjontien kohdalla asuinrakennukset 

on liitettävä toisiinsa vähintään 2 m korkealla melua estävällä aidalla tai talousrakennuksin. 

Asuntojen parvekkeet tulee lasittaa liikennemelun torjumiseksi. Kaavakohteen melutilanne ilman 

meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 50-60 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 47-57 dB. Oleskelualueilla raitioliikenteen aiheuttama melu 

on pääosin alle 55/50 dB päivä- ja yöohjearvojen.  

− Paaluvälillä 13760-13980 Pirkkolantien vasemmalla puolella nykyisten pientalojen 

piha-alueilla yöajan 50 dB ohjearvo ylittyy vähäisesti 1-2 dB. 
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 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 56-66 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 47-56 dB. Oleskelualueilla melutaso ylittää 55/50 dB päivä- ja 

yöohjearvot. 

 Yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 57-66 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 50-57 dB. 

Oleskelualueilla melutaso ylittää 55/50 dB päivä- ja yöohjearvot. 

 Raitioliikenteen aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot 

(LAmax) ovat 63-80 dB, eli sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla 

seinärakenteilla ja kaavamääräyksen mukaisilla ulkovaipan äänitasoeroilla. 

 Tie- ja katuliikenteen melu on 5-10 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja 

raideliikenteen melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on 1-2 dB 

voimakkaampi kuin pelkkä tie- ja katuliikenteen melu. 

 Kaava-alueen meluntorjunta saadaan hoidettua kaavamääräysten mukaisilla 

äänitasoerovaatimuksilla, parvekkeiden ja oleskelualueiden sijoittelulla. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

4.26 TL3 Pitäjänmäki, SL6 Oulunkylä, H8 Pakilantie 

Pakilantiellä paaluvälillä 14400-15540 välillä Pirjontie – Tuusulanväylän itäisempi ramppi on 

asuinkerrostaloja ja rivitaloja kadun oikealla ja vasemmalla puolella lähimmillään noin 10-15 

metrin etäisyydellä kadusta. Osassa kerrostaloista on parvekkeita kadulle päin, ja osassa taloista 

parvekkeet on lasitettu. Rivitalojen oleskelualueet ovat kadun puolella tai talojen välissä, minne 

melu pääsee leviämään vapaasti. Tuusulanväylällä (kt 45) on merkittävä vaikutus alueen 

melutilanteeseen. Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 54-59 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 51-56 dB. Oleskelualueilla raitioliikenteen aiheuttama melu 

on alle 55/50 dB päivä- ja yöohjearvojen. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 65-77 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu pääosin tavanomaisilla seinärakenteilla. 

− Paalun 14440 kohdalla raitiotien kaarteessa julkisivuihin kohdistuvat suurimmat 

enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 77 dB, eli sisämelun enimmäistason 45 dB 

tavoitearvo saattaa ylittyä, mikäli äänieristys ei ole riittävän suuri (riittävä ΔL > 32 

dB). 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 

62-67 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 53-61 dB. Oleskelualueilla melutaso ylittää 55/50 dB 

päivä- ja yöohjearvot. 

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 63-67 dB 

ja yömelutaso (LAeq, yö) on 55-61 dB. 

 Tuusulanväylän (kt 45) ja katuliikenteen melu on 8-13 dB voimakkaampi kuin 

raitioliikenteen melu ja raideliikenteen melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. 

Yhteismelu on alle 1 dB voimakkaampi kuin pelkkä tie- ja katuliikenteen melu. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 
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4.27 TL4 Oulunkylä, SL6 Oulunkylä, H9 Käskynhaltijantie 

Käskynhaltijantiellä ja Norrtäljentiellä paaluvälillä 15540-16380 raitioradan oikealla ja vasemmalla 

puolella on voimassa oleva asemakaava (kaavatunnus 12445), jossa on esitetty asuinkerrostaloja 

noin 15-20 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Kaavoissa on annettu kadun suuntaan avautuville 

julkisivuille 31-33 dB äänitasoerovaatimukset. Kaavakohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 55-59 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 52-56 dB. 

 Tie- ja katuliikenteen ja Jokeri-bussin aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, 

päivä) 58-70 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 49-64 dB. 

 Yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 60-70 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 54-64 dB, eli 

sisämelun päivä- ja yöajan 35/30 dB ohjearvot toteutuvat kaavamääräysten mukaisilla 

ulkovaipan äänitasoeroilla. 

 Raitioliikenteen aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot 

(LAmax) ovat 68-77 dB, eli sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu kaavamääräyksen 

mukaisella ulkovaipan äänitasoerolla. 

 Tie- ja katuliikenteen melu on 3-11 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja 

raideliikenteen melu ei merkittävästi muuta melutilannetta.  

 Kaava-alueen meluntorjunta saadaan hoidettua äänitasoerovaatimuksilla, parvekkeiden 

ja oleskelualueiden sijoittelulla. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

4.28 TL4 Oulunkylä, SL6 Oulunkylä, H10 Norrtäljentie 

Norrtäljentiellä ja Oulunkyläntiellä paaluvälillä 16380-16760 välillä Teinintie-päärata on 

asuinkerrostaloja ja rivitaloja sekä yksi pientalo kadun oikealla ja vasemmalla puolella (länsi- ja 

itäpuolella) lähimmillään noin 10-80 metrin etäisyydellä raitiolinjasta ja kadusta. Osassa 

kerrostaloista on lasitettuja parvekkeita kadulle päin. Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 48-56 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 45-53 dB. Oleskelualueilla raitioliikenteen aiheuttama melu 

on alle 55/50 dB päivä- ja yöohjearvojen. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 60-70 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

 Juna-, tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, 

päivä) on 57-64 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 47-58 dB.   

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 58-64 dB 

ja yömelutaso (LAeq, yö) on 52-58 dB.  

 Raitioliikenteen melu ei merkittävästi muuta alueen melutilannetta.  

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 
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4.29 TL4 Oulunkylä, SL6 Oulunkylä, H11 Oulunkyläntie 

Paaluvälillä 16660-16740 raitioradan oikealla puolella (eteläpuolella) on Ogelin liikekeskus noin 25 

metrin etäisyydellä raitiolinjasta ja noin 80 metrin etäisyydelle pääradasta. Ostoskeskuksessa on 

äänitysstudio (Scandal Recording, Kylänvanhimmantie 29). Äänitysstudion yhteyshenkilön mukaan 

äänitysstudio on kokonaisuudessaan maan alla ja se on täysin eristetty ja rakennettu huone 

huoneessa periaatteella ja huoneen rakentamisvaiheessa on käytetty runsaasti ääntä eristäviä 

materiaaleja ja myös ilmastointikanavat on täysin eristetty. Nykytilanteessa studioon ei kuulu 

ulkopuolista melua eikä studiosta kuulu kauppakeskuksen muihin tiloihin ääntä. Raitioliikenteen 

aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 56 dB. Juna-, tie- ja 

katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 64 dB ja yhteismelu julkisivulla 

(LAeq, päivä) on 65 dB. Juna-, tie- ja katumelu on 8 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu. 

Raitioliikenteen aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 

69-73 dB. Raitioliikenteen melu ei merkittävästi muuta melutilannetta, koska juna- ja katumelu on 

suurempi ja määräävämpi, ja enimmäistasot ovat maltilliset. On turvallista arvioida, ettei Raide-

Jokerin liikennöinti aiheuta häiriötä studion toiminnalle, sillä Oulunkyläntie, jonka varrella 

kauppakeskuksessa oleva Scandal Recording sijaitsee, on jo valmiiksi vilkkaasti liikennöity. 

4.30 TL4 Oulunkylä, SL7 Pihlajisto, H12 ja H13 Maaherrantie 

Maaherrantiellä paaluvälillä 17040-17540 raitioradan oikealla ja vasemmalla puolella on voimassa 

olevat asemakaavat (kaavatunnukset 12440 ja 12527), jossa on esitetty asuinkerrostaloja noin 7-

15 metrin etäisyydellä raitiolinjasta ja noin 30-60 metrin etäisyydelle pääradasta. Kaavoissa on 

annettu Maaherrantien suuntaan avautuville julkisivuille äänitasoerovaatimuksia seuraavasti: 

makuu- ja olohuoneille 31-41 dB ja muiden asunnon tilojen osalta 26-38 dB 

äänitasoerovaatimukset. Kaavamääräysten mukaan oleskeluun tarkoitetut piha-alueet tulee 

sijoittaa siten, että niillä saavutetaan melutason ohjearvot; Maaherrantien varrella asunto ei saa 

avautua pelkästään junaradan suuntaan ja parveke tai terassi ei saa avautua junaradan suuntaan. 

Radassa on vaihde paaluvälillä 17260-17280. Kaavakohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 55-64 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 52-61 dB. 

 Juna- ja katuliikenteen ja Jokeri-bussin aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, 

päivä) 58-66 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 51-60 dB. 

 Yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 60-67 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 54-63 dB, eli 

sisämelun päivä- ja yöajan 35/30 dB ohjearvot toteutuvat kaavamääräysten mukaisilla 

ulkovaipan äänitasoeroilla. 

 Raitioliikenteen ja vaihdekolinan aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat suurimmat 

enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 71-86 dB, eli sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu 

kaavamääräyksen mukaisella ulkovaipan äänitasoerolla. 

− paaluvälillä 17260-17280 vaihdekolinan aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat 

suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 84-86 dB ja tällä kohdalla 

äänitasoerovaatimukset ovat 40-41 dB, joten sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu 

kaavamääräyksen mukaisella ulkovaipan äänitasoerolla. 
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 Junaliikenteen melu on 1-6 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja 

raideliikenteen melu ei merkittävästi muuta melutilannetta.  

