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Tiivistelmä 
Ääniympäristöllä on merkittävä vaikutus asuinympäristön viihtyisyyteen ja terveyteen. Hyvä ää-
niympäristö ei häiritse keskittymistä, keskustelua tai unta, se auttaa meitä rentoutumaan ja vir-
kistymään. Ajoittain ja paikoitellen kohtaamme huonoja ja meluisia ääniympäristöjä, jotka lyhyt-
aikaisina kokemuksina ovat vielä siedettäviä. Jatkuva tai usein toistuva kokemus meluisasta 
ympäristöstä voi aiheuttaa merkittävää viihtyisyyshaittaa, mahdollisesti jopa terveydellistä hait-
taa. Jyväskylän kaupungin tavoitteena on luoda kasvavan kaupungin asukkaille mahdollisim-
man viihtyisä ja terveellinen ääniympäristö.  

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa laaditaan pitkän aikavälin strategia melun vähentä-
miseksi sekä osoitetaan seuraavalle viiden vuoden aikajaksolle meluntorjuntakohteita sekä ly-
hyen aikavälin tavoitteita melun vähentämiseksi. 

Tieliikenne on merkittävin melun aiheuttaja Jyväskylän kaupungin alueella, sillä yli 30 000 asuk-
kaan arvioidaan altistuvan yli 55 dB tasoiselle melulle. Asukkaiden altistuminen raideliikenteen 
ja teollisuuden toimintojen melulle on oleellisesti vähäisempää. 

Tieliikenteen määrät tulevat kasvamaan vielä seuraavalle vuosikymmenelle saakka, joten mer-
kittävää muutosta melulle altistuvien asukkaiden määrissä ei ole näköpiirissä. Saman aikaisesti 
kaupunkirakennetta tiivistetään täydennysrakentamisella. Tämä tarkoittaa sitä, että asuinraken-
nuksia tulee sijoittumaan liikenneväylien läheisyyteen alueille, joissa melutasot ylittävät valtio-
neuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot. 

Toisaalta kaupunkirakenteen tiivistäminen luo edellytyksiä toimivalle joukkoliikenteelle sekä pyö-
räilyn ja kävelyn edistämiselle. Tämä kehityssuunta tulee todennäköisesti pitkällä aikavälillä vä-
hentämään yksityisautoilua ja autoliikenteen aiheuttamaa melua. 

 

Melutorjunnan pitkän aikavälin toimenpiteet Jyväskylän kaupungissa ovat: 
• Panostetaan toimenpiteisiin, jotka vähentävät yksityisautoilua ja sen melupäästöjä (esim. 

pyöräily, joukkoliikenne, ajonopeudet, sähköautot) 
• Edistetään julkisen ja kevyenliikenteen ensisijaistamista keskusta-alueella 

 
Melulle altistuvien asukkaiden määrä ei tule kuitenkaan tulevaisuudessa kasvamaan uusissa 
asuinkohteissa, kun melu otetaan huomioon maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnitte-
lussa. Tällöin mahdolliset meluongelmat ratkaistaan kohteiden rakenteellisilla toimenpiteillä: 

 rakennusmassojen sijoittelulla varmistetaan, että piha-alueille saadaan muodostettua 

leikki- ja oleskelualueita, joilla melutasot eivät ylitä valtioneuvon päätöksen mukaisia oh-

jearvotasoja 

 rakennusten julkisivurakenteiden ääneneristävyydet mitoitetaan siten, että sisällä ja par-

vekkeilla melutasojen ohjearvotasot eivät ylity 

Melualtistumisen vähentämistä koskevat määrälliset tavoitteet asetetaan erityisesti olemassa 
olevien kohteiden meluntorjunnan toteuttamiseen: 

 Liikennemelulle altistuvien asukkaiden määrä ei kasva vuoden 2017 tilanteeseen verrat-

tuna 

 Voimakkaalle melulle (> 65 dB LAeq 7-22) altistuvien määrä vähenee vuoteen 2017 verrat-

tuna 
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Viranomaisten yhteistyötä tulee tiivistää ja luoda yhtenäisiä käytäntöjä ympäristömelun huomi-
oon ottamiseksi entistä paremmin. Lyhyen aikavälin (v. 2018 – 2022) toimenpiteissä korostuvat 
myös meluongelmien ennakointi, mittareiden kehittäminen melutilanteen seurantaan ja varautu-
minen meluntorjunnan rahoituksen turvaamiseen: 

 Meluselvitysten tarpeellisuutta arvioidaan jo kaavoitusohjelmavaiheessa, jotta melun vai-
kutukset tulevat tarkasteltaviksi riittävän aikaisessa vaiheessa 

 Laaditaan Jyväskylän kaupungin linjaukset ympäristömelun huomioon ottamisesta 
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa 

 Kaupungin sisäisessä kaavoituksen työryhmässä käydään läpi kunkin esiteltävän kaa-
van yhteydessä, miten meluntorjunta on huomioitu ko. kaavassa 

 Meluntorjunnan toteutumisen seurantaan laaditaan konkreettisia mittareita, jotka kuvaa-
vat melutilanteen kehittymistä ja asukkaiden altistumista ympäristömelulle 

 Käytetään ylijäämämaita mahdollisuuksien mukaan hyödyksi melusuojavalleina 

 Varataan vuosittain riittävät määrärahat melusuojauksen toteuttamiseen 
   

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa on esitetty meluntorjuntatoimenpiteitä 8 kohteeseen. 
Tarkastellut toimenpiteet sisältävät rakenteellista melusuojausta (melukaiteet, -vallit ja –seinät) 
sekä ajoneuvoliikenteen nopeuksien alentamista. Toimintasuunnitelman mukaisilla ratkaisuilla 
yhteensä lähes 800 asukkaan melualtistuminen vähentyisi alle 55 dB (LAeq-7-22) tason. Meluntor-
junnasta hyötyvien asukkaiden määräksi arvioidaan yhteensä noin 3900 asukasta. 
 
Ympäristönsuojelulain 152 §:n mukainen EU-meluselvitys ja sitä seuraava meluntorjunnan toi-
menpidesuunnitelma laaditaan viiden vuoden välein. Seuraavan kerran toimintaohjelma laadi-
taan vuonna 2023. Laskennalliseen arviointiin perustuvaa tietoa melutilanteen kehityksestä saa-
daan siten viiden vuoden jaksoissa. Seuraavaan toimintasuunnitelmaan tehdään kattava kat-
saus tämän toimintasuunnitelman toteutumisesta. 
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Johdanto 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman tavoitteet 

Ääniympäristöllä on merkittävä vaikutus asuinympäristön viihtyisyyteen ja terveyteen. Hyvä ää-
niympäristö ei häiritse keskittymistä, keskustelua tai unta, se auttaa meitä rentoutumaan ja vir-
kistymään. Ajoittain ja paikoitellen kohtaamme huonoja ja meluisia ääniympäristöjä, jotka lyhyt-
aikaisina kokemuksina ovat vielä siedettäviä. Jatkuva tai usein toistuva kokemus meluisasta 
ympäristöstä voi aiheuttaa merkittävää viihtyisyyshaittaa, mahdollisesti jopa terveydellistä hait-
taa.  

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan meluntorjunnan toimintasuunnitelmalla pyritään torju-
maan melua ja sen vaikutuksia sekä ehkäisemään melun lisääntymistä hiljaisilla alueilla. Melun-
torjunnan toimintasuunnitelmassa etsitään keinoja melutilanteen parantamiseksi ja sen laatimi-
sessa käytetään hyväksi meluselvityksessä tuotettua tietoa.  

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa laaditaan pitkän aikavälin strategia melun vähentä-
miseksi sekä osoitetaan seuraavalle viiden vuoden aikajaksolle meluntorjuntakohteita sekä ly-
hyen aikavälin tavoitteita melun vähentämiseksi. 

Jyväskylän kaupungin tavoitteena on luoda kasvavan kaupungin asukkaille mahdollisimman 
viihtyisä ja terveellinen ääniympäristö.  

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa koskeva lainsäädäntö 

Suomessa ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) kansalliseksi täytäntöön panemiseksi on ym-
päristönsuojelulakiin (527/2014) lisätty säännökset meluselvityksistä ja meluntorjunnan toiminta-
suunnitelmista (459/2004). Lisäksi valtioneuvoston asetuksella Euroopan yhteisön edellyttä-
mistä meluselvityksistä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmista (801/2004) määritellään tar-
kemmin melun tunnusluvut sekä meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien si-
sältö.  

Toimintasuunnitelman tavoitteista ja siihen liittyvästä vuorovaikutusmenettelystä on säädetty 
ympäristönsuojelulain (527/2014) 25 a § ja 25 b §:ssä. Lain mukaisesti asukkaille, viranomaisille 
ja järjestöille on varattava mahdollisuus sanoa mielipiteensä toimintasuunnitelmasta. Laki vel-
voittaa myös julkaisemaan ja tiedottamaan meluselvityksestä ja meluntorjunnan toimintasuunni-
telmasta tarvittavassa laajuudessa.  

Jyväskylän kaupunkialue muodostaa yli 100 000 asukkaan väestökeskittymän, joka on velvolli-
nen laatimaan ympäristönsuojelulain mukaisen meluselvityksen ja meluntorjunnan toiminta-
suunnitelman. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman rajaukset 

Meluntorjunnan toimintasuunnitemassa tarkasteltiin vilkkaimpien maantie- ja katuosuuksien 
sekä raideliikenteen aiheuttamaa melua Jyväskylän kaupungin alueelta. Aikaisemmin laaditussa 
meluselvityksessä tieliikennemelun laskennoissa otettiin huomioon maantie- ja katuosuudet, joi-
den liikennemäärät olivat vähintään 1000 ajoneuvoa vuorokaudessa (KVL). Yhteensä lasken-
noissa oli mukana 980 erillistä katu- ja maantieosuutta, joiden yhteispituus oli noin 415 km 
(maanteitä noin 288 km ja katuja noin 127 km). Raideliikenteen osalta selvitykseen sisällytettiin 
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rataosuudet Jyväskylä – Orivesi, Jyväskylä – Haapamäki, Jyväskylä – Äänekoski ja Jyväskylä – 
Pieksämäki. Henkilö- ja tavaraliikenteen liikennemäärät ovat isoimmat Jyväskylän keskustan 
kohdalla, jossa edellä mainitut rataosuudet yhtyvät. Tavaraliikenne Jyväskylän asemalta pohjoi-
sen suuntaan on vilkkaampaa kuin etelän suuntaan. Sen sijaan henkilöliikenteen määrät ovat 
suuremmat Jyväskylän aseman eteläpuoleisella rataosuudella. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan on sisällytetty Jyväskylän kaupungin katuliikenteen li-
säksi maantiet ja rautatiet, joiden meluntorjunnasta vastaavat Keski-Suomen ELY-keskus ja Lii-
kennevirasto. Meluntorjuntakohteiden valintaprosessissa tarkastelujen ulkopuolelle jätettiin val-
tatie 4 välillä Kirri – Tikkakoski, koska tällä välillä tarvittava meluntorjunta toteutetaan lähivuo-
sina toteutettavan moottoritiehankkeen yhteydessä. Toimintasuunnitelmassa on huomioitu tie-, 
katu- ja ratahankkeissa toteutettavaksi esitetyt toimenpiteet (Palokanorsi ja Vaajakosken moot-
toritie), jotka toteutunevat erillisinä hankkeina. Uusien asemakaavojen rakentamisen yhteydessä 
tehtävät meluntorjuntatoimenpiteet eivät kuulu tähän suunnitelmaan. 

Lentomelutilanteen selvittäminen kuuluu Finavialle. Tässä selvityksessä Finavian vuodelle 2016 
määrittämät lentomelualueet on huomioitu hiljaisten alueiden tarkastelussa (Finavia Oyj 2012). 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa ei käsitellä ympäristöluvan vaativien ja ympäristönsuo-
jelulain nojalla rekisteröityjen laitosten ja toimintojen aiheuttamaa melua ja sen torjuntaa. Näiden 
kohteiden aiheuttamaa ympäristömelua rajoitetaan tarvittaessa ympäristöluvissa annettavilla 
määräyksillä sekä toimialakohtaisilla valtioneuvoston asetuksilla. 

Tilapäisten toimintojen (esim. rakennustyömaat ja konsertit) aiheuttama melu ei myöskään si-
sälly meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan, vaan haittoja säännellään ympäristönsuojelumää-
räyksillä sekä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisella ilmoitusmenettelyllä (ns. meluilmoitus).   

Kuuleminen ja tiedottaminen 

Meluselvityksen ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman alustava sisältö esiteltiin 19.2.2018 
kaupungin kirjastolla järjestetyssä yleisötilaisuudessa, johon osallistui noin 20 kuulijaa. 

Jyväskylän kaupunki järjesti 7.2. – 28.2.2018 välisenä aikana avoimen nettikyselyn, jossa tie-
dusteltiin asukkaiden kokemuksia ympäristömelusta sekä miellyttävistä ääniympäristöistä. Ra-
portin kappaleessa ”Jyväskylän kaupungin asukkaiden kokemukset ympäristömelusta” (sivu 15) 
on esitelty kyselytutkimuksen tuloksia. 

Meluntorjunnantoimintasuunnitelmasta on pyydetty lausunnot Keski-Suomen ELY-keskuksen 
ympäristöosastolta, Liikennevirastolta ja Finavialta. 

Tämä meluntorjunnan toimintasuunnitelma on ollut nähtävänä 3.5. – 4.6.2018 välisenä aikana, 
jolloin kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta toimintasuunnitelmaluonnoksen sisäl-
löstä.  

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman tekijät 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatimiseen on osallistunut ohjausryhmä, johon kuuluivat 
seuraavat henkilöt: 

o Päivi Pietarinen, Jyväskylän kaupunki 
o Pasi Huotari, Jyväskylän kaupunki 
o Janne Hartman, Jyväskylän kaupunki 
o Janne Hölttä, Jyväskylän kaupunki 
o Petteri Ahonen, Jyväskylän kaupunki 
o Ari Laitinen, Jyväskylän kaupunki 
o Jussi Sievänen, Jyväskylän kaupunki 
o Timo Vuoriainen, Jyväskylän kaupunki 
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o Jari Lohi, Jyväskylän kaupunki 
o Helena Lumppio-Kuha, Jyväskylän kaupunki 
o Hannu Onkila, Keski-Suomen Ely-keskus (Liikenne) 

 

WSP:stä meluntorjunnan toimintasuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet Ilkka Niskanen, 
Sirpa Lappalainen, Mirkku Kauhanen, Joel Lindholm ja Pyry Survo. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman 
laskennalliset menetelmät 

Laskentamenetelmät ja asetukset 

Vuonna 2017 valmistuivat Jyväskylän kaupungin EU-meluselvitys 2017 ja Jyväskylän kaupun-
gin kansallisen meluselvitys (WSP 2017a, WSP 2017b). Meluntorjunnan toimintasuunnitelman 
melulaskennat on tehty Jyväskylän kaupungin kansallisen meluselvityksen laskentamalliaineis-
tolla, joka perustuu vuoden 2016 liikennemäärätietoihin (WSP 2017a). Melulaskentojen tulokset 
on esitetty kansallisina tunnuslukuina (päivä- ja yöaikaisina keskiäänitasoina LAeq 7-22 ja LAeq 
22-7). 

Laskennoissa on käytetty seuraavia laskenta-asetuksia: 

 

Melulaskennat on tehty erikseen ulkoalueille (meluvyöhykkeet) ja rakennusten julkisivuihin koh-
distuville melutasoille. Melulle altistuvien asukkaiden lukumäärät on arvioitu asuinrakennusten 
julkisivuille kohdistuvien suurimpien melutasojen perusteella (päivä- ja yöajan keskiäänitasot).  

Melualtistumisen arvioinnin menetelmät 

Melualtistumista arvioidaan melutason (dB) ja asukasmäärään perusteella, minkä vuoksi melun 
ongelmakohtia ei voida tunnistaa pelkästään toista tekijää tarkastelemalla.  Melualtistumisti-
heys-tunnusluvussa on pyritty yhdistämään näiden kahden tekijän vaikutukset yhteen tunnuslu-
kuun, joka ottaa huomioon melulle altistuvien asukkaiden lukumäärän ja melualtistumisen tason. 
Altistumistiheydet on määritelty 50 x 50 m kokoisille alueille seuraavalla menettelyllä: 

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

kisivulla enimmillään 5 m 
• Maanpinnan ominaisuudet: G = 0, akustisesti kovat alueet (laajat asfaltti- ja kivipin-

nat, vesistöt), G = 0.7, pääosin pehmeät alueet, taajama-alueet ja puistot,  
   G = 1, muut alueet (menettely vastaa EU-meluselvityksen käytäntöä, Liikennevi-

rasto 2017) 
• Laskenta-alue ulottuu siten, että vähintään LAeq22-7  40 dB voidaan määrittää 
• Laskennassa otetaan huomioon ensimmäisen kertaluokan heijastukset 
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Rakennukseen kohdistuva melutaso saa päiväaikana seuraavat kertoimet: 

— 55 - 60 dB → kerroin ”1” 

— 61 - 65 dB → kerroin ”3” 

— yli 65 dB    → kerroin ”10” 
 

Melun altistumistiheysluku on määritetty kuhunkin asuinrakennukseen kaavalla:  
Altistumistiheysluku = asukasmäärä * kerroin. 

Laskentaruudun (koko 50 x 50 m) alueella sijaitsevien asuinrakennusten altistujatiheydet on las-
kettu yhteen. Mikäli rakennus sijoittuu kahden ruudun alueelle, otetaan sen altistumistiheys mu-
kaan molempiin laskentaruutuihin, joiden alueella asuinrakennus sijaitsee. Altistumistiheysluku 
100 voi tarkoittaa siten: 

— 100 asukasta 55 – 60 dB melualueella päiväaikana  

— 33 asukasta 61 – 65 dB melualueella  

— 10 asukasta yli 65 dB melualueella  
 

Kartat ympäristömelun altistumistiheyksistä on laadittu tie- ja raideliikenteen melutasoille erik-
seen. (suunnitelman tausta-aineistoa).  

Meluntorjuntakohteiden valinnat 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa on arvioitu olemassa olevia asuinkohteita, joissa paljon 
asukkaita altistuu melulle tai melualtistuminen on erityisen voimakasta. Selvityksessä on tarkas-
teltu myös ns. herkkiin kohteisiin kohdistuvia melutasoja. Herkillä kohteilla tarkoitetaan hoito- ja 
oppilaitoksia. 

Meluntorjuntakohteiden valinta on tehty vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa asuinkohteiden 
valinnat on tehty melun altistumistiheyskarttojen perusteella. 

 

Kuva 1. Meluntorjuntakohteiden valinnan vaiheet. 

 

Herkkien kohteiden valinnassa tarkastelun ensivaiheessa arviointi on pitkälti perustunut kohtei-
den piha-alueilla vallitseviin melutasoihin. Myöhemmissä vaiheissa kohteille on arvioitu melun-
torjuntakeinoja ja melusuojauksen toteuttamisen mahdollisuuksia. 
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Suurin osa kohteista, joissa altistumistiheys on suuri, on kerrostalokohteita. Lisäksi kerrostalo-
kohteet, joissa melun laskennallinen altistumistiheys oli suuri, olivat suurelta osin uusia asuin-
alueita. Näillä alueilla on annettu melua koskevia kaavamääräyksiä esimerkiksi julkisivun ääne-
neristävyydestä tai parvekkeiden lasittamisesta, ja näin on varmistettu asukkaiden asumisviihty-
vyys. 

Kerrostalokohteiden joukossa oli myös vanhoja asuinalueita, joilla meluntorjuntaa ei ole huomi-
oitu kaavamääräyksissä. Kerrostalokohteissa meluesteitä ei usein voida toteuttaa, koska koh-
teet ovat kaupunkikuvallisesti haastavia ja tilaa meluesteille on niukasti. Lisäksi meluesteet eivät 
juurikaan vaikuta ylempien kerrosten melualtistukseen, vaan tehokkaampi keino on esimerkiksi 
parvekkeiden lasitus. Tiiviissä kaupunkirakenteessa meluntorjuntaan soveltuvat mahdollisuudet 
ovat käytännössä vähäiset ja rajoittuvat lähinnä rakennusten ääneneristävyyden parantami-
seen. Tästä syystä kerrostalokohteet rajattiin laskennallisen jatkotarkastelun ulkopuolelle. 

Myös herkkiä kohteita sijaitsi kaupunkialueella ja usein tällaisten kohteiden piha-alueet olivat 
melko suojaisia, vaikka julkisivuilla ohjearvotaso ylittyi. Osa kohteista oli sairaaloita tai terveys-
keskuksia, joiden piha-alueita ei käytetä yleensä pitkäaikaiseen oleskeluun.  

Edellisten syiden vuoksi meluntorjuntakohteita etsittiin keskustan ulkopuolisilta alueilta, joille ra-
kenteellisen meluntorjunnan toteuttaminen olisi mahdollista. Lopulliseen laskennalliseen melun-
torjuntatarkasteluun on valittu yhteensä 9 asuinkohdetta, joihin sisältyy myös kaksi herkkää koh-
detta. Näille kohteille on laadittu laskennallinen melusuojauksen mitoitus sekä tehty melulas-
kenta suunnitellulla meluntorjunnalla. Laskennallisten tarkastelujen tuloksena on esitetty arvio 
meluntorjunnan toteutuksen vaikutuksista melulle altistuvien määrään ja melusuojauksen alus-
tavat kustannukset. 

Jyväskylän kaupungin nykyinen meluti-
lanne ja meluntorjuntatoimet 

Meluselvityksen keskeiset tulokset 

Asukkaiden melualtistuminen tieliikenteen melulle 

Valtateiden 4 ja 9 tieliikenteen aiheuttamat meluvyöhykkeet hallitsevat laajalti Jyväskylän keskus-
tan äänimaisemaa. Vaajakosken moottoritien (Vt 4) ja Vaajakoskentien (Mt 16630) liikenne ai-
heuttavat 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. (WSP 2017a) 

Kaupungin katuverkon vilkkaimpien väylien ympärille muodostuu yleisesti 60 dB…65 dB melu-
vyöhykkeitä (LAeq 7-22), jotka ulottuvat lähimpien asuinrakennusten julkisivuille. Asuinrakennuksiin 
kohdistuvat melutasot ovat korkeita mm. Rajakadun, Yliopistonkadun, Voionmaankadun ja Tou-
rulantien varrella, joissa rakennusten julkisivuihin kohdistuu yleisesti yli 65 dB melutasoja (LAeq 7-

22). (WSP 2017a) 
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Laskennallisen selvityksen perusteella tieliikenteen aiheuttamalle yli 55 dB tasoiselle melulle (LAeq 

7-22) altistuu yhteensä yli 30 000 asukasta. Tieliikenteen aiheuttamalle yöaikaiselle yli 50 dB me-
lulle (LAeq 22-7) altistuu laskennallisen arvioinnin mukaan noin 25 400 asukasta (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Tieliikenteen aiheuttamalle melulle altistuvien asukkaiden määrät Jyväskylän kaupungissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Melun altistumistiheystarkastelujen perusteella Jyväskylän kaupungin alueelta määritettiin yh-
teensä 25 laskentaruutua, joissa tieliikenteen aiheuttaman melualtistumistiheyden tunnusluku 
sai arvon yli 1000. Nämä altistumistiheydet sijoittuivat pääosin kantakaupungin ruutukaava-alu-
eelle, joissa asuinkerrostalojen julkisivuihin kohdistuvat suurimmat melutasot olivat yli 65 dB 
(LAeq7-22). Kaupungin ruutukaava-alueelle sijoittuu laskennallisen arvioinnin perusteella noin 
4700 asukasta, joiden asuinrakennukseen kohdistuu yli 55 dB päiväaikainen keskiäänitaso (LAeq 

7-22). Ruutukaava-alueella yöaikaiselle yli 50 dB keskiäänitasolle (LAeq 22-7) arvioitiin altistuvan 
noin 4400 asukasta. 

Yhdeksän altistumistiheysruutua (altistumistiheys yli 1000) sijoittuu keskustan ruutukaava-alu-
een ulkopuolelle. Näistä neljä kohdetta sijoittuu Kuokkalaan Satamakadun ja Siltakadun var-
relle, kaksi Tourulaan Tourulantien varrelle ja kaksi Mäki-Mattiin Voionmaankadun varrelle (kuva 
2). Yksi kohde sijaitsee Kangasvuoressa Seppäläntien varrella. 

Keskustan ruutukaava-alueen ulkopuolella altistumistiheydeltään yli 700 arvon saavia ruutuja 
sijoittuu Voionmaankadun/Vesangantien, Satamakadun/siltakadun, Tourulantien ja Rajakadun 
varteen. 

Ruutukaava-alueen ulkopuolella altistumistiheydeltään yli 100 arvon saavia vierekkäisiä ruutuja 
sijoittui Kuokkalaan Polttolinjankadun, Siltakadun ja Survontien varteen, Lutakkoon Satamaka-
dun varteen, Mattilanpeltoon Keskussairaalantien varteen, Mäkimattiin Voionmaankadun ja Ve-
sangantien varrelle sekä Harjuun Rajakadun, Puistokadun ja Väinönkadun varrelle. 

Melutaso Päiväajan      
keskiäänitaso 

LAeq 7-22 

Yöajan         
keskiäänitaso 

LAeq 22-7 

45-50 dB 24800 20690 

50-55 dB 20080 14570 

55-60 dB 17830 9790 

60-65 dB 11340 1060 

65-70 dB 4670 20 

70-75 dB 20 0 

Yli 75 dB 0 0 

YLI 55 dB 33 860  

YLI 50 dB  25 440 

Yli 55 dB 33860 0 

Yli 50 dB   25440 
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Kuva 2. Tieliikennemelun altistumistiheyksiä keskustan alueella ja ensivaiheessa valittuja meluntorjuntakohteita mer-

kittynä sinisillä suorakulmioilla.  

 

Asukkaiden melualtistuminen raideliikenteen melulle 

Raideliikenteen aiheuttamat meluvyöhykkeet ovat tieliikenteen meluvyöhykkeitä oleellisesti sup-
peammat. Raideliikenteen aiheuttamalle yöaikaiselle melulle, jonka keskiäänitaso ylittää 50 dB 
tason (LAeq 22-7), arvioitiin altistuvan yhteensä noin 2700 asukasta. Ohjearvotason ylittävälle (> 55 
dB) päiväaikaiselle melulle (LAeq 7-22) altistuvien asukkaiden määrä oli alle puolet yöaikaiseen me-
lualtistumiseen verrattuna (taulukko 2).  

Raideliikenteen aiheuttama ohjearvotason ylittävä melualtistuminen sijoittuu suurelta osin Jyväs-
kylä – Vaajakoski väliselle rataosuudelle, jossa raideliikenteen aiheuttamat korkeimmat asuinra-
kennuksiin kohdistuvat melutasot ovat 60 – 65 dB (LAeq 7-22). (WSP 2017a). 

Melun altistumistiheystarkastelujen perusteella Jyväskylän kaupungin alueella raideliikenteen 
aiheuttama yöaikainen melualtistumistiheys on selvästi suurin Veturitallinkadulla olevien opiske-
lija-asuntojen kohdalla. Altistumistiheyden arvo on tällä kohtaa yhdessä ruudussa yli 1000 ja toi-
sessa ruudussa lähes 700. Seuraavaksi suurin altistumistiheyden arvo on 300 ja kyseinen ruutu 
sijaitsee Halssilassa. 
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Taulukko 2. Raideliikenteen aiheuttamalle melulle altistuvien asukkaiden määrät Jyväskylän kaupungissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altistumistiheydeltään yli 100 arvon saavia vierekkäisiä ruutuja sijoittui Halssilaan Tiirantien ja 
Tavintien ympäristöön, Kangasvuoreen (Kytökadun kohdalle) ja Keljoon Keljonkankaantien ja 
Korkeakoskentien kohdalle (kuva 3). 

 

 

Kuva 3. Raideliikennemelun altistumistiheyksiä Halssilan ja Jyskän alueilla sekä ensivaiheessa valittu meluntorjunta-

kohde merkittynä sinisellä suorakulmiolla. 

Melutaso 
Päiväajan    

keskiäänitaso 
LAeq 7-22 

Yöajan                    
keskiäänitaso 

LAeq 22-7 

45-50 dB 3380 3480 

50-55 dB 1390 1430 

55-60 dB 1030 1120 

60-65 dB 160 110 

65-70 dB 0 0 

70-75 dB 0 0 

Yli 75 dB 0 0 

yli 55 dB 1190  

yli 50 dB  2660 
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Altistuminen muiden toimintojen melulle 

Laskennallisessa tarkastelussa mukana olleiden voimalaitosten (Keljonlahden ja Rauhalahden 
voimalaitokset) aiheuttamat meluvaikutukset ovat vähäisiä ja ohjearvotasot ylittävät melualueet 
sijoittuvat pääosin voimalaitosalueille (WSP 2017a).  

Rautpohjassa sijaitseva Valmet Technologies Oy:n tehtaan ja valimon sekä Säynätsalossa sijait-
seva UPM:n vaneritehdas sijoittuvat asuinalueiden läheisyyteen ja aiheuttavat osaltaan asuinra-
kennuksiin kohdistuvia melutasoja, jotka ovat ohjearvojen tasolla tai ylittävät ne. 

Teollisuuden toimintojen aiheuttamalle melulle arvioitiin altistuvan yöaikana yhteensä noin 1000 
asukasta. Melulaskentojen perusteella eniten melualtistumista aiheutti Säynätsalon vaneriteh-
taan toimintojen aiheuttama melu. 

 

Taulukko 3. Teollisuuden toimintojen aiheuttamalle melulle altistuvien asukkaiden määrät Jyväskylän kaupungissa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teollisuusmelua ei ole käsitelty meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa, koska toimintoja sää-
dellään ympäristölupamenettelyn kautta. 

Meluntorjunnan toimenpiteet 

Vuoden 2016 lopun tilanteessa Jyväskylän kaupungin alueella oli tieliikennemelua torjuvia melu-
kaiteita ja -seiniä yhteensä 84 kappaletta, joiden yhteispituus oli noin 12,8 km. Pisimmät yhtenäi-
set melukaiteet sijoittuvat valtatien 4 varrelle Lohikoskentien ja Palokanorren väliselle osuudelle. 
Tällä osuudella melukaiteita ja –seiniä on lähes koko 4 km pitkällä osuudella. 

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

Melutaso Päiväajan   
keskiäänitaso 

LAeq 7-22 

Yöajan              
keskiäänitaso 

LAeq 22-7 

45-50 dB 5430 970 

50-55 dB 2420 620 

55-60 dB 540 340 

60-65 dB 90 40 

65-70 dB 0 0 

70-75 dB 0 0 

Yli 75 dB 0 0 

yli 55 dB 630 
 

yli 50 dB 
 

1000 
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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 ääne-
neristävyys. Käytännössä ääneneristävyyden vaatimus määritetään asemakaavoitusvaiheessa, 
jossa tonteille annetaan rakennusten ääneneristävyyttä koskevia kaavamääräyksiä. Melua kos-
kevien asemakaavamääräysten lukumääriä ja sijoittumista ei ole tilastoitu.   

Valtatien 4 rakentaminen moottoritieksi välillä Kirri – Tikkakoski 
Valtatielle 4 välillä Kirri – Tikkakoski on laadittu tiesuunnitelma, jossa Kirrin ja Matinmäen liitty-
män välille rakennetaan moottoritie uuteen maastokäytävään. Lisäksi rakennetaan moottoritien 
rinnakkaistieverkko. Matinmäen ja lentokentän liittymän välillä valtatien parannetaan moottori-
tieksi nykyiseen maastokäytävään. Tiesuunnitelman meluselvityksessä meluntorjuntaa (melu-
valleja, meluseiniä ja melukaiteita) on esitetty yhteensä yli 10 kilometriä. Uuden tielinjauksen ja 
suunnitellun meluntorjunnan vaikutuksesta melualtistumista saadaan vähennettyä selvästi han-
kealueella. Hankkeeseen liittyvää meluntorjuntaa ei tarkasteltu tässä toimenpidesuunnitel-
massa.  

Maantien 16685 (Palokanorsi) parantaminen välillä Saarijärventie – Ritopohjantie 
Maantien 16685 tiesuunnitelmassa (2018) on esitetty toimenpiteet Palokanorren liikenteen suju-
vuuden turvaamiseksi. Meluhaittojen lieventämiseksi on tiesuunnitelmassa esitetty melukaiteen 
rakentamista tien pohjoispuolelle sekä meluvallin ja meluseinän yhdistelmän rakentamista tien 
eteläpuolelle Ritopohjantien ja Pappilanjoen välille. 

Hankkeen suunnitellut meluesteet on huomioitu tässä toimenpidesuunnitelmassa. 

Valtatie 4, Vaajakosken moottoritien melusuojaukset 
Valtatielle 4 Vaajakosken moottoritien kohdalle on laadittu tiesuunnitelma nykyisen meluntorjun-
nan parantamisesta. Parantamistoimenpiteenä on nykyisten melusuojausten parantaminen ko-
rottamalla meluvalleja ja uusien meluvallien, -aitojen ja -kaiteiden rakentaminen. Toimenpiteet 
vähentävät tiealueen ulkopuolista liikennemelua ja lisäävät alueen asukkaiden asumismuka-
vuutta. Moottoritien Itäosa sisältyy vuonna 2013 valmistuneen yleissuunnitelmaan. Siinä esitetyt 
meluntorjuntatoimenpiteet tarkentuvat tulevassa tiesuunnittelussa. Toteuttamatta jääneet Vaaja-
kosken moottoritien meluntorjuntatoimenpiteet pyritään toteuttamaan kokonaisuudessaan vii-
meistään Vaajakosken ohitushankkeen yhteydessä.   

Hankkeen suunnitellut meluesteet on huomioitu tässä toimenpidesuunnitelmassa.  

Hiljaisten alueiden sijoittuminen 

Aiemmat hiljaisia alueita koskevat selvitykset 

Vuonna 2007 laaditussa laaja-alaisessa selvityksessä arvioitiin hiljaisten alueiden sijoittumista 
viherosayleiskaavaa varten (WSP Finland Oy 2007). Laajimmat hiljaiset alueet, joