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Tiivistelmä 
Jyväskylän kaupunkialue ja alueen vilkkaimmat maantieosuudet kuuluvat ympäristömeludirektiivin 
(2002/49/EY) mukaisiin kohteisiin, joille tulee laatia strateginen meluselvitys. Tähän raporttiin on 
koottu Jyväskylän kaupungin meluselvityksen keskeiset tulokset kansallisilla tunnusluvuilla (LAeq 7-

22 ja LAeq 22-7) arvioituina. Vastaava raportti on laadittu myös EU:n ympäristömeludirektiivin mukai-
silla tunnusluvuilla (Lden ja Lyö) ja laskentamenetelmillä. 

Jyväskylän kaupungin meluselvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti tie- ja raideliikenteen sekä 
teollisuustoimintojen aiheuttamia ympäristömelutasoja koko kaupungin alueella. 

Laskennallisen selvityksen perusteella tieliikenteen aiheuttamalle yli 55 dB tasoiselle melulle (LAeq 

7-22) altistuu yhteensä noin 38 160 asukasta. Tieliikenteen aiheuttamalle yöaikaiselle yli 50 dB me-
lulle (LAeq 22-7) altistuu laskennallisen arvioinnin mukaan noin 26 960 asukasta. Erityisen voimak-
kaalle melulle altistuvat kohteet sijaitsevat Vaajakosken moottoritien ja Vaajakoskentien välisillä 
alueilla. 

Raideliikenteen aiheuttamalle yöaikaiselle melulle, jonka keskiäänitaso ylittää 50 dB tason (LAeq 22-

7) arvioitiin altistuvan yhteensä noin 2 170 asukasta. Ohjearvotason ylittävälle (> 55 dB) päiväai-
kaiselle melulle (LAeq 7-22) altistuvien asukkaiden määrä oli alle kolmasosa (630 asukasta) yöaikai-
seen melualtistumiseen verrattuna.  Raideliikenteen aiheuttama ohjearvotason ylittävä melualtis-
tuminen sijoittuu suurelta osin Jyväskylä – Vaajakoski väliselle rataosuudelle, jossa raideliikenteen 
aiheuttamat korkeimmat asuinrakennuksiin kohdistuvat melutasot ovat 60 – 62 dB (LAeq 22-7). 

Teollisuuden toimintojen aiheuttama melualtistuminen oli laskennallisen arvioinnin perusteella sel-
västi vähäisempää kuin tie- ja raideliikenteen aiheuttama melualtistuminen. Teollisuuden toiminto-
jen arvioitiin aiheuttavan lieviä ohjearvotasojen ylityksiä. Päiväaikaiselle yli 55 dB tasoiselle melulle 
arvioitiin altistuvan 320 asukasta ja yöaikaiselle yli 50 dB tasoiselle melulle 290 asukasta. 

Selvityksen tulosten perusteella voidaan tunnistaa merkittävimmät ympäristömelun aiheuttajat ja 
asukkaiden melualtistumisen kannalta pahimmat alueet. Laadittua meluselvitystä käytetään hy-
väksi laadittaessa Jyväskylän kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa ja selvityksen tu-
loksia voidaan käyttää myös maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa.  
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Johdanto 
Ympäristömelun arvioinnista ja hallinnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
(2002/49/EY-ympäristömeludirektiivi) tavoitteena on määritellä Euroopan yhteisölle yhteinen toi-
mintamalli, jonka avulla voidaan välttää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen hait-
toja. Suomessa ympäristömeludirektiivin kansalliseksi täytäntöön panemiseksi ympäristönsuojelu-
lakiin (YSL 257/2014) on lisätty säännökset meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitel-
mista (§ 150 - 153). Sen lisäksi valtioneuvoston asetuksessa (801/2004) määritellään tarkemmin 
melun tunnusluvut sekä meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien sisältö. 

Jyväskylän kaupunkialue ja alueen vilkkaimmat maantieosuudet kuuluvat ympäristömeludirektiivin 
mukaisiin kohteisiin, joille tulee laatia strateginen meluselvitys 30.6.2022 mennessä. Tähän raport-
tiin on koottu Jyväskylän kaupungin meluselvityksen keskeiset tulokset kansallisilla tunnusluvuilla 
(LAeq7-22 ja LAeq22-7) arvioituina. Vastaava raportti on laadittu myös EU:n ympäristömeludirektiivin 
mukaisilla tunnusluvuilla (Lden ja Lyö) ja laskentamenetelmillä. 

Selvityksen tulosten perusteella voidaan tunnistaa merkittävimmät ympäristömelun aiheuttajat ja 
asukkaiden melualtistumisen kannalta pahimmat alueet. Laadittua meluselvitystä voidaan käyttää 
hyväksi laadittaessa Jyväskylän kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa ja selvityksen tu-
loksia voidaan käyttää myös maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa. Raportissa esitetyt 
melun laskennalliset tarkastelut on tehty vuoden 2021 mukaisilla liikennemäärillä ja asukastiedoilla. 

Selvityksen on laatinut WSP:n akustiikka ja melu -yksikön työryhmä: Ilkka Niskanen, Sirpa Lappa-
lainen, Pyry Survo ja Susanna Hjelm. Meluselvityksen tilaajina ovat olleet Jyväskylän kaupunki ja 
Väylävirasto. Selvityksen laatimista on ohjannut tilaajan edustajien ja konsultin muodostama pro-
jektiryhmä, joka on kokoontunut työn aikana kuusi kertaa. Projektiryhmän työskentelyyn ovat osal-
listuneet seuraavat henkilöt: 

• Päivi Pietarinen, Jyväskylän kaupunki 

• Petteri Ahonen, Jyväskylän kaupunki 

• Heikki Vikki, Jyväskylän kaupunki 

• Hannu Onkila, Jyväskylän kaupunki 

• Janne Hartman, Jyväskylän kaupunki 

• Jukka Haikara, Jyväskylän kaupunki 

• Toni Myyryläinen, Keski-Suomen ELY-keskus 

• Taiju Virtanen, Väylävirasto 

Laadittu meluselvitys sisältää Jyväskylän kaupungin alueella laskennalliset tarkastelut tieliiken-
teen, raideliikenteen ja merkittävimpien teollisuuslaitosten toimintojen aiheuttamista melutasoista. 
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Yleistietoa Jyväskylästä 

Jyväskylän kaupungin asukasluku vuoden 2021 lopussa oli noin 144 473 (Jyväskylän kaupunki 
2022).  Jyväskylän kantakaupunki sijoittuu Jyväsjärven ja Tuomiojärven sekä Palokkajärven väli-
selle kannakselle. Tiivis kaupunkiasutus levittäytyy kantakaupungin pohjoispuolella Laajavuoren, 
Palokan ja Seppälänkankaan alueille. Kantakaupungin eteläpuolella Kuokkalan alue muodostaa 
laajan asuinalueen.  

Vaajakosken, Tikkakosken ja Korpilahden taajamat sijoittuvat kaupungin keskustan ulkopuolelle 
valtaväylien (VT4 ja VT9) varrelle. Säynätsalo muodostaa oman erityisen Päijänteen saariin sijoit-
tuvan asuinalueen.    

Liikenteellisesti Jyväskylä sijoittuu valtatien 4 ja valtatien 9 varrelle, jotka molemmat kulkevat kau-
pungin keskustan kautta. Valtatie 4 kulkee idästä Jyväsjärven rantaa pitkin kohti kaupungin kes-
kustaa ja erkanee pohjoisen suuntaan Palokkajärven ja Tuomiojärven välistä kapeaa kannasta 
pitkin. 

Etelän suunnasta Jyväskylään kulkeva rautatie (Jämsän rata, Orivesi - Jyväskylä) sijoittuu kau-
pungin keskustassa samaan maastokäytävään valtatie 9 linjauksen kanssa jatkaen itään kohti 
Pieksämäkeä Jyväsjärven rantaa valtateiden 4 ja 9 rinnalla. Vaajakosken jälkeen rautatie erka-
nee valtateistä omalle linjaukselleen. 

 

Kuva 1. Näkymä Jyväsjärven länsipäästä kohti Lutakkoa ja Kuokkalan siltaa. Etualalla valtatie 9 ja Orivesi 
– Jyväskylä rautatie (Jämsän rata). Kuva Jyväskylän kaupunki ©. 

Jyväskylän keskustassa sijaitsevat Valmet Oyj:n paperikonetehdas ja valimo. Muut teollisuustoi-
minnot sijaitsevat kaupungin keskusta-alueen ulkopuolella. 
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Nykyiset meluntorjuntatoimet ja meluselvitykset 

Nykyiset meluntorjuntatoimet 

Vuoden 2020 lopun tilanteessa Jyväskylän kaupungin alueella oli tieliikennemelua torjuvia melu-
kaiteita ja -seiniä yhteensä 84 kappaletta, joiden yhteispituus oli noin 12,8 km. Pisimmät yhtenäiset 
melukaiteet sijoittuvat valtatien 4 varrelle Lohikoskentien ja Palokanorren väliselle osuudelle. Tällä 
osuudella melukaiteita ja –seiniä on lähes koko 4 km pitkällä osuudella (liite 1). 

Meluntorjuntaan toteutettuja maavalleja Jyväskylän kaupungin alueella oli selvityksen mukaan 81 
kappaletta, joiden yhteispituus oli noin 19 km.  

Raideliikenteen melusuojausta varten Jyväskylässä ei ole rakennettu meluesteitä. 

Rakennusten sisätiloihin kantautuvaa ympäristömelua pyritään torjumaan myös siten, että julkisi-
vurakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon rakenteiden riittävä ääneneris-
tävyys. Käytännössä ääneneristävyyden vaatimus määritetään asemakaavoitusvaiheessa, jossa 
tonteille annetaan rakennusten ääneneristävyyttä koskevia kaavamääräyksiä. Melua koskevien 
asemakaavamääräysten lukumääriä ja sijoittumista ei ole tilastoitu.   

Laaditut meluselvitykset 
 

Hiljaisia alueita koskevat selvitykset 

Vuonna 2007 laaditussa laaja-alaisessa selvityksessä arvioitiin hiljaisten alueiden sijoittumista vi-
herosayleiskaavaa varten (WSP Finland Oy 2007). Selvityksessä rajattiin melulaskentojen tuloksia 
hyväksi käyttäen hiljaisia ja suhteellisen hiljaisia alueita kaupungin alueelta. Selvityksen tuloksena 
Jyväskylän kaupungin alueella arvioitiin olevan yhteensä 85 km2 alueita, joilla päiväaikainen kes-
kiäänitaso jää alle 50 dB tason.  

Laajimmat hiljaiset alueet, joissa tarkastelussa mukana olleiden toimintojen aiheuttamat melutasot 
jäivät alle 40 dB tason, sijaitsivat laskennallisen arvioinnin perusteella kaupungin länsi- ja luoteis-
osissa Taka-Keljon ja Ruokkeen alueilla. Myös Muuratsalon eteläosissa ihmistoiminnan aiheutta-
mat melutasot jäivät alle 40 dB tason.   

Selvityksessä todettiin, että suhteellisen hiljaisten ja meluttomien alueiden sijoittumiseen Jyväsky-
lässä vaikuttaa erityisesti vilkkaimpien liikenneväylien sijoittuminen. Valtatien 4 ja Vaajakosken 
moottoritien liikenne muodostavat Jyväsjärven molemmille rannoille ulottuvat melualueet. Näiden 
valtaväylien rinnalla kulkeva raideliikenne lisää osaltaan liikenteen aiheuttamaa melua Jyväsjärven 
ja kaupungin keskustan ympärillä (WSP Finland Oy 2007). 

Vuonna 2016 laaditussa opinnäytetyössä tarkasteltiin Jyväskylän kaupungin uuden kaupunkipuis-
tokokonaisuuden, Kehä Vihreän, äänimaisemia (Kuusiaho 2016). Selvityksen lopputuloksena to-
dettiin, että rauhallinen äänimaisema liittyy läheisemmin kuuntelijan mielentilaan ja aktiiviseen 
kuunteluun kuin tarkkaan paikkaan tai sijaintiin. Näin ollen tehokkain tapa vaikuttaa äänimaiseman 
laatuun on tarjota asukkaille viher- ja virkistysalueita, jotka kutsuvat heitä pysähtymään hektisessä 
kaupunkiympäristössä ja käyttämään aktiivisesti aistejaan. Tourujoenlaakso todettiin rauhallisim-
maksi kohteeksi Kehä Vihreän kohteissa tehtyjen äänimaisemahavaintojen perusteella (Kuusiaho 
2016). 

WSP:n laatimassa Jyväskylän kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa 2018 – 2022 
esitettiin laskennalliseen tarkasteluun perustuva arvio hiljaisten ja suhteellisen hiljaisten alueiden 
sijoittumisesta Jyväskylän kaupungin alueella (Jyväskylän kaupunki 2018).  

