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1. JOHDANTO 
WSP on tehnyt Jatke Oy:n tilauksesta laskennallisen meluselvityksen Tampereella osoitteeseen Tam-
melan puistokatu 31-33 suunnitellulle uudelle asuinrakennukselle. Melulaskennassa on tarkasteltu 
suunnitellun asuinrakennuksen julkisivuihin ja pihan oleskelualueille kohdistuvia päivä- ja yöaikai-
sia keskiäänitasoja.  

Suunnitellun rakennuksen länsipuolella kulkee Tammelan puistokatu, pohjoispuolella Vellamon-
katu ja eteläpuolella noin 100 metrin etäisyydellä Itsenäisyydenkatu sekä rakenteilla oleva raitiotie. 

Melulaskennassa on tarkasteltu raide- ja tieliikenteen aiheuttamia päivä- ja yöaikaisia keskiäänita-
soja (LAeq 7-22 ja LAeq 22-7) suunnitellun rakennuksen julkisivuilla ja oleskelualueilla vuosien 2020 ja 2040 
liikennemäärillä. Laskennallisen mallinnuksen ja tämän raportin on laatinut suunnittelija Joel Lind-
holm ja raportin on tarkastanut Ilkka Niskanen. 

2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT 

2.1. Laskentamalli 

Melulaskennat on tehty Cadna A/ 2017 ympäristömelun laskentaohjelmiston pohjoismaisilla tie- ja 
raideliikennemelun laskentamalleilla. Laskentamalli ottaa huomioon maaston ja rakenteiden muo-
dostamien esteiden vaikutukset äänen etenemiseen sekä maanpinnan ja ilman absorption aiheutta-
mat vaimennukset.  Maa-alueet on mallissa oletettu koviksi.  

Melulaskenta on tehty noin 250 m x 250 m laajuiselle alueelle, johon laskentapisteitä on sijoitettu 
maanpinnalle tasaisin välein 5 metrin etäisyydelle ja 2 metrin korkeudelle maanpinnan tasosta. Li-
säksi on laskettu suunnitellun rakennuksen julkisivuihin kohdistuvia melutasoja.  

Laskennoissa rakennusten absorptiosuhteena on käytetty arvoa 0,2 eli 80 % äänestä heijastuu raken-
nuksista. Laskennoissa on otettu huomioon ensimmäisen kertaluokan heijastukset. Suunnitellun 
kohteen julkisivuille ja oleskelualueille kohdistuvia melutasoja verrattiin Valtioneuvoston päätök-
sen 993/1992 ohjearvotasoihin. 

2.2. Laskennassa käytetyt liikennemäärät 

Laskentamallissa käytettiin Tampereen kaupungin ilmoittamia Tammelan liikenneverkkosuunnitel-
man vuosien 2020 ja 2040 tieliikenteen ennusteliikennetietoja (kuva 1). 
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Kuva 1. Tammelan liikenneverkkosuunnitelmassa (2018 Tampereen kaupunki ja SITO) esitetyt liikennemäärät en-
nustevuosille 2020 ja 2040.  

 
Laskennassa kaikkien katujen nopeusrajoituksena on käytetty 40 km/h. Koska Tammelan liikenne-
verkkosuunnitelma ei vielä sisällä arviota teiden raskaan liikenteen osuuksista, laskennoissa on käy-
tetty Itsenäisyydenkadun raskaan liikenteen osuutena arvoa 10%. Tammelan puistokadulle on käy-
tetty raskaan liikenteen osuutena arvoa 3,1%, jota on käytetty Tampereen meluselvityksessä (FCG 
2017) sekä nyky- että ennustetilanteen raskaan liikenteen osuutena. 

Suunnittelualueen läheisten Tammelan puistokadun, Vellamonkadun ja Itsenäisyydenkadun sekä 
raitiotien ennusteliikennemäärät on esitetty taulukoissa 1-5. Tieliikenteen päiväaikaisena (klo 7-22) 
osuutena on käytetty 90 % ja yöaikaisen (klo 22-7) liikenteen osuutena 10 % vuorokauden kokonais-
liikennemäärästä (KVL). Raskaalle liikenteelle on käytetty päivä- ja yöaikana samaa prosentti-
osuutta. 