 Kaava-alueen meluntorjunta saadaan hoidettua äänitasoerovaatimuksilla, parvekkeiden 

ja oleskelualueiden sijoittelulla. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

Maaherrantiellä paaluvälillä 17540-18000 on asuinkerrostaloja raitioradan oikealla ja vasemmalla 

puolella (etelä- ja pohjoispuolella) noin 25-60 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Kohteen 

melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 50-55 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 46-52 dB. Oleskelualueilla raitioliikenteen aiheuttama melu 

on alle 55/50 dB päivä- ja yöohjearvojen. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 66-72 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

 Raideliikenteen melu ei merkittävästi muuta melutilannetta, koska se korvaa nykyisen 

Jokeri-bussin aiheuttaman liikennemelun tällä kohdalla.  

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

Paaluvälillä 18000-18300 ei ole melulle herkkiä kohteita. 

4.31 TL4 Oulunkylä, SL7 Pihlajisto, H14 Maaherrantie 

Paaluvälillä 18300-18640 ei ole melulle herkkiä kohteita. 

Maaherrantiellä paaluvälillä 18640-19060 on asuinkerrostaloja, rivitaloja ja pientaloja kadun 

vasemmalla puolella (pohjois- ja itäpuolella) noin 15-100 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. 

Oleskelualueet ja parvekkeet ovat Maaherrantien puolella. Paalun 18920 kohdalla on leikkipaikka 

11 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Paaluvälillä 18900-19060 kaavassa (kaavatunnus 10330) on 

annettu 30 äänitasoerovaatimukset Maaherrantien suuntaan avautuville julkisivuille. 

Lahdenväylällä (vt 4) on merkittävä vaikutus alueen melutilanteeseen. Raitiotien pysäkki on 

paalun 18900 kohdalla. Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 50-57 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 47-54 dB. Oleskelualueilla raitioliikenteen aiheuttama 

päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on suurimmillaan 48-60 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 45-

57 dB, eli Raide-Jokerin aiheuttama melu ylittää 55/50 dB päivä- ja yöohjearvot. 

 Tie- ja katuliikenteen ja Jokeri-bussin aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 

47-61 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 42-54 dB. Oleskelualueilla tie- ja katumelun ja Jokeri-

bussin aiheuttama päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on suurimmillaan 45-60 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 40-55 dB, eli katumelu ylittää 55/50 dB päivä- ja yöohjearvot. 

 Yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 52-62 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 48-55 dB, eli 

sisämelun päivä- ja yöajan 35/30 dB ohjearvot toteutuvat tavanomaisilla seinärakenteilla. 

Oleskelualueilla yhteismelun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on suurimmillaan 50-61 dB 

ja yömelutaso (LAeq, yö) on 45-57 dB, eli yhteismelu ylittää 55/50 dB päivä- ja yöohjearvot. 
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 Tie- ja katuliikenteen ja Jokeri-bussin ja Raide-Jokeri-raitioliikenteen aiheuttama melu on 

samalla tasolla paaluvälin 18900-19060 oleskelualueilla, eli molemmissa tilanteissa 

ohjearvot ylittyvät. 

 Kohteessa on meluntorjuntatarve paaluvälillä 18900-19060 ja meluntorjuntaa 

(meluseinä +2m) on esitetty leikkipaikan ja oleskelupihojen suojaksi. 

 Suunnitellulla meluntorjunnalla (meluseinä +2m) oleskelualueilla raitioliikenteen 

aiheuttama päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on suurimmillaan 55 dB ja yömelutaso (LAeq, 

yö) on suurimmillaan 52 dB, eli Raide-Jokerin aiheuttama melu ylittää vähäisesti (1-2 dB) 

50 dB yöohjearvon. 

 Suunnitellulla meluntorjunnalla (meluseinä +2m) oleskelualueilla yhteismelun päiväajan 

keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 54-58 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 49-54 dB, eli yhteismelu 

ylittää päiväohjearvon 3 dB:llä. Eli meluntorjunta on osittain riittämätön ja 

meluntorjunnasta huolimatta 55 dB päiväohjearvo ylittyy. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 63-73 dB, eli 

sisämelun enimmäistason 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

Maaherrantiellä paaluvälillä 18720-19120 on asuinkerrostaloja kadun oikealla puolella (etelä- ja 

länsipuolella) lähimmillään noin 14-25 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Oleskelualueet ja 

parvekkeet ovat sisäpihalla rakennusmassojen suojassa. Kaavassa (kaavatunnukset 10330, 10906, 

10773) on annettu 30 ja 35 dB äänitasoerovaatimukset Maaherrantien suuntaan avautuville 

julkisivuille. Lahdenväylällä (vt 4) on merkittävä vaikutus alueen melutilanteeseen. Raitiotien 

pysäkki on paalun 18900 kohdalla. Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 50-61 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 47-58 dB. 

 Tie- ja katuliikenteen ja Jokeri-bussin aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, 

päivä) 56-67 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 50-61 dB. 

 Yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 57-67 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 52-61 dB, eli 

sisämelun päivä- ja yöajan 35/30 dB ohjearvot toteutuvat kaavamääräyksen mukaisilla 

ulkovaipan äänitasoerolla (ΔL = 30 tai 35 dB). 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 68-79 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu pääosin tavanomaisilla seinärakenteilla. 

− Paaluvälillä 18720-18800 julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot 

(LAmax) ovat 77-79 dB, eli sisämelun enimmäistason 45 dB tavoitearvo saattaa 

ylittyä, mikäli äänieristys ei ole riittävän suuri (riittävä ΔL > 34 dB). Voimakkaimmat 

79 dB enimmäistasot kohdistuvat vain alimpaan kerrokseen ja 78 dB enimmäistaso 

kerroksiin 1-3. Kaavassa äänitasoero on ΔL = 30 dB (kaavatunnus 10330) 

 Raideliikenteen melu ei merkittävästi muuta melutilannetta, koska se korvaa nykyisen 

Jokeri-bussin aiheuttaman liikennemelun tällä kohdalla.  

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

 

Paaluvälillä 19120-19420 ei ole melulle herkkiä kohteita. 
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Maaherrantiellä paaluvälillä 19420-19600 ja Pihlajamäentiellä paaluvälillä 19600-19700 

raitioradan vasemmalla puolella (pohjois- ja länsipuolella) on asuinkerrostaloja lähimmillään noin 

11 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Kerrostaloissa on lasitetut ulkonevat parvekkeet kadulle päin. 

Oleskelualueet ovat sisäpihalla rakennusmassojen ja noin 2 metriä korkean tonttiaidan suojassa. 

Maaherrantien ja Pihlajamäentien suuntaan avautuville julkisivuille on annettu 35 dB 

äänitasoerovaatimukset kaavassa (kaavatunnus 11450). Lahdenväylällä (vt 4) on merkittävä 

vaikutus alueen melutilanteeseen. Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 57-62 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 53-59 dB. Piha-alueilla päivämelutaso on 41-54 dB ja 

yömelutaso 40-51 dB, eli päiväajan 55 dB ohjearvo ei ylity, mutta yöajan 50 dB ohjearvo 

ylittyy vähäisesti (1 dB). 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 66-68 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 59-62 dB. Piha-alueilla päivämelutaso on 49-58 dB ja yömelutaso 

43-52 dB, eli 55/50 dB ohjearvot ylittyvät 2-3 dB ja meluntorjunta on riittämätön. 

 Yhteismelu julkisivulla (LAeq, päivä) on 67-68 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 60-62 dB, eli 

sisämelun päivä- ja yöajan 35/30 dB ohjearvot toteutuvat kaavamääräyksen mukaisella 

ulkovaipan äänitasoerolla (ΔL = 35 dB). Piha-alueilla yhteismelun päivämelutaso on 50-

59 dB ja yömelutaso 44-54 dB, eli 55/50 dB ohjearvot ylittyvät 4 dB ja meluntorjunta on 

riittämätön. 

 Tie- ja katumelu on 4-11 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja raideliikenteen 

melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on alle 1 dB voimakkaampi kuin 

pelkkä tie- ja katumelu. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 74-80 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu kaavamääräyksen mukaisella ulkovaipan 

äänitasoerolla (kaavassa ΔL = 35 dB). 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

4.32 TL5 Itäkeskus, SL8 Viikin tiedepuisto, H15 Pihlajamäentie 

Pihlajamäentiellä paaluvälillä 19600-19700 on asuinkerrostaloja kadun vasemmalla puolella 

(länsipuolella), joiden melutilanne on käsitelty edellisessä luvussa. 

Pihlajamäentiellä paaluvälillä 19700-19840 ei ole melulle herkkiä kohteita. 

4.33 TL5 Itäkeskus, SL8 Viikin tiedepuisto, H16 Viikinkaari 

Viikinkaarella paaluvälillä 19840-20240 ei ole melulle herkkiä kohteita. 

 

4.34 TL5 Itäkeskus, SL8 Viikin tiedepuisto, H17 Viikintie 

Viikintiellä paaluvälillä 20240-20660 ei ole melulle herkkiä kohteita. 
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Viikintiellä paaluvälillä 20660-20800 on asuinkerrostaloja kadun oikealla puolella (eteläpuolella) 

noin 28 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Oleskelualueet ja parvekkeet ovat rakennusmassojen 

suojaisella puolella. Radassa on vaihde paalun 20680 kohdalla ja pysäkki on paalun 20600 

kohdalla. Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) 59-60 dB 

ja yömelutaso (LAeq, yö) on 56-57 dB. 

 Raitioliikenteen ja vaihdekolinan aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat suurimmat 

enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 75-77 dB, eli sisämelun enimmäistason 45 dB 

tavoitearvo saattaa ylittyä, mikäli äänieristys ei ole riittävän suuri (riittävä ΔL > 32 dB).  

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 62-63 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 55-56 dB. 

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) 63-64 dB ja 

yömelutaso (LAeq, yö) on 59-60 dB, eli sisämelun päivä- ja yöajan 35/30 dB ohjearvot 

toteutuvat tavanomaisilla seinärakenteilla (ΔL vähintään 30 dB). 

 Tie- ja katumelu on 3-4 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja raideliikenteen 

melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on 1-2 dB voimakkaampi kuin 

pelkkä tie- ja katumelu. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

Viikintiellä paaluvälillä 20800-21940 ei ole melulle herkkiä kohteita raitioradan läheisyydessä. 

4.35 TL5 Itäkeskus, SL9 Roihupelto, H18 Viilarintie 

Viilarintiellä paaluvälillä 21940-22860 välillä Viikintie-Kauppamyllyntie raitioradan molemmilla 

puolilla on nykyisiä tai suunnitteilla olevia (Myllypuro, Karhunkaataja, kaavaehdotus) pientaloja, 

rivitaloja ja asuinkerrostaloja. Nykyiset asuintalot ovat lähimmillään noin 50-100 metrin 

etäisyydellä Viilarintiestä. Uudet kaavaehdotuksen asuinkerrostalojen korttelialueet ovat aivan 

Viilarintien vieressä. Kaavaehdotuksessa uusille rakennuksille on ehdotettu 30, 32 ja 33 dB 

äänitasoerovaatimuksia Viilarintien suuntaan avautuville julkisivuille. Kohteen melutilanne ilman 

meluntorjuntaa, kun kaavoitetut rakennukset ovat rakennettu: 

 Nykyiselle asutukselle raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan 

keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 52 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 49 dB. Kaavaehdotuksen 

asuinkortteleissa raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso 

(LAeq, päivä) on 58 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 55 dB. 

 Nykyiselle asutukselle tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan 

keskiäänitaso (LAeq, päivä) 57 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 47 dB, lähimpänä tietä 

sijaitsevilla piha-alueilla ohjearvot ylittyvät vähäisesti. Kaavaehdotuksen 

asuinkortteleissa tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan 

keskiäänitaso (LAeq, päivä) 58-68 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 49-61 dB. 

 Nykyiselle asutukselle yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso 

(LAeq, päivä) on 58 dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 51 dB. Kaavaehdotuksen asuinkortteleissa 

yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 58-68 dB 

ja yömelutaso (LAeq, yö) on 52-62 dB 
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 Tie- ja katumelu on 4-5 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja raideliikenteen 

melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on 1 dB voimakkaampi kuin 

pelkkä tie- ja katumelu. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 66-75 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

4.36 TL5 Itäkeskus, SL9 Roihupelto, H19 Viilarintie 

Paaluvälillä 22860-23500 ei ole melulle herkkiä kohteita. Alueella on teollisuusrakennuksia. 

4.37 TL5 Itäkeskus, SL9 Roihupelto, H20 Varikkotie 

Paaluvälillä 23500-24260 ei ole melulle herkkiä kohteita. Alueella on liikerakennuksia ja 

urheiluhalli. 

Paaluvälillä 24260-24340 on rivitaloja kadun vasemmalla puolella (pohjoispuolella) lähimmillään 

noin 17-21 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Oleskelualueet ovat rakennusmassojen välissä ja 

massoittelu ei juurikaan suojaa oleskelupihoja. Varikkotien alueella merkittävin melulähde on 

Itäväylän ajoneuvoliikenne. Varikkotielle vanhan meluseinän tilalle rakennetaan uusi noin +3,4 

metriä korkea ja 120 metriä pitkä meluseinä. Meluntorjunnan lähtökohtana Varikkotiellä oli se, 

että tilanne ei huonone nykyisestä. Varikkotiellä katu siirtyy lähemmäs taloa nykyisen meluesteen 

päälle, jonka vuoksi vanha melueste uusitaan. Kohteen melutilanne uudelleen rakennetulla 

meluntorjunnalla: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun päiväajan keskiäänitaso (LAeq, päivä) on 50-62 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 45-58 dB. Piha-alueilla päivämelutaso on 45-53 dB ja 

yömelutaso 40-49 dB, eli 55/50 dB ohjearvot eivät ylity.  

 Tie-, katu- ja metroliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 60-71 

dB ja yömelutaso (LAeq, yö) on 54-64 dB. Piha-alueilla päivämelutaso on 56-64 dB ja 

yömelutaso 51-57 dB, eli 55/50 dB ohjearvot ylittyvät ja meluntorjunta on riittämätön. 

 Raitioliikenteen aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot 

(LAmax) ovat 78-80 dB, eli sisämelun 45 dB tavoitearvo saattaa ylittyä, mikäli äänieristys ei 

ole riittävän suuri (ΔL > 33-35 dB).  

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 61-72 dB. Piha-alueilla 

yhteismelun melutasot ovat suurimmillaan 57-64 dB. 

 Itäväylän liikenteen, katuliikenteen ja metroliikenteen melu on 10 dB voimakkaampi 

kuin raitioliikenteen melu ja raideliikenteen melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. 

Yhteismelu on alle 1 dB voimakkaampi kuin pelkkä tie-, katu- ja metroliikenteen melu. 

 Varikkotien alueen melutilanne oli huono jo vanhalla puretulla meluseinällä ja nykyisellä 

liikenteellä. Uusi meluseinä on hieman korkeampi, keskimäärin noin 3,4 metriä korkea, 

joten se on hieman tehokkaampi kuin vanha melueste ja kohteen melutilanne paranee 

vähäisesti meluseinän uusimisen myötä. Uudenkin meluesteen vaikutus rajoittuu vain 

Raaseporintie 2 ja 4 kiinteistöihin, ja kauempana muiden asuinkiinteistöjen kohdalla 

esteen torjuntateho on alle 1 dB.  
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 Varikkotien alue on meluntorjunnan kannalta erittäin haastava, koska melulähteitä on 

laajalla noin 100 metrin leveydellä (Itäväylä, rampit, metro ja varikkotie) ja ne sijoittuvat 

kauas meluesteestä. Ideaalitilanteessa melueste pitäisi sijoittaa aivan melulähteen 

viereen, mutta tässä kohteessa melulähde on 100 metriä leveä, joten se ei ole 

mahdollista.  

 Varikkotien/Raaseporintien ja Raide-Jokerin väliin jäävälle piennaralueelle tullaan 

istuttamaan puustoa, mutta puustolla ja muulla kasvillisuudella ei kuitenkaan ole 

merkittävää vaikutusta meluntorjunnassa, koska vaadittaisiin riittävän tiheä ja useita 

kymmeniä metrejä leveä kasvillisuusvyöhyke, jotta kasvillisuudella olisi vaikutusta melun 

leviämiseen. 

4.38 TL5 Itäkeskus, SL9 Roihupelto, H21 Raaseporintie 

Paaluvälillä 24400-24460 on asuinkerrostaloja kadun vasemmalla puolella (pohjoispuolella) noin 

35-70 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Oleskelualueet ovat rakennusmassojen välissä tai takana, 

mutta massoittelu ei juurikaan suojaa oleskelupihoja. Radassa on vaihde paalun 24500 kohdalla. 

Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 50-61 dB. 

 Raitioliikenteen ja vaihdekolinan aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat suurimmat 

enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 72-79 dB. Eli pääosin sisämelun 45 dB tavoitearvo 

toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla.  

− Paluun 24460 kohdalla vaihdekolinan aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat 

suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 76-79 dB, eli sisämelun enimmäistason 

45 dB tavoitearvo saattaa ylittyä, mikäli äänieristys ei ole riittävän suuri (riittävä 

ΔL > 34 dB).  

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 60-69 dB.  

 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 60-69 dB. 

 Tie- ja katumelu on 8-13 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja raideliikenteen 

melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on alle 1 dB voimakkaampi kuin 

pelkkä tie- ja katumelu. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 

4.39 TL5 Itäkeskus, SL9 Roihupelto, H22 Tallinnanaukio 

Paaluvälillä 24600-24680 on asuinkerrostaloja kadun vasemmalla puolella (pohjoispuolella) noin 

50-65 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Kerrostaloissa on parvekkeet kadulle päin. Oleskelualueet 

ovat sisäpihalla rakennusmassojen suojassa. Kohteen melutilanne ilman meluntorjuntaa: 

 Raitioliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 54-57dB. 

 Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 67-72 dB, eli 

sisämelun 45 dB tavoitearvo toteutuu tavanomaisilla seinärakenteilla. 

 Tie- ja katuliikenteen aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 64-65 dB. Tie- 

ja katumelu voi ylittää ohjearvot parvekkeilla, jos lasitus vuotaa melua tai jos lasitusta ei 

ole. 
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 Yhteismelun aiheuttama suurin julkisivun keskiäänitaso (LAeq, päivä) 65-66 dB. 

 Tie- ja katumelu on 7-10 dB voimakkaampi kuin raitioliikenteen melu ja raideliikenteen 

melu ei merkittävästi muuta melutilannetta. Yhteismelu on alle 1 dB voimakkaampi kuin 

pelkkä tie- ja katumelu. 

 Kohteessa ei ole tarvetta torjua Raide-Jokerin liikenteen aiheuttamaa melua. 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Valmistuessaan Raide-Jokeri ei tuo liikenteen meluun merkittävää lisäystä autoliikenteen 

aiheuttamaan nykyiseen melutasoon verrattuna. Raitioliikenteen melu on keskimäärin noin 5-10 

dB hiljaisempaa kuin muu katuliikenteen melu. Raitioliikenteen ja uuden melulähdetyypin myötä 

hankealueen äänimaisema muuttuu. Raitiotie tulee rakennettuun meluisaan ympäristöön, joten 

melutasot eivät suurilta osin kasva merkittävästi. 

Raitioliikenteestä voi kuitenkin syntyä häiritsevää melua esim. kaarteissa ja vaihteiden kohdalla. 

Vaihteet on pyritty sijoittamaan siten, että vaihteiden yliajosta aiheutuva meluhaitta olisi 

mahdollisimman vähäinen. Mahdollista kaarrekirskuntaa vältetään käyttämällä ratalinjalla 

mahdollisimman loivia kaarteita.  

Liikennemeluselvityksessä tunnistettiin meluntorjuntatarve kolmella katuosuudella: 

 TL2 Leppävaara, SL2 Laajalahti, E10 Kurkijoentie, Espoon Laajalahdessa 

 TL2 Leppävaara, SL2 Laajalahti, E11 Kurkijoenpuisto, Espoon Laajalahdessa 

 TL4 Oulunkylä, SL7 Pihlajisto, H14 Maaherrantie, Helsingin Viikinmäessä 

Rakenteellista meluntorjuntaa esitetään kohteissa, joissa Raide-Jokerin aiheuttama melu ylittää 

ohjearvon ja kokonaismelutilanne hankkeen myötä merkittävästi kasvaa (yli 2 dB).  Meluesteiden 

akustinen mitoitus tehtiin melulaskentojen perusteella. Meluntorjunnalle optimoitiin meluesteen 

tyyppi, sijainti ja korkeusasema halutun suojausvaikutuksen saavuttamiseksi. Lisäksi 

Varikkotielle Helsingin Itäkeskuksessa vanhan meluseinän tilalle rakennetaan uusi korkeampi 

meluseinä. 

6 JATKOTOIMENPIDESUOSITUKSET 

6.1 Liikennemelun seurantamittaukset 

Raitiotien liikenteen aiheuttamaa melutilannetta seurataan ennen ja jälkeen hankkeen 

toteutuksen melumittauksilla. Mittauksia tehdään maastossa meluvaikutusten kannalta herkkien 

alueiden ja yksittäisten kiinteistöjen kohdalta. Nykytilanteen melumittauksia ja melukortteja 

laadittiin yhteensä 15 kohteesta. Melumittaukset suoritettiin 10.10.2018, 19.10.2018 ja 1.11.2018 

ja ne on raportoitu erikseen (melumittausraportin päivämäärä: 4.7.2019). Hankkeen toteutuksen 

jälkeen melumittauksilla seurataan uusien meluesteiden toimivuutta, hankkeen aiheuttamaa 

melutilanteen muutosta ja suojaamattomien alueiden melutilannetta. Melumittaukset tehdään 

ympäristöministeriön mittausohjeen mukaisesti. Seurantamittausten mittauspisteiden valinnassa 

on suositeltavaa käyttää nykytilanteen mittauspisteitä. 

6.2 Riskikohteiden seurantamittaukset  

Raitiotien liikenteen aiheuttamaa melun enimmäistasoja seurataan jälkeen hankkeen toteutuksen 

melumittauksilla. Mittauksia on suositeltavaa tehdä kohteissa, joissa asuintilojen sisämelun 
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enimmäistason 45 dB tavoitearvo saattaa ylittyä, mikäli äänieristys ei ole riittävän suuri. 

Riskikohteiksi on tunnistettu myös melun kannalta herkät kohteet, joissa alustava 

enimmäisäänitason LAFmax tavoitetaso on 25 dB. Tunnistettuja riskikohteista, joissa sisämelun 

enimmäistason tavoitearvo saattaa ylittyä: 

 TL2 Leppävaara, SL3 Leppävaara, E14 Alberganesplanadi, Alberganesplanadin länsipuoli 

/ vasen puoli, paluun 5800 kohdalla julkisivuihin kohdistuvat suurimmat 

enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 72-79 dB, eli sisämelun enimmäistason 45 dB tavoitearvo 

saattaa ylittyä, mikäli äänieristys ei ole riittävän suuri (riittävä ΔL > 34 dB, kaavassa ΔL = 

32 dB). 

 TL3 Pitäjänmäki, SL4 Pitäjänmäki, H1 Takkatie, Paaluvälillä 8660-8680 osoitteessa 

Arinatie 8 (Helsinki) raitioradan vasemmalla puolella (radan pohjoispuolella) on Finnvox-

äänitysstudio lähimmillään noin 14 metrin etäisyydellä raitiolinjasta. Raitioliikenteen 

aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 79-80 

dB, eli herkkien kohteiden sisämelun enimmäistason 25 dB tavoitearvo saattaa ylittyä, 

mikäli äänieristys ei ole riittävän suuri. Kohteessa voi olla tarvetta torjua Raide-Jokerin 

liikenteen aiheuttamaa melua. 

 TL3 Pitäjänmäki, SL6 Oulunkylä, H8 Pakilantie, Pakilantiellä paalun 14440 kohdalla on 

asuinkerrostalo kadun oikealla (länsipuolella) noin 17 raitiolinjan kaarteesta, missä 

julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 77 dB, eli sisämelun 

enimmäistason 45 dB tavoitearvo saattaa ylittyä, mikäli äänieristys ei ole riittävän suuri 

(riittävä ΔL > 32 dB). 

 TL4 Oulunkylä, SL7 Pihlajisto, H14 Maaherrantie, Maaherrantiellä paaluvälillä 18720-

18800 on asuinkerrostalo kadun oikealla puolella (eteläpuolella), missä julkisivuihin 

kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 77-79 dB, eli sisämelun 

enimmäistason 45 dB tavoitearvo saattaa ylittyä, mikäli äänieristys ei ole riittävän suuri 

(riittävä ΔL > 34 dB). Voimakkaimmat 79 dB enimmäistasot kohdistuvat vain alimpaan 

kerrokseen ja 78 dB enimmäistaso kerroksiin 1-3. Kaavassa äänitasoerovaatimus ΔL = 30 

dB (kaavatunnus 10330). 

 TL5 Itäkeskus, SL8 Viikin tiedepuisto, H17 Viikintie, Viikintiellä paaluvälillä 20660-20800 

on asuinkerrostaloja kadun oikealla puolella (eteläpuolella) noin 28 metrin etäisyydellä 

raitiolinjasta. Radassa on vaihde paalun 20680 kohdalla. Raitioliikenteen ja 

vaihdekolinan aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot 

(LAmax) ovat 75-77 dB, eli sisämelun enimmäistason 45 dB tavoitearvo saattaa ylittyä, 

mikäli äänieristys ei ole riittävän suuri (riittävä ΔL > 32 dB).  

 TL5 Itäkeskus, SL9 Roihupelto, H20 Varikkotie, Paaluvälillä 24260-24340 on rivitaloja 

kadun vasemmalla puolella (pohjoispuolella) lähimmillään noin 17-21 metrin 

etäisyydellä raitiolinjasta. Raitioliikenteen aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat 

suurimmat enimmäisäänitasot (LAmax) ovat 78-80 dB, sisämelun 45 dB tavoitearvo 

saattaa ylittyä, mikäli äänieristys ei ole riittävän suuri (ΔL > 33-35 dB).  

 TL5 Itäkeskus, SL9 Roihupelto, H21 Raaseporintie, kadun vasemmalla puolella 

(pohjoispuolella) noin 35 metrin etäisyydellä raitiolinjasta paluun 24460 kohdalla 

vaihdekolinan aiheuttamat julkisivuihin kohdistuvat suurimmat enimmäisäänitasot 
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(LAmax) ovat 76-79 dB, eli sisämelun enimmäistason 45 dB tavoitearvo saattaa ylittyä, 

mikäli äänieristys ei ole riittävän suuri (riittävä ΔL > 34 dB).  

6.3 Kaluston melupäästön lähtöarvojen todentaminen melumittauksin 

Raitioliikenteen kaluston melupäästön lähtöarvot on suositeltavaa todentaa melumittauksilla. 

Tulevaa raitioliikenteen kalustoa ei vielä ole olemassa, joten sen melupäästöön liittyy 

epävarmuuksia. Tulevan kaluston osalta on melumallinuksessa oletettu, että se on hyvin saman 

tyyppinen kuin nykyinen Artic-raitiovaunukalusto. Suurimmat lähtöarvoihin liittyvät 

epävarmuudet koskevat syväuraisia vaihteita, nurmiratojen ja avorataosuuksien vaikutusta 

melupäästöihin, sekä kaarrekirskuntojen esiintymistä ja voimakkuutta. Melupäästömittaukset eri 

nopeusalueilla ja tilanteissa on syytä tehdä sen jälkeen, kun pyörät ja kiskot eivät ole ”uuden 

karheita”. 

6.4 Kiskot, vaihteet ja kalusto pidettävät kunnossa ja rasvattuna 

Meluvaikutusten arvioinnissa oletettiin, että pyörän voitelujärjestelmä pitää huolen, ettei ääni 

kaarteessa ole kiusallista kapeakaistaista kirskuntaa, vaan vähemmän kiusalliseksi koettua 

matalataajuista jyrinää.  

7 VIRHELÄHTEET 

Kaluston melupäästön lähtöarvot 

Tulevaa raitioliikenteen kalustoa ei vielä ole olemassa, joten sen melupäästöön liittyy 

epävarmuuksia. Tulevan kaluston osalta on oletettu, että se on hyvin saman tyyppinen kuin 

nykyinen Artic-raitiovaunukalusto.  

Ulkovaippojen äänieristyksen lähtötiedot 

Rakennusten julkisivujen ulkovaippojen rakenteiden äänieristys eli äänitasoerot on arvioitu tai 

oletettu kaavamääräysten mukaiseksi. 

Liikennemäärät 

Liikenne-ennusteisiin liittyy huomattavia epävarmuuksia, mutta arviot ovat todennäköisemmin 

liikennemääriä liioittelevia kuin liian pienet. Melumallinnus ei ole herkkä liikennemäärän pienille 

muutoksille. Esimerkiksi liikennemäärän muuttuminen 25 % vaikuttaa melupäästöön hieman alle 

1 dB. 

Puuston ja kasvillisuuden vaikutus melunleviämiseen 

Pihojen ja kadun välimaastossa sijaitsevalla kasvillisuudella ja puustolla ei ole vaikutusta melun 

leviämiseen. Näin ollen myöskään puuston mahdollisella vähentämisellä ei ole melutasoa lisäävää 

vaikutusta. Vaadittaisiin riittävän tiheä ja useita kymmeniä metrejä leveä kasvillisuusvyöhyke, 

jotta kasvillisuudella olisi merkittävää vaikutusta. Puuston ja kasvillisuuden poistaminen voi 

kuitenkin lisätä melun häiritsevyyttä, koska melulähde on tällöin nähtävissä. 
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