Selvityksen perusteella suhteellisen laajoja hiljaiseksi määriteltäviä alueita sijoittui Jyväskylän luo-
teisosiin Vertaalan alueelle. Myös Päijänteen pohjoisosaan muodostui laskennallisen tarkastelun 
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perusteella laaja hiljaiseksi määriteltävä alue, joka kattaa Vuoritsalon, Iso-Poron ja Vähä-Poron 
saaret sekä niitä ympäröivät vesialueet. Pohjoisen Päijänteen itärannalla Jääskelän (Sammaliston-
kallio) ja Haukanmaan alueet sijoittuivat myös tälle luonnonhiljaiselle alueelle, jossa ihmistoiminnan 
aiheuttamat melutasot jäivät alle 30 dB tason. Laajoja luonnon hiljaisia alueita arvioitiin sijoittuvan 
lisäksi Jyväskylän länsiosissa Valkeamäen ja Taka-Keljon väliselle alueelle. Laajoja hiljaisia alueita 
sijoittui myös Korpilahden länsiosiin sekä Korpilahden lounaisosiin Puolakkaan ja Päijänteen Mus-
tanselän alueelle. Päijänteen itärannalla Putkilahden kylän länsipuolelle sijoittui laajoja hiljaisia alu-
eita Pirttivuoren, Mustikkavuoren, Hiiropohjan ja Kouhinsalon alueille. Jyväskylän kaupungin kes-
kusta-alueella suhteellisen hiljaiset alueet sijoittuivat laskennallisen tarkastelun perusteella Harjun 
luoteispuolelle Mäki-Matin alueelle, Tuomiojärven ranta-alueille Viitaniemeen, Korteniityn, Haukka-
lan ja Mannilan alueille. Laskennallisten tarkastelujen perusteella suhteellisen hiljaisia alueita si-
joittui asuinalueille Ristonmaan, Kuokkalan, Kuokkalanpellon, Ristikivien, Nenäinniemen, Väinölän, 
Haapaniemen, Asmalammin, Kangasvuoren, Huhtasuon, Heinälammen, Pappilanvuoren, Sarvi-
vuoren, Ylä-Myllyjärven, Keltinmäen, Mäyrämäen, Kypärämäen, Korteniityn ja Haukkalan alueille 
(Jyväskylän kaupunki 2018). 

Meluselvitykset Jyväskylän kaupungin alueella 

Jyväskylän kaupungin edellisessä EU-meluselvityksessä (Jyväskylän kaupunki 2018)  tarkasteltiin 
tie- ja raideliikenteen sekä teollisuuden toimintojen vaikutuksia ympäristömelutasoihin ja melulle 
altistuvien asukkaiden määriin. Raportissa referoitiin laajasti vuosina 2005 – 2016 laadittuja paikal-
lisia teollisuuden sekä kivi- ja maa-ainestuotannon meluselvityksiä.  

Vuoden 2018 jälkeen kaupungin alueella on päivitetty Valmet Technologies Oy:n Rautpohjan teh-
taiden meluselvitys (WSP 2021). Jyväskylässä on tehty vuosina 2018 – 2022 myös muita pienia-
laisempia meluselvityksiä ja -mittauksia kohteissa, joissa meluvaikutukset ovat paikallisia eikä nii-
den arvioida aiheuttavan merkittävää altistumista melulle.   

Finavia Oyj on laatinut lentoliikenteen osalta laskennalliset selvitykset sotilas- ja siviililentokonelii-
kenteen aiheuttamista meluvaikutuksista vuoden 2016 ja vuoden 2030 tilanteessa (Finavia Oyj 
2012, Finavia Oyj 2015). Lentoliikenteen meluvaikutuksia on referoitu kappaleessa ”Lentoliiken-
teen aiheuttama melu.” 

Tässä raportissa referoidaan meluselvityksiä, jotka ovat olleet mukana laskennallisessa tarkaste-
lussa ja melulle altistuvien asukkaiden määrän arvioinnissa. 
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Melulaskennan menetelmät ja menettelyt 

Melulaskennoissa käytetyt laskentamallit ja –ohjelmistot 

Melulaskennat on tehty Cadna A 2021 –laskentamalliohjelmiston pohjoismaisilla tieliikennemelun, 
raideliikennemelun ja teollisuusmelun melulaskentamalleilla (Nordic Council of Ministers 1996a, 
Nordic Council of Ministers 1996b, Kragh 1982). 

Melulaskennan asetukset ja melun tunnusluvut 

Laskennoissa on käytetty seuraavia laskenta-asetuksia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melulaskennat on tehty erikseen ulkoalueille (meluvyöhykkeet) ja rakennusten julkisivuihin kohdis-
tuville melutasoille. Melulle altistuvien asukkaiden lukumäärät on arvioitu asuinrakennusten julkisi-
vuille kohdistuvien suurimpien melutasojen perusteella (päivä- ja yöajan keskiäänitasot).  

Melulaskentojen tulokset on esitetty kansallisina tunnuslukuina (päivä- ja yöaikaisina keskiäänita-
soina LAeq 7-22 ja LAeq 22-7) 2 metrin laskentakorkeudella. Melulaskennat on tehty vuodelle 2021 arvi-
oiduilla liikennemäärillä. Teollisuuskohteille on käytetty kohteisiin laadittujen muiden selvitysten 
lähtöaineistoja.  

Ympäristömelun ohjearvot 

Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) on annettu maankäytön ja rakentamisen, liikenteen suun-
nittelussa ja rakentamisen lupamenettelyssä sovellettavat melutason ohjearvot. Näitä ohjearvoja 
sovelletaan myös ympäristölupaharkinnassa (taulukko 1). Melutason ohjearvot on annettu erikseen 
päiväaikaiselle keskiäänitasolle (klo 7 – 22) ja yöaikaiselle keskiäänitasolle (klo 22 – 7). 

  

• Laskentakorkeus 2 m maan pinnasta 
• Laskentaruudun koko 10 x 10 m 
• Julkisivutasojen laskennassa laskentakorkeus 2 m, laskentapisteiden etäisyy-

det julkisivulla enimmillään 5 m 
• Maanpinnan ominaisuudet: G = 0, akustisesti kovat alueet (laajat asfaltti- ja ki-

vipinnat, vesistöt), G = 0.7, pääosin pehmeät alueet, taajama-alueet ja puistot, 
G = 1, muut alueet (menettely vastaa EU-meluselvityksen käytäntöä, Liikenne-
virasto 2017) 

• Laskenta-alue ulottuu siten, että vähintään LAeq22-7 40 dB voidaan määrittää 
• Laskennassa otetaan huomioon ensimmäisen kertaluokan heijastukset 
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Taulukko 1. Melutason yleiset ohjearvot (Vnp 993/1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suoraan tai välillisesti ympäristömelua koskevia säädöksiä on annettu lisäksi sisämelutasoista 
sekä ampumaratojen ja tuulivoimaloiden aiheuttamista suurimmista sallituista melutasoista.  

Sisämelutasoja koskevia toimenpiderajoja on annettu sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 
545/2015. Tässä asetuksessa annetut toimenpiderajat asuntojen päivä- ja yöaikaisille sisämeluta-
soille ovat samat kuin valtioneuvoston päätöksen (Vnp 993/1992) ohjearvoissa. Asetuksessa on 
annettu toimenpiderajoja myös kokoontumistilojen, opetustilojen ja työhuoneiden melutasoille, pie-
nitaajuiselle melulle sekä äänitasoille kuulovaurion välttämiseksi.  

Ampumaratojen aiheuttamalle ympäristömelulle on annettu ohjearvot valtioneuvoston päätöksessä 
53/1997. Päätös koskee pienikaliiberisten aseiden aiheuttamaa melua.  

Valtioneuvoston asetuksessa tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015) on annettu 
suurimmat sallitut tuulivoimaloiden aiheuttamat melutasot pysyvän asutuksen alueille, loma-asu-
tuksen, hoitolaitosten, oppilaitosten alueille sekä virkistys-, leirintä- ja kansallispuistojen alueille. 

 

Alueen kuvaus Päiväajan (klo 7 – 
22) keskiäänitason 
ohjearvot 

Yöajan (klo 22 – 7) 
keskiäänitason 
ohjearvot 

Ulkona   

Asumiseen käytettävät alueet, virkis-
tysalueet taajamissa ja niiden välittö-
mässä läheisyydessä sekä hoito- ja 
oppilaitoksia palvelevat alueet 

 

 

55 dB 

 

 

45 – 50 dB 1) 2) 

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

 

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 

oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 

 

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatu-
lokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista ohjearvoon. 
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Melulaskennan epävarmuudet 

Melun laskentamallin laatiminen ja melulaskentojen suorittaminen ovat monivaiheinen tehtävä, 
jonka lopullisena tavoitteena on asukkaisiin kohdistuvan melualtistumisen arvioiminen.  Laskenta-
tulosten tarkkuuteen ja todenmukaisuuteen vaikuttavat seuraavat tekijät: 

• Lähtötiedot ja niiden käsittely 

• Meluselvityksessä käytettävät laskentamallit ja niiden algoritmeja soveltavat tietokoneoh-
jelmistot 

• Laskentamallin asetusten oikeellisuus 

• Asukasmäärätiedot ja niiden käsittely 

• Altistumisen arvioinnin menettelyt 

Edellä mainituista tekijöistä kolme ensimmäistä vaikuttavat suoraan laskettuihin melutasoihin. 
Kaksi viimeistä tekijää vaikuttavat laskettuihin altistujamääriin, eikä niillä ole vaikutusta laskettuihin 
melutasoihin. 

Tieliikennemelun lähtötasojen arvioinnissa ajoneuvojen nopeus on tärkein melulaskennan tarkkuu-
teen vaikuttava tekijä. Liikennemäärä arvioidaan tärkeysjärjestyksessä kolmanneksi, sillä esimer-
kiksi ± 25 % liikennemäärän arviointitarkkuudella päästään ± 1 dB tarkkuuteen lasketussa meluta-
sossa (taulukko 2). Äänilähteen korkeusaseman oikea määrittäminen on melun leviämisen arvioin-
nin kannalta tärkeämpää kuin sijainnin tarkkuus vaakatasossa.  

Raideliikenteen melun arvioinnissa korkeusaseman tarkka määritys on tärkeämpää kuin tieliiken-
teessä, koska raideliikenteen melumallissa lähteen oletetaan sijaitsevan akustisesti pehmeällä pin-
nalla (sepeli). 

 

Taulukko 2. Tieliikennemelun ja raideliikennemelun tarkkuuteen vaikuttavien, melupäästöihin liittyvien teki-

jöiden tärkeysjärjestys (tieliikenteen osalta Eurasto 2009). 

 

 

 

 

 

Myös maanpinnan absorptio-ominaisuuksien määrittäminen vaikuttaa merkittävästi laskentatulok-
siin. Laskennoissa on käytetty EU-meluselvityksille esitettyjä maanpinnan ominaisuuksia. Todelli-
suudessa maan pinnan absorptio-ominaisuudet jakaantuvat liukuvasti arvojen 0 – 1 välille. 

 

Edellä mainituista tekijöistä johtaen voidaan arvioida, että melulaskentojen tarkkuus on tieliikenne-
melun osalta ±2 dB raideliikennemelun osalta ±3…±5 dB. Arvioimme, että teollisuuslaitoksille teh-
tyjen laskentojen epävarmuus on ±5 dB. 

Tärkeys-
järjestys 

Tekijä tieliikennemelun arvioinnissa Tekijä raideliikennemelun arvioinnissa 

1 ajoneuvojen nopeus nopeus 

2 tiepäällyste raiteen kunto 

3 liikenteen määrä junien tyyppi ja pituudet 

4 raskaiden ajoneuvojen osuus junien sijoittuminen eri raiteille  
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Melun aiheuttajat 

Tieliikenne 

Tieliikennemelun laskennoissa otettiin huomioon Jyväskylän vilkkaimmat maantie- ja katuosuudet, 
joiden liikennemäärät olivat vähintään 1000 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL). Taajama-alueen no-
peuksilla (30 … 50 km/h) 1000 ajoneuvon vuorokausiliikenne aiheuttaa 10 metrin etäisyydelle tien 
keskilinjasta tyypillisesti 50 – 52 dB päiväaikaisen keskiäänitason ja 42 – 44 dB yöaikaisen kes-
kiäänitason. Vastaavalla liikennemäärällä maantienopeudella (80 km/h) melun lähtötasot 10 metrin 
etäisyydellä ovat 58 dB (LAeq 7-22) ja 49 dB (LAeq 22-7).    

Yhteensä laskennoissa oli mukana 635 erillistä katu- ja maantieosuutta, joiden yhteispituus oli noin 
418 km (maanteitä noin 290 km ja katuja noin 128 km). Edellä esitetyt yhteispituudet sisältävät 
erillisten ajoratojen pituudet. 

Liikennemäärältään vilkkaimmat maantieosuudet Jyväskylän alueella olivat valtatiellä 9 Ranta-
väylän kohdalla. Jyväskylän keskustan kohdalla Rantaväylän liikennemäärät välillä Keuruuntie (vt 
18) – valtatie 4 liittymä vaihtelevat välillä 26 900 – 34 000 ajoneuvoa (KVL) vuorokaudessa. Vaa-
jakosken moottoritiellä (vt 4 ja 9) liikennemäärä oli noin 23 000 ajoneuvoa (KVL) vuorokaudessa. 
Vaajakoskelta itään välillä Vaajakosken kiertoliittymä – valtatien 9 liittymä keskimääräinen vuoro-
kausiliikenne (KVL) oli vuoden 2021 lopulla noin 17 500 ajoneuvoa vuorokaudessa (liite 2). 

Liikennemääriltään vilkkaimmat katuosuudet sijoittuivat Tourulantielle (noin 30 000 ajoneuvoa vuo-
rokaudessa) sekä Vapaudenkadulle, Lohikoskentielle, Rajakadulle ja Seppäläntielle (noin 25 000 
ajoneuvoa vuorokaudessa). 

Raideliikenne 

Jyväskylän asemalta etelän suuntaan (Jämsän rata) mentäessä raideverkko haarautuu rataosuuk-
sille Jyväskylä – Orivesi ja Jyväskylä - Haapamäki. Vastaavasti Jyväskylän asemalta pohjoiseen 
lähdettäessä rata haarautuu rataosuuksiin Jyväskylä – Äänekoski ja Jyväskylä – Pieksämäki. Hen-
kilö- ja tavaraliikenteen liikennemäärät ovat isoimmat Jyväskylän keskustan kohdalla, jossa edellä 
mainitut rataosuudet yhtyvät. Tavaraliikenne Jyväskylän asemalta pohjoisen suuntaan on vilk-
kaampaa kuin etelän suuntaan. Sen sijaan henkilöliikenteen määrät ovat suuremmat Jyväskylän 
aseman eteläpuoleisella rataosuudella (taulukko 3).  

Yöaikainen henkilöjunaliikenne on suhteellisen vähäistä. Tavarajunaliikennettä on sekä Jyväskylän 
eteläpuoleisella että pohjoispuoleisella rataosuudella lukumäärällisesti lähes saman verran sekä 
päivä- että yöaikaan. Tarkasteltavaan aikajaksoon suhteutettuna tavaraliikenne on kuitenkin yöai-
kaan vilkkaampaa kuin päiväaikaan sekä Jyväskylän eteläpuoleisella että pohjoispuoleisella rata-
osuudella (taulukko 3). 
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Taulukko 3. Raideliikenteen määrät (junametriä / vrk) vuoden 2021 tilanteessa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teollisuuslaitokset ja teolliset toiminnot 

Laskennallisessa meluselvityksessä mukana olevat toiminnot 

Selvityksen laskennallisessa osuudessa on mukana seuraavat teollisuus- ja energiantuotantolai-
tokset: 

• Valmet Technologies Oy:n Rautpohjan tehdas ja valimo 

• Alva Rauhalahti Oy:n Rauhanlahden voimalaitos 

• Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden voimalaitos 
 
Vuoden 2018 jälkeen UPM:n Säynätsalon vaneritehtaan toiminta on lopetettu eikä kohde ole 
enää mukana melutarkastelussa. Seuraavissa kappaleissa kuvataan melutarkastelussa mukana 
olleita kohteita ja niiden aiheuttamia melupäästöjä.  

 

Valmet Technologies Oy:n Rautpohjan tehdas ja valimo 

Valmet Technologies Oy:n Rautpohjan tehdas ja valimo valmistavat sellu-, kuitu, paperi- ja karton-
kiteollisuuden tuotantolaitteistoja. Tehdasalueella sijaitsee valimo- sekä metallilaitteistojen työstö- 
ja kokoonpanohalleja. 

Vuonna 2021 päivitetyn meluselvityksessä tehtyjen mittausten ja mallinnusten perusteella tehtai-
den meluvaikutukset olivat samalla tasolla kuin vuonna 2016. Yhdessä tarkastelukohteessa (MP3) 
yöaikaisten melutasojen arvioitiin olevan 3 dB pienempiä kuin vuonna 2016 laaditussa selvityk-
sessä. 

Selvityksen mukaan tehtaan toimintojen aiheuttama melu lähimmissä asuinkohteissa olivat pää-
osin ympäristöluvan mukaisten raja-arvojen tasolla, kun tarkastelussa otettiin huomioon laskennal-
liseen tarkasteluun ja mittauksiin liittyvät epävarmuudet. Raportin mukaan raja-arvojen arvioitiin 
ylittyvän Valajankadun pohjoispäässä sijaitsevassa asuinrakennuksessa (WSP 2021). 

Rataosuus Henkilöjunat [m] Tavarajunat [m]  

  klo 7-22 klo 22-7 klo 7-22 klo 22-7 

Orivesi - Jyväskylä 1575 374 2400 2880 

Haapamäki - Jyväskylä 100 50 415 0 

Jyväskylä asemalta etelään 1675 424 2815 2880 

 
 

   
Jyväskylä - Pieksämäki 1442 0 1230 1640 

Jyväskylä - Äänekoski 0 0 2640 1760 

Jyväskylä asemalta pohjoiseen 1442 0 3870 3400 
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Alva Rauhalahti Oy:n Rauhanlahden voimalaitos 

Rauhalahden voimalaitoksessa ei ole tapahtunut oleellisia melutasoihin vaikuttavia muutoksia vuo-
den 2016 jälkeen, joten melutarkastelu on vastaava kuin vuoden 2017 meluselvityksessä (Jyväs-
kylän kaupunki 2018). 

Jyväskylän Energiantuotanto Oy:n Rauhalahden voimalaitos on tyypiltään vastapainevoimalaitos, 
eli sillä tuotetaan sähköä- ja lämpöä yhteistuotannossa. Polttoaineena käytetään puuta ja turvetta, 
kumpaakin keskimäärin noin 50 % (Jyväskylän Energia Oy 2017).  

Vuonna 2016 laaditussa Rauhalahden voimalaitoksen meluselvityksessä todetaan, että Jyväsky-
län Energiantuotanto Oy:n Rauhalahden voimalaitoksen aiheuttamat melupäästöt ovat pieniä. Sel-
vityksen mukaan tuotantolaitoksen biopolttoaineen murskain, polttoainekentällä työskentelevät 
pyöräkuormaajat ja rekka-autoliikenne ovat suurimmat melun aiheuttajat voimalaitosalueella (WSP 
2016a).  

Laskennallisen arvioinnin perusteella voimalaitoksen toimintojen aiheuttamat ohjearvotasojen mu-
kaiset melutasovyöhykkeet 55 dB (LAeq 7-22) ja 50 dB (LAeq 22-7) sijoittuivat pääosin voimalaitosalu-
eelle ja voimalaitoksen toimintojen aiheuttamat melutasot jäivät lähimpien asuinrakennusten piha-
alueilla alle 40 dB tason (WSP 2016a). 

Tässä selvityksessä voimalaitoksen melua aiheuttavat toiminnot melupäästöineen sekä toimintojen 
ajalliset kestot on sijoitettu laskentamalliin edellä esitetyn selvityksen aineistojen mukaisesti. 

Jyväskylän Voima Oy:n Keljonlahden voimalaitos 

Keljonlahden voimalaitoksessa ei ole tapahtunut oleellisia melutasoihin vaikuttavia muutoksia vuo-
den 2016 jälkeen, joten melutarkastelu on vastaava kuin vuoden 2017 meluselvityksessä (Jyväs-
kylän kaupunki 2018). 

Vuonna 2010 valmistunut Keljonlahden voimalaitos on suurempi kahdesta Jyväskylässä sijaitse-
vasta voimalaitoksesta. Voimalaitos voi tuottaa joko yhteistuotantona lämpöä ja sähköä, lauhde-
tuotantona pelkästään sähköä tai reduktioajossa vain lämpöä. Polttoaineena käytetään pääasiassa 
puuta ja apupolttoaineena turvetta (Jyväskylän Energia Oy 2017). 

Vuonna 2013 laaditun meluselvityksen ja ympäristömelumittausten perusteella Jyväskylän Voima 
Oy:n Keljonlahden voimalaitoksen toimintojen aiheuttama ympäristömelu oli lupaehtojen mukai-
sella tasolla Sippulanniemen suuntaan, johon toimintojen arvioitiin aiheuttavan päiväaikana 45 dB 
ja yöaikana 40 dB keskiäänitasot.  

Voimalaitoksen läheisyydessä sijaitsevan Häkkisen kyläyhteisön asuntolarakennuksen kohdalla 
ympäristölupapäätöksessä asetetut lupamääräykset ylittyivät lievästi. Laskennallisen arvioinnin pe-
rusteella päiväaikainen keskiäänitaso oli noin 56 dB ja yöaikainen keskiäänitaso asuntolan voima-
laitoksen puoleisella julkisivulla oli noin 52 dB. Laskennallisesti arvioidut melutasot ovat ympäris-
tölupamääräysten (LAeq 7-22 = 55 dB ja LAeq 22-7 = 50 dB) mukaisella tasolla, kun tarkastelussa otetaan 
huomioon laskennalliseen arviointiin liittyvä epävarmuus, ± 3 dB (WSP 2014). 

Tässä selvityksessä voimalaitoksen melua aiheuttavat toiminnot melupäästöineen sekä toimintojen 
ajalliset kestot on sijoitettu laskentamalliin edellä esitetyn selvityksen aineistojen mukaisesti. 

Lentoliikenteen aiheuttama melu 

Jyväskylän lentoasema sijaitsee Jyväskylässä Tikkakosken taajamassa, valtatie 4 varrella noin 23 
kilometriä Jyväskylän keskustasta pohjoiseen. Lähimmät asuintalot sijaitsevat 300 metrin etäisyy-
dellä lentoasema-alueesta. Kiitoteiden jatkeilla sijaitsee asutusta noin 10 - 15 kilometrin etäisyy-
dellä. Lentomelua Tikkakoskella ilmenee erityisesti Helsinkiin suuntaavilla reiteillä, kiitoteiden jat-
keiden suunnassa sekä laskukierroksen alueella. 
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Finavian selvitysten mukaan vuoden 2016 tilanteessa lentotoiminnan aiheuttama 55 dB (Lden) me-
luvyöhyke ulottuu kiitotien suuntaisena kaakkoon noin 7 km etäisyydelle kiitotien kaakkoispäästä. 
Kiitotien luoteispäässä vastaava meluvyöhyke ulottuu noin 5,7 km etäisyydelle kiitotien päästä 
(kuva 2). 

Vuoden 2016 asukastietojen perusteella lentotoiminnan aiheuttamalle 60 dB (Lden) vyöhykkeelle 
sijoittuu noin 90 asukasta ja 55 dB vyöhykkeelle noin 260 asukasta. Tässä asukasmäärien arvioin-
nissa on käytetty Finavian laatiman selvityksen lentotoiminnan meluvyöhykkeitä vuoden 2016 ti-
lanteessa (kuva 2).  

 

Kuva 2. Lentoliikenteen (siviili- ja sotilaslentokoneet) aiheuttamat meluvyöhykkeet (Lden) vuoden 2016 tilan-
teessa (kuva viitteestä Finavia Oyj 2012). 
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Melulaskentojen tulokset 

Melulaskennan tulosten tulkinta 

Melulaskennan tulokset on esitetty ulkoalueiden meluvyöhykekarttoina, joissa esitetään päivä- ja 
yöaikaiset keskiäänitasot (LAeq 7-22 ja LAeq 22-7) kahden metrin korkeudelle laskettuna. Meluvyöhy-
kekarttojen arvioinnissa on syytä ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat: 
 

• Melulaskennan tulokset edustavat vain niiden kohteiden (katu-, tie- ja rataosuudet, muut 
melua aiheuttavat toiminnot) aiheuttamia melutasoja, jotka ovat mukana laskentamallissa. 

• Melulaskennan tulokset ovat pitkäaikaisia keskiäänitasoja (päiväaika 15 tuntia ja yöaika 9 
tuntia). Todellisuudessa hetkelliset melutasot saattavat vaihdella paljon keskimääräiseen 
tasoon verrattuna. 

• Melulaskennan tulokset esitetään tiettyyn tasoon saakka (> 45 dB). Tarkasteltavan toimin-
non aiheuttama melu on kuultavissa myös pienemmillä keskiäänitasoilla. 

• Melulaskennan tulokset edustavat tilanteita, joissa sääolosuhteet ovat suotuisat melun 
etenemiselle. Todellisessa tilanteessa olosuhteet vaikuttavat merkittävästi äänen etenemi-
seen eivätkä olosuhteet ole välttämättä laskennan oletusten mukaisia. Näissä tilanteissa 
todelliset melutasot eivät myöskään vastaa laskennallisesti arvioituja tasoja.  

• Meluvyöhykekarttojen leviämiskuvioiden mukaisia tasoja ei olosuhteiden vaikutuksesta 
usein esiinny samanaikaisesti eri puolilla melun aiheuttajaa. Meluvyöhykekarttojen le-
viämiskuvioita tulee tulkita ajatuksella ”meluvyöhykekuvan osoittama melutaso tietyssä 
paikassa on mahdollinen melun leviämiselle suotuisissa olosuhteissa.” 
 

Melulle altistuvien asukkaiden määrät lasketaan rakennusten julkisivuille kohdistuvien korkeim-
pien päivä- ja yöaikaisten keskiäänitasojen perusteella. Melulle altistuvien asukasmäärien ja tie-
tyn kohteen melualtistumisen arvioinnissa on syytä ottaa huomioon ainakin seuraavat seikat: 
  

• Altistujamäärien arviointimenetelmä kuvaa asuinrakennusten sijoittumista ympäristömelun 
suhteen, se ei kuvaa asukkaiden kokemusta ympäristömelusta.   

• Menetelmä ei kuvaa melulle altistumista asuinrakennusten ulko-oleskelualueilla. Oleskelu-
alueiden melutasot voivat erota huomattavasti julkisivulle kohdistuvista melutasoista. 

• Melutasot asuinrakennuksen sisällä ovat yleensä ohjearvojen mukaiset, vaikka rakennus-
ten julkisivuihin kohdistuvat melutasot ylittäisivät ohjearvotasot. 

• Julkisivuun kohdistuvan suurimman melutason perusteella arvioidut altistujamäärät ovat 
merkittävästi suuremmat kuin rakennusten kaikkiin julkisivuihin kohdistuvien melutasojen 
perusteella arvioidut altistujamäärät. 

• Laskennallisesti arvioidun melualtistumisen perusteella voidaan tunnistaa kohteita, joissa 
ympäristömelusta mahdollisesti aiheutuu haittoja ja joihin meluntorjuntatoimet tulisi koh-
distaa.     
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Tieliikenteen aiheuttama ympäristömelu 

Valtateiden 4 ja 9 tieliikenteen aiheuttamat meluvyöhykkeet hallitsevat laajalti Jyväskylän keskus-
tan äänimaisemaa. Vaajakosken moottoritien (Vt 4) ja Vaajakoskentien (Mt 16630) liikenne aiheut-
tavat Vaajakoski – Jyväskylä välillä 55 dB keskiäänivyöhykkeen (LAeq 7-22), joka ulottuu maa-alueilla 
250 – 350 metrin etäisyydelle moottoritiestä ja vesialueilla yli 400 metrin etäisyydelle moottoritiestä. 

Jyväskylän ja Vaajakosken välillä useita kymmeniä asuinrakennuksia sijoittuu tieliikenteen aiheut-
tamille yli 65 dB (LAeq 7-22) meluvyöhykkeille. Erityisen voimakkaalle melulle altistuvat kohteet sijait-
sevat moottoritien ja Vaajakoskentien välisillä alueilla (liite 3).  

Jyväskylän keskustan pohjoispuolella valtatien 4 meluvyöhykkeet ulottuvat pitkälle Palokkajärvellä. 
Valtatien 4 varrella välillä Tourula – Palokanorsi melualueelle (LAeq 7-22 > 60 dB) jää asuinrakennuk-
sia erityisesti kohteissa, jotka sijoittuvat kahden vilkkaan väylän (Vt 4 / Saarijärventie / Taulumäen-
tie) välisille maa-alueille. Valtatien 4 uusi linjaus ja sen uudet melusuojaukset Kirristä pohjoiseen 
ovat pienentäneet merkittävästi valtatiestä aiheutuvia meluvyöhykkeitä aiempaan linjaukseen ver-
rattuna. 

Kaupungin katuverkon vilkkaimpien väylien ympärille muodostuu yleisesti 60 dB – 70 dB melu-
vyöhykkeitä (LAeq 7-22), jotka ulottuvat lähimpien asuinrakennusten julkisivuille. Asuinrakennuksiin 
kohdistuvat melutasot ovat korkeita mm. Rajakadun, Yliopistonkadun, Voionmaankadun ja Touru-
lantien varrella, joissa rakennusten julkisivuihin kohdistuu yleisesti yli 65 dB melutasoja (LAeq 7-22) 
(liite 3). Tieliikenteen aiheuttamat yöaikaiset keskiäänitasot (LAeq 22-7) ovat tyypillisesti noin 7 - 9 dB 
pienempiä kuin päiväajan keskiäänitasot (LAeq 7-22). 

Laskennallisen selvityksen perusteella tieliikenteen aiheuttamalle yli 55 dB tasoiselle melulle (LAeq 

7-22) altistuu yhteensä noin 38 160 asukasta. Tieliikenteen aiheuttamalle yöaikaiselle yli 50 dB me-
lulle (LAeq 7-22) altistuu laskennallisen arvioinnin mukaan noin 26 960 asukasta (taulukko 4). 

Melualtistuminen on laskettu rakennukseen kohdistuvan korkeimman päivä- ja yöaikaisen kes-
kiäänitason mukaan. 

 

Taulukko 4. Tieliikenteen aiheuttamalle melulle altistuvien asukkaiden määrät Jyväskylän kaupungissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Melutaso Päiväajan      
keskiäänitaso 

LAeq 7-22 

Yöajan         
keskiäänitaso 

LAeq 22-7 

45-50 dB 27600 21400 

50-55 dB 21960 16090 

55-60 dB 19690 10280 

60-65 dB 15030 590 

65-70 dB 3420 0 

70-75 dB 20 0 

Yli 75 dB 0 0 

YLI 55 dB 38160  

YLI 50 dB  26960 

Yli 55 dB 33860 0 

Yli 50 dB   25440 
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Raideliikenteen aiheuttama ympäristömelu 

Raideliikenteen aiheuttamat meluvyöhykkeet ovat tieliikenteen meluvyöhykkeitä oleellisesti suppe-
ammat. Jyväskylä – Orivesi rataosuus on päiväaikaan junametreinä mitattuna eniten liikennöity 
rataosuus ja tällä rataosuudella raideliikenteen aiheuttama päiväaikaisen keskiäänitason 55 dB 
(LAeq 7-22) vyöhyke ulottuu avoimessa ympäristössä noin 70 – 80 metrin etäisyydelle radasta. 

Jyväskylä – Haapamäki rataosuudella junaliikenteen aiheuttama meluvyöhyke on vähäisen liiken-
nemäärän vuoksi kapea ja 55 dB (LAeq 7-22) vyöhyke ulottuu noin 5 metrin etäisyydelle radasta (liite 
4). 

Jyväskylä – Äänekoski rataosuudella 55 dB meluvyöhyke (LAeq 7-22) ulottuu avoimessa ympäris-
tössä noin 30 metrin etäisyydelle radasta. Jyväskylä – Pieksämäki rataosuudella 55 dB meluvyö-
hyke (LAeq 7-22) ulottuu avoimessa ympäristössä noin 30 - 50 metrin etäisyydelle radasta. 

Raideliikenteen aiheuttamat yöaikaiset meluvyöhykkeet ovat Jyväskylä – Äänekoski, Jyväskylä – 
Pieksämäki ja Jyväskylä – Orivesi rataosuuksilla hieman laajemmat kuin päiväaikaiset melu-
vyöhykkeet. Vaikka yöajan liikennemäärä junametreittäin on pienempi kuin päiväajan, yöaikaiset 
keskiäänitasot kasvavat päiväaikaiseen keskiäänitasoon verrattuna sen vuoksi, että yöajan kes-
kiarvoitusaika on ajallisesti lyhyempi kuin päiväaika (9 h / 15 h). Ainoastaan Jyväskylä – Haapamäki 
rataosuudella junaliikenteen aiheuttamat päiväaikaiset keskiäänivyöhykkeet ovat laajemmat kuin 
yöaikaisen keskiäänitason vyöhykkeet (liite 4). 

Raideliikenteen aiheuttamalle yöaikaiselle melulle, jonka keskiäänitaso ylittää 50 dB tason (LAeq 22-

7), arvioitiin altistuvan yhteensä noin 2 170 asukasta. Ohjearvotason ylittävälle (> 55 dB) päiväai-
kaiselle melulle (LAeq 7-22) altistuvien asukkaiden määrä oli alle kolmasosa yöaikaiseen melualtistu-
miseen verrattuna (taulukko 5).  

Raideliikenteen aiheuttama ohjearvotason ylittävä melualtistuminen sijoittuu suurelta osin Jyväs-
kylä – Vaajakoski väliselle rataosuudelle, jossa raideliikenteen aiheuttamat korkeimmat asuinra-
kennuksiin kohdistuvat melutasot ovat 60 – 62 dB (LAeq 22-7). 

 

Taulukko 5. Raideliikenteen aiheuttamalle melulle altistuvien asukkaiden määrät Jyväskylän kaupungissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melutaso 
Päiväajan    

keskiäänitaso 
LAeq 7-22 

Yöajan                    
keskiäänitaso 

LAeq 22-7 

45-50 dB 2450 2610 

50-55 dB 1120 1400 

55-60 dB 630 760 

60-65 dB 0 10 

65-70 dB 0 0 

70-75 dB 0 0 

Yli 75 dB 0 0 

yli 55 dB 630  

yli 50 dB  2170 
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Teollisuustoimintojen aiheuttama ympäristömelu 

Laskennallisessa tarkastelussa mukana olleiden voimalaitosten (Keljonlahden ja Rauhalahden voi-
malaitokset) aiheuttamat meluvaikutukset ovat vähäisiä ja ohjearvotasot ylittävät melualueet sijoit-
tuvat pääosin voimalaitosalueille (liite 5).  

Rautpohjassa sijaitseva Valmet Technologies Oy:n tehdas ja valimo sijoittuu asuinalueen läheisyy-
teen ja aiheuttaa osaltaan asuinrakennuksiin kohdistuvia melutasoja, jotka ovat ohjearvojen tasolla 
tai ylittävät ne. 

Teollisuuden toimintojen aiheuttamalle melulle arvioitiin altistuvan yöaikana yhteensä noin 290 
asukasta (taulukko 6). Melulaskentojen perusteella eniten melualtistumista aiheutti Valmet Tech-
nologies Oy:n tehtaan ja valimon toimintojen aiheuttama melu. 

 

Taulukko 6. Teollisuuden toimintojen aiheuttamalle melulle altistuvien asukkaiden määrät Jyväskylän kau-
pungissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Melutaso Päiväajan   
keskiäänitaso 

LAeq 7-22 

Yöajan              
keskiäänitaso 

LAeq 22-7 

45-50 dB 1380 320 

50-55 dB 260 240 

55-60 dB 260 50 

60-65 dB 60 0 

65-70 dB 0 0 

70-75 dB 0 0 

Yli 75 dB 0 0 

yli 55 dB 320  

yli 50 dB  290 
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Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

• Tieliikenne aiheuttaa suurimman melualtistumisen Jyväskylän kaupungin alueella. Lasken-
nallisen arvioinnin perusteella noin 26 % Jyväskylän kaupungin asukkaista altistuu tieliiken-
teen aiheuttamalle yli 55 dB tasoiselle melulle (LAeq 7-22).  

 

• Raideliikenteen aiheuttama melualtistuminen on merkittävästi tieliikennettä vähäisempää. 
Laskennallisen arvioinnin perusteella noin 1,5 % kaupungin asukkaista altistuu raideliiken-
teen aiheuttamalle yli 50 dB tasoiselle yöaikaiselle melulle (LAeq 22-7). 

 

• Teollisuuden toimintojen aiheuttama melualtistuminen oli laskennallisen arvioinnin perus-
teella selvästi vähäisempää kuin tie- ja raideliikenteen aiheuttama melualtistuminen. Teol-
lisuuden toimintojen arvioitiin aiheuttavan lieviä ohjearvotasojen ylityksiä. 
 

• Vuoden 2017 meluselvitykseen verrattuna melulle altistuvien asukkaiden määrissä on ta-
pahtunut muutoksia. Verrattuna vuoden 2017 selvitykseen, nyt tieliikenteen yli 55 dB tasoi-
selle päiväajan melulle (LAeq 7-22) altistuu noin 4 300 asukasta enemmän, raideliikenteen yli 
50 dB tasoiselle yöaikaiselle melulle (LAeq 22-7) altistuu noin 500 asukasta vähemmän ja te-
ollisuuden toimintojen yli 50 dB tasoiselle yöaikaiselle melulle (LAeq 22-7) altistuu noin 700 
asukasta vähemmän. 
 

• Tieliikenteen melulle altistuvien asukkaiden määrän kasvun tulkittiin johtuvan osittain uu-
sista melualueelle rakennetuista asuinkerrostaloista, kaupungin asukasmäärän kasvusta 
sekä aiemmin alle 55 dB meluvyöhykkeellä sijaitsevien asuinrakennusten siirtymisestä yli 
55 dB meluvyöhykeluokkaan liikennemäärien muutosten vuoksi. Raideliikenteen melulle 
altistuvien asukkaiden määrän vähenemisen tulkittiin johtuvan pienemmistä raideliikenne-
määristä ja joidenkin rataosuuksien matalammista nopeusrajoituksista. Teollisuuden toi-
mintojen melulle altistuvien asukkaiden määrän vähenemisen tulkittiin johtuvan asutuksen 
läheisyydessä olevien teollisuuden toimintojen pienemmästä määrästä. 

 

• Laadittu laskennallinen meluselvitys antaa hyvän pohjan meluntorjunnan toimintasuunnitel-
man laatimiselle. Toimintasuunnitelmassa tunnistetaan kohteet, joissa melualtistuminen on 
laskennallisen arvioinnin perusteella erityisen voimakasta. Meluntorjunnan toimintasuunni-
telmassa tullaan esittämään konkreettisia suojaustoimenpiteitä sekä laatimaan pitkän ajan 
strategia meluntorjunnan edistämiseksi. 
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