Tässä selvityksessä raitiotien pituutena on käytetty 33 metriä. Raitiovaunujen arvioidut lukumäärät 
ja vuorovälit perustuvat Tampereen kaupungin liikennetietojen ohjeeseen (Tampereen kaupunki 
2018). Laskentamalliin on sijoitettua kaksi raitiotielinjaa: Keskusta – TAYS ja Keskusta – Hervanta. 
Melulaskennat on tehty raitiotien 5 minuutin ruuhka- ja päiväajan vuoroväleillä. Vaunuista 85% on 
sijoitettu päiväajalle ja 15% yöajalle. Liikennöintinopeutena on käytetty arvoa 30 km/h, joka on 
yleissuunnitelman mukaan raitiotien suurin keskinopeus kaupunkialueella (Tampereen kaupunki 
2014). Raitiotie on selvitysalueen kohdalla suora, eikä lähistöllä ole vaihteita, minkä seurauksena 
kaarrekirskuntaa tai vaihteen aiheuttamia kolauksia ei oleteta tapahtuvan. 

Laskentamalliin sijoitetun raitiotien melupäästöarvot perustuvat Artic-raitiovaunulle Helsingissä 
mitattuihin melupäästömittauksiin kovalla maalla (Akukon 2016). Melulaskennassa käytetyt poh-
joismaisen raideliikennemelumallin mukaiset a- ja b-arvot on esitetty taulukossa 1. 

Taulukko 1. Artic-raitiovaunun a- ja b- arvot (Akukon Oy 2016) 

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

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

b 0 20,8 21,4 38,0 40,9 37,7 35,7 29,9 0 
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Taulukko 2. Meluselvityksessä käytetyt vuoden 2020 tieliikennetiedot, jotka on saatu Tammelan liikenneverkko-
suunnitelmasta (Tampereen kaupunki 2018) ja Tampereen kaupungin meluselvityksestä (FCG 2017). 

 

Tiealue 

 

Vuosi 

KVL Ajoneuvoa/h  Raskaan 
liikenteen 

osuus päivä ja 
yö (%) 

Nopeus 
(km/h) 

Ajoneuvoa/vrk Päivä (07-22) Yö (22-07) 

Tammelan puistokatu 

Vellamonkadusta pohjoiseen 

2020 6200 372 69 3,1 40 

Tammelan puistokatu 

Vellamonkadusta etelään 

2020 7200 432 80 3,1 40 

Vellamonkatu länteen 2020 3000 180 34 2 40 

Vellamonkatu itään 2020 1300 78 15 2 40 

Itsenäisyydenkatu Tammelan 
puistokadusta länteen 

2020 7000 420 78 10 40 

Itsenäisyydenkatu Tammelan 
puistokadusta itään 

2020 8000 480 123 10 40 

 

Taulukko 3. Meluselvityksessä käytetyt vuoden 2040 tieliikennetiedot, jotka on saatu Tammelan liikenneverkko-
suunnitelmasta (Tampereen kaupunki 2018) ja Tampereen kaupungin meluselvityksestä (FCG 2017). 

 

Tiealue 

 

Vuosi 

KVL Ajoneuvoa/h  Raskaan 
liikenteen 

osuus päivä ja 
yö (%) 

Nopeus 
(km/h) 

Ajoneuvoa/vrk Päivä (07-22) Yö (22-07) 

Tammelan puistokatu 
Vellamonkadusta pohjoiseen 

2040 7000 420 78 3,1 40 

Tammelan puistokatu 
Vellamonkadusta etelään 

2040 9000 540 100 3,1 40 

Vellamonkatu länteen 2040 5000 300 56 2 40 

Vellamonkatu itään 2040 1300 78 15 2 40 

Itsenäisyydenkatu Tammelan 
puistokadusta lähteen 

2040 8000 480 90 10 40 

Itsenäisyydenkatu Tammelan 
puistokadusta itään 

2040 11000 660  10 40 

 

Taulukko 4. Meluselvityksessä käytetyt raideliikennetiedot välillä Keskusta – TAYS. Raideliikennetiedot perustuvat 
Tampereen Raitiotien Yleissuunnitelmaan (Tampereen Kaupunki 2014).  

 
 

Ennustetilanteen 2020 raitiotieliikenne, Keskusta – TAYS 
 

Raitiovaunu Vuoroväli, min 
Vaunujen lkm 

    Päivä              Yö 
 

Nopeus, km/h 
 

Pituus, m 

Artic 5     340 60 30 33 
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Taulukko 5. Meluselvityksessä käytetyt raitiotien liikennetiedot välillä Keskusta – Hervanta. Raideliikennetiedot pe-
rustuvat Tampereen Raitiotien Yleissuunnitelmaan (Tampereen Kaupunki 2014).  

 

2.3. Laskentamallin epävarmuus 

Raide- ja tieliikennemelun laskentamallin tulokset ja mittaustulokset ovat hyvin vertailukelpoisia 
silloin, kun maasto on tasainen ja sääolosuhteet vastaavat mallissa asetettuja sääolosuhdevaatimuk-
sia. Tällöin tulokset eroavat ± 1 dB toisistaan. Mitä monimutkaisempi maasto on, sitä enemmän las-
ketut ja mitatut tulokset eroavat toisistaan.  

Tässä selvityksessä tarkasteltua suunnittelualuetta voidaan pitää suhteellisen monimutkaisena las-
kentaympäristönä ja tarkastelu sisältää kahden erilaisen melulähteen tarkastelun (tieliikenne ja rai-
deliikenne). Suunnittelualue kuitenkin sijaitsee tien ja raitiotien lähietäisyydellä, mikä osaltaan pa-
rantaa laskentamallin tarkkuutta. Arvioimme, että laskentamallin tarkkuus tarkasteltujen kokonais-
melutasojen osalta on tässä tapauksessa noin ± 3 dB. Tähän lukuun ei ole huomioitu melutasojen 
päästötietojen epävarmuutta. 

Laskentamallin epävarmuus on tulosten käsittelyssä huomioitu seuraavasti: 

 Ohjearvotaso alittuu, kun laskennallinen melutaso < (melun ohjearvotaso – laskentamallin 
epävarmuus) 

 Lasketut tasot ovat ohjearvojen tasalla, kun (melun ohjearvotaso – laskentamallin epä-
varmuus) < Laskennallinen melutaso < (melun ohjearvotaso + laskentamallin epävarmuus) 

 Ohjearvotaso ylittyy, kun laskennallinen melutaso > (melun ohjearvotaso + laskentamallin 
epävarmuus) 

Edellä esitetty epävarmuuden tulkinta on Ympäristöministeriön mittausohjeen mukainen (Ympäris-
töministeriö 1995). 

2.4. Ympäristömelun ohjearvot 

Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) on annettu maankäytön, rakentamisen ja liikenteen suun-
nittelussa ja rakentamisen lupamenettelyssä sovellettavat melutason ohjearvot. Näitä ohjearvoja so-
velletaan myös ympäristölupaharkinnassa (taulukko 6). Melutason ohjearvot on annettu erikseen päi-
väaikaiselle keskiäänitasolle (klo 7 – 22) ja yöaikaiselle keskiäänitasolle (klo 22 – 7).  

Taulukko 6. Melutasojen yleiset ohjearvot (Vnp 993/1992) 

Alueen kuvaus Päiväajan (klo 7 – 22) 
keskiäänitason       

ohjearvot 

Yöajan (klo 22 – 7) 
keskiäänita-

son      ohjear-
vot 

Ulkona   
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalu-
eet taajamissa ja niiden välittömässä lähei-
syydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palve-
levat alueet 

 
 

55 dB 

 
 

45 – 50 dB 1) 2) 

Ennustetilanteen 2040 raitiotieliikenne, Keskusta - Hervanta 
 

Raitiovaunu Vuoroväli, min 
Vaunujen lkm 

    Päivä              Yö 
 

Nopeus, km/h 
 

Pituus, m 

Artic 5     340 60 30 33 
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Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirin-
täalueet, virkistysalueet taajamien ulko-
puolella ja luonnonsuojelualueet 

 
45 dB 

 
40 dB 3) 

Sisällä   
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 
Opetus- ja kokoustilat 35 dB - 
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

 

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB. 

2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa. 

3) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleensä käytetä oleske-
luun tai luonnon havainnointiin yöllä. 

4) Taajamissa loma-asumiseen käytettävillä alueilla voidaan soveltaa asumiseen käytettävien 
alueiden ohjearvoja LAeq07-22 = 55 dB ja LAeq22-07 = 50 dB (vanhat alueet), 45 dB (uudet 
alueet). 

 

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB 
ennen sen vertaamista ohjearvoon. 

Uudella alueella tarkoitetaan pääsääntöisesti vähintään korttelin kokoista aluetta, jolla on ennestään 
hyvin vähän tai ei lainkaan asuinrakennuksia, tai jolle luodaan uutta infrastruktuuria ja jolla laajen-
netaan kaavoitettua aluetta tai luodaan uutta. Tulkintaan vaikuttaa lisäksi alueen sijainti muihin alu-
eisiin nähden (Airola 2013: Melun– ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa).  

Tässä selvityksessä tarkasteltu uusi suunniteltu asuinrakennus on tulkittavissa vanhaksi alueeksi, jol-
loin piha- ja oleskelualueiden yöajan ohjearvotaso on LAeq 22-07 = 50 dB. 

Tampereen kaupungin melulinjausten mukaan oleskeluparvekkeisiin sovelletaan ulkoalueiden oh-
jearvoja (Tampereen kaupunki 2015).  

3. TULOKSET 

3.1. Piha-alueelle kohdistuvat melutasot 

Laskennallisen tarkastelun perusteella vuosien 2020 (liite 1) ja 2040 (liite 2) tilanteissa sekä päivä- 
että yöajan piha-alueelle kohdistuvat melutasot ovat selvästi päivä- ja yöaikaisen ohjearvon alapuo-
lella (ohjearvo päiväaikana 55 dB).dB ja yöaikana 50  

3.2. Julkisivuihin kohdistuvat melutasot 

Laskennallisen tarkastelun perusteella suunnitellun rakennuksen Tammelan puistokadun puoleisiin 
asuinhuoneistojen julkisivuihin kohdistuu päiväaikaan suurimmillaan 61 dB keskiäänitaso ja yöai-
kaan 54 dB keskiäänitaso (liite 2, sivu 3).  

Muilla julkisivuilla keskiäänitasot ovat pienempiä: suurimmillaan päiväaikana 57 dB ja yöaikana 50 
dB (liite 2). 

Mikäli asuinrakennukseen suunnitellaan parvekkeita Tammelan puistokadun puoleiselle julkisi-
vulle, parvekelasitusten ääneneristävyyden tulee olla vähintään 6 dB (= 61 dB – 55 dB, jossa 55 dB 
on päiväajan oleskelualueiden ohjearvotaso).  Vellamonkadun puoleiseen julkisivuun kohdistuva 
melutaso on korkeimmillaan päiväaikana 57 dB, joten näin ollen parvekelasien ääneneristävyyden 
tulee olla vähintään 2 dB (= 57 dB – 55 dB) (liite 2). 
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3.3. Rakennuksen julkisivujen ääneneristävyys 

Suunnitellun asuinrakennuksen rakenteille annettava julkisivun ääneneristävyys määräytyy voi-
makkaimmin melulle kohdistuvan rakennuksen tai julkisivun mukaan. Sisämelutasoille annettujen 
ohjearvotasojen (Vnp 993/1992) perusteella määritetään asemakaavamääräyksinä annettava äänita-
soero ∆L, joka muodostetaan vähentämällä laskennallisesti arvioidusta julkisivuun kohdistuvasta 
keskiäänitasosta (LAeq,u) vastaavan ajanjakson sisämelun ohjearvotaso (LAeq, s): ∆L = LAeq,u – LAeq, s.   

Kaavamerkinnän ja -määräyksen ääneneristävyydellä tarkoitetaan koko tarkasteltavalta julkisivu-
rakenteelta, siinä olevine rakenneosineen, vaadittavaa ulko- ja sisämelun keskiäänitason erotusta eli 
äänitasoeroa. Vaatimus ei siten tarkoita yksittäistä ikkunaa tai muuta rakenneosaa.  

Suunnitellun asuinrakennuksen ääneneristysvaatimukseksi saadaan (Tammelan puistokadun puo-
leisen julkisivun perusteella) ∆L = 26 dB (= 61 – 35 dB päiväaikana). Kohteeseen ei ole tarvetta antaa 
kaavamääräystä julkisivurakenteen ääneneristävyydestä, sillä äänitasoero 30 dB on suositeltava vaa-
timus kaikessa asuinrakentamisessa vähimmäistavoitteena (taulukko 7). 

Taulukko 6. Kaavamääräyksien vaikutuksia rakentamiseen (Rakennusteollisuus 2009). 

Kaavamääräys 40 dB Korkea vaatimus. Ulkoseinärakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristä-
vyyttä. Vakiotuotannossa olevia ikkunoita ja ikkunaovia ei voida vält-
tämättä käyttää, vaan vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suo-
sitellaan sijoitettavan suojanpuolelle. 

Kaavamääräys 35 dB Keskikorkea vaatimus, jota esiintyy usein. Ikkunoilta ja parvekeovilta 
vaaditaan korkeampaa ääneneristyskykyä, mikäli seinärakenne on ää-
neneristävyydeltään vaatimaton (esim. kevytrakenteinen). Asuinhuo-
neita voidaan sijoittaa myös melulähteen puolelle. 

Kaavamääräys 30 dB Vaatimus, jota olisi suositeltavaa vaatia kaikissa asuinrakennuksissa 
vähimmäistavoitteena. Mikäli ikkunoiden ja parvekeovien pinta-ala-
suhde lattiapinta-alaan on suuri, ei vaatimus välttämättä täyty tavan-
omaisilla rakenteilla. Asuinhuoneiden sijoittelu vapaa. 

 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 Suunnitellun asuinrakennuksen ääneneristysvaatimukseksi saadaan Tammelan puistokadun 

puoleisella julkisivulla ∆L = 26 dB (= 61 – 35 dB päiväaikana). Vellamonkadun puolella ääne-
neristävyysvaatimus on pienempi. Kohteeseen ei ole tarvetta antaa kaavamääräystä julkisi-
vurakenteen ääneneristävyydestä, sillä äänitasoero 30 dB on suositeltava vaatimus kaikessa 
asuinrakentamisessa vähimmäistavoitteena. 

 Piha-alueen oleskelualueilla muodostuvat päivä- ja yöaikaiset keskiäänitasot ovat alle oh-
jearvotasojen sekä vuoden 2020 että vuoden 2040 tilanteessa.  

 Mikäli parvekkeita rakennetaan, Tammelan puistokadun puoleisilla parvekkeilla parvekela-
situksen ääneneristävyysvaatimus (äänitasoero) on 6 dB ja Tammelan puistokadun puolei-
silla parvekkeilla 2 dB. 

5. VIITTEET 
Airola 2013: Melun– ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa – Opas 02/2013. Uudenmaan elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskus. www.ely-keskus.fi/julkaisut | www.doria.fi/ely-keskus 

Akukon Oy: Raideliikennemelun laskentamallin lähtöarvot. Raportti 23.5.2016. 

