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ALKUSANAT 
 

Tämä meluselvitys on laadittu osana E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-
Kirismäki tiesuunnitelmamuutos Kirismäen eritasoliittymässä, Kaarina -hanketta. 
Meluselvityksen tavoitteena on ollut selvittää Kirismäen eritasoliittymän 
tiesuunnitelmamuutoksen mukaisten ramppijärjestelyjen vaikutusta alueen melutasoon 
ennustetilanteessa vuonna 2040. 

Meluselvitys on tehty Destia Oy:n Liikenne- ja ympäristösuunnitteluyksikössä, jossa 
melumallinnuslaskelmista on vastannut FM Nina Lindroos. 
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1 SUUNNITTELUKOHDE 

Suunnittelukohteena on E18 (Turun kehätie) välillä Kausela-Kirismäki. Tiesuunnitelman 
muutoksen meluselvitys on tehty Kirismäen eritasoliittymän alueelta muutosten laajuuden 
mukaisesti. Tiesuunnitelmamuutos koskee kahta Kirismäen eritasoliittymän ramppia (E5R4 
ja E5R8), jotka muutetaan oikealle erkaneminen -periaatteen mukaiseksi sekä Helsingin 
suunnasta kehätielle johtavaa ramppia (E5R3), jonka linjaus muutetaan mahdollistamaan 
Piikkiön suunnan rampin (E5R4) oikealle erkaantuminen. 

Suunnittelualueelta on tehty aiemmin meluselvitys tiesuunnitelman laatimisen yhteydessä 
(Promethor Oy 6.4.2018). Tiesuunnitelman muutoksen mukaista melutilannetta on tässä 
selvityksessä verrattu tiesuunnitelman meluselvityksen tuloksiin. 

2 MELUTASON OHJEARVOT 

2.1 Melutasojen ohjearvot 

Ympäristömelun kuvaamiseen käytetään keskiäänitasoa LAeq (ekvivalenttitasoa), jossa 
hetkittäiset äänen voimakkuuden vaihtelut on tasoitettu ja erikorkuiset osaäänet 
painotettu korvan herkkyyttä vastaavalla tavalla (ns. A-painotus). 

Meluntorjuntalain nojalla on annettu Valtioneuvoston päätös (993/92), jossa on esitetty 
yleiset melutason ohjearvot ekvivalenttitasoina. Ohjearvoja sovelletaan ympäristön 
viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä 
rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvot perustuvat päivä- (klo 7–22) ja yöajan (klo 22–
7) keskiäänitasoihin. 

Taulukko 1. Melutasojen ohjearvot (VNp 993/1992). 

Ohjearvot ulkona Päivä Yö

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja 

niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja 

oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB 50 dB

Uudet asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet 

taajamissa sekä hoitolaitoksia ja oppilaitoksia palvelevat 

alueet

55 dB 45 dB

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, 

virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja 

luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB

Ohjearvot sisällä Päivä Yö

Asuin- potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -
 

Lisäksi: 
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Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. Yöohjearvoa ei 
sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 
 

Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä 
läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei 
saa ylittää ulkona A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 55 dB eikä 
yöohjearvoa 50 dB. Uusilla asuinalueilla sovelletaan yöajan ohjearvoa 45 dB. 

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa on ohjeena, että ulkoa kantautuvasta melusta 
aiheutuva melutaso sisällä alittaa A-painotetun keskiäänitason (LAeq) päiväajan ohjearvon 
35 dB ja yöajan ohjearvon 30 dB. Opetus - ja kokoontumistiloissa sovelletaan ainoastaan 
melutason päiväohjearvoa ja liike- ja toimistohuoneissa päiväohjearvoa 45 dB. Normaalin 
seinärakenteen aiheuttama äänitasoero ulkoa sisälle kantautuvalle melulle oletetaan 
olevan vähintään 30 dB. 

2.2 Melulaskennat 

Liikenteen aiheuttamat keskiäänitasot on mallinnettu CadnaA-melulaskentaohjelman 
versiolla 2019, joka käyttää pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallilla (Nordic 
Prediction Method 1996). Liikenteen aiheuttamat A-painotetut keskiäänitasot lasketaan 
leviämislaskelmissa kahden metrin korkeudella maanpinnasta laskentaohjelmaan 
muodostettua kolmiulotteista maastomallia käyttäen. 

Melulaskennan tulokset esitetään keskiäänitasoina, joita voidaan verrata suoraan 
valtioneuvoston antamiin melutason ohjearvoihin. Keskiäänitasojen laskennassa ohjelma 
ottaa huomioon liikennemäärän, raskaan liikenteen osuuden, ajonopeuden, maaston 
muodot, vesistöt, rakennusten sijainnin ja korkeudet sekä akustisesti kovien pintojen 
aiheuttamat heijastukset. Heijastusten määrä laskennoissa on ollut kaksi ja 
laskentapisteverkkona on käytetty 10 x 10 metrin ruudukkoa. Yhteispohjoismaisen 
tieliikennemelun laskentamallin arvioitu menetelmätarkkuus on ±3 dB. Lähellä 
melulähdettä mallin antama tulos on jonkin verran tätä tarkempi. 

Melutilannetta on tarkasteltu liikenne-ennusteen (2040) mukaisessa liikennetilanteessa 
päivällä (klo 7–22) ja yöllä (22–7). Melutarkastelun tulokset on esitetty liitekartoilla 
meluvyöhykkeinä 5 dB:n välein. 

2.3 Melulaskennan lähtötiedot 

Melulaskennan lähtötiedot perustuvat aiemman tiesuunnitelman meluselvityksen 
(Promethor Oy 6.4.2018) lähtötietoihin niitä osin, kun ne ovat olleet hyödynnettävissä. 
Tiesuunnitelman ja tämän tiesuunnitelman muutoksen melumallinnukset eivät kuitenkaan 
pohjaudu samaan malliin ja osassa lähtötiedoista (mm. maastomalli) on eroja, jotka voivat 
jonkin verran vaikuttaa melulaskennan tuloksiin. 

2.3.1 Maastomalli 

Melulaskentojen maastomalli sisältää maanpintamallin ja rakennukset. Maanpintamalli on 
muodostettu tiesuunnitelman muutoksen mukaisesta tien yläpintamallista ja 
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Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta. Tiedot rakennusten sijainnista, 
kerrosluvusta ja käyttötarkoituksesta ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta. 

2.3.2 Liikenne 

Liikennemäärä- ja nopeusrajoitustiedot perustuvat tiesuunnitelman yhteydessä tehtyyn 
liikenne-ennusteeseen (Finnmap Infra Oy 2018). Yöajan liikenteen osuus koko 
vuorokauden liikennemäärästä on oletettu olevan 10 %. 

Taulukko 2. Liikennetiedot liikenne-ennusteen 2040 mukaisessa tilanteessa. 

Tie Nopeus 
 

Ennuste-KVL (2040) 
ajon/vrk 

Raskasta 
liikennettä (2040) 

E18, ramppi E5R1 35 km/h 728 6 % 

E18, ramppi E5R2 75 km/h 412 6 % 

E18, ramppi E5R3 80 km/h 6942 9 % 

E18, ramppi E5R4 60 km/h 100 6 % 

E18, ramppi E5R5 80 km/h 6763 9 % 

E18, ramppi E5R6 60 km/h 3031 6 % 

E18, ramppi E5R7 105 km/h 1132 6 % 

E18, ramppi E5R8 60 km/h 2717 6 % 

Vt 1 120 km/h 26800 9 % 

M4 60 km/h 6650 6 % 
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3 MELULASKENNAN TULOKSET 

 Tiesuunnitelman muutoksen yhteydessä valtatielle 1 suunniteltua melukaidetta 22 
(tsv+1,4 m) on lyhennetty tiesuunnitelman mukaisesta ratkaisusta. Melukaiteen 
lyhentäminen huonontaa melutilannetta kolmella asuinkiinteistöllä (202-483-1-20, 202-
483-1-19 ja 202-460-2-9). Kahdella näistä kiinteistöistä (202-483-1-20 ja 202-483-1-19) 
melutaso nousee päiväaikana 60–65 dB:n vyöhykkeeltä 65–70 dB:n vyöhykkeelle. Yhdellä 
kiinteistöllä (202-460-2-9) 55–60 dB:n meluvyöhyke hieman laajenee koilliseen päin. 

  

Kuva 2. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq) valtatiellä 1 paaluvälillä 17 300…17 800 A) tiesuunnitelman 
(Promethor Oy 6.4.2018) ja B) tiesuunnitelman muutoksen mukaisessa tilanteessa. 
Tiesuunnitelman mukainen melukaide 22 on esitetty turkoosilla (kuvassa A) ja tiesuunnitelman 
muutoksen mukainen melukaide 22 sinisellä (kuvassa B). 
 

Tiesuunnitelman muutoksen melulaskennan tulokset on esitetty kokonaisuudessaan 
melukartoilla 16T-4-3A-1, 16T-4-3B-1, 16T-5-3A-1, 16T-5-3B-1. 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä meluselvitys on laadittu osana E18 Turun kehätien parantaminen välillä Kausela-
Kirismäki tiesuunnitelmamuutos Kirismäen eritasoliittymässä, Kaarina -hanketta. 
Meluselvityksen tavoitteena on ollut selvittää Kirismäen eritasoliittymän 
tiesuunnitelmamuutoksen mukaisten ramppijärjestelyjen vaikutusta alueen melutasoon 
ennustetilanteessa vuonna 2040. 

Valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot päivä- tai yöajan keskiäänitasoille ylittyvät 
osalla E18-tien ja valtatien 1 eritasoliittymän läheisyydessä sijaitsevilla asuinkiinteistöillä. 
Tiesuunnitelman muutoksen ratkaisut Kirismäen eritasoliittymän kohdalla eivät 
merkittävästi vaikuta melutilanteeseen. Valtatielle 1 suunnitellun melukaiteen 
lyhentäminen lisää melua kolmella asuinkiinteistöllä. Nämä kiinteistöt sijaitsevat 
melualueella myös tiesuunnitelman mukaisessa tilanteessa. Tiesuunnitelman muutoksen 
ratkaisut eivät lisää melulle altistuvien asukkaiden määrää ennustetilanteessa vuonna 
2040. 

  

A B 
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MELUKARTAT: 

 

16T-4-3A-1_A Kirismäen ETL VE1, ennustetilanne, päiväajan keskiäänitaso (LAeq) ilman 
meluntorjuntaa 

16T-4-3B-1_A Kirismäen ETL VE1, ennustetilanne, yöajan keskiäänitaso (LAeq) ilman 
meluntorjuntaa 

16T-5-3A-1_A Kirismäen ETL VE1, ennustetilanne, päiväajan keskiäänitaso (LAeq) meluntorjunnalla 
 
16T54-3B-1_A Kirismäen ETL VE1, ennustetilanne, yöajan keskiäänitaso (LAeq) meluntorjunnalla 
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