FCG 2017: Tampereen kaupungin meluselvitys 2017. Raportti 20.11.2017 



 

9/9  |  Projektinumero, WSP: 310963   |   

Rakennusteollisuus 2009: Betoni. Asuinrakennusten äänitekniikan täydentävä suunnitteluohje 

Tampereen Kaupunki 2014: Tampereen Raitiotie, yleissuunnitelma 

Tampereen kaupunki 2015: Tampereen kaupungin melulinjaukset, YLA 26.5.2015 

Tampereen Kaupunki 2018: Tammelan liikenneverkkosuunnitelma 

Valtioneuvoston päätös 993/1992 

Ympäristöministeriö 1995: Ympäristömelun mittaaminen – Ohje 1 / 1995 

6. LIITTEET 
 

Liite 1: Suunnitellun asuinrakennuksen melutasot pihan oleskelualueilla sekä rakennuksen julkisi-
vuilla vuonna 2020. 

Liite 2. Suunnitellun asuinrakennuksen melutasot pihan oleskelualueilla sekä rakennuksen julkisi-
vuilla vuonna 2040.  
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 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

Mittakaava 1 : 500 (A4)

11.10.2018
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TAMMELAN
PUISTOKATU 31-33

Tie- ja raideliikenteen
aiheuttamat julkisivuihin
kohdistuvat melutasot

Pohjoismainen tie- ja 
raideliikennemelun laskentamalli.

Ennustetilanne
2020

Päivä- ja yöaikaiset
keskiäänitasot julkisivuilla

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

4.10.2018

Päiväaika lounaasta Yöaika lounaasta

Päiväaika luoteesta Yöaika luoteesta

Liite 1
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TAMMELAN 
PUISTOKATU 31-33

Tie- ja raideliikenteen
aiheuttamat ulkoalueille

ja julkisivuille
kohdistuvat melutasot

Pohjoismainen tie- ja 
raideliikennemelun laskentamalli

Vyöhykkeiden laskentakorkeus 2 m,
julkisivutasot laskettu kerroksittain

Ennustetilanne
2040

Rakennuksen julkisivuihin
kohdistuva suurin päivä-
/yöaikainen keskiäänitaso

Rakennuksen julkisivun osaan
kohdistuva suurin päiväajan
keskiäänitaso

Päiväaikainen keskiäänitaso,
LAeq 7-22 [dB]

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

Mittakaava 1 : 500 (A4)

11.10.2018
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TAMMELAN 
PUISTOKATU 31-33

Tie- ja raideliikenteen
aiheuttamat ulkoalueille

ja julkisivuille
kohdistuvat melutasot

Pohjoismainen tie- ja 
raideliikennemelun laskentamalli

Vyöhykkeiden laskentakorkeus 2 m,
julkisivutasot laskettu kerroksittain

Ennustetilanne
2040

Rakennuksen julkisivuihin
kohdistuva suurin päivä-
/yöaikainen keskiäänitaso

Rakennuksen julkisivun osaan
kohdistuva suurin yöajan
keskiäänitaso

Yöaikainen keskiäänitaso,
LAeq 22-7 [dB]

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

Mittakaava 1 : 500 (A4)

11.10.2018
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TAMMELAN
PUISTOKATU 31-33

Tie- ja raideliikenteen
aiheuttamat julkisivuihin
kohdistuvat melutasot

Pohjoismainen tie- ja 
raideliikennemelun laskentamalli.

Ennustetilanne
2040

Päivä- ja yöaikaiset
keskiäänitasot julkisivuilla

 >  45.0 dB
 >  50.0 dB
 >  55.0 dB
 >  60.0 dB
 >  65.0 dB
 >  70.0 dB
 >  75.0 dB

4.10.2018

Päiväaika lounaasta Yöaika lounaasta

Päiväaika luoteesta Yöaika luoteesta

Liite 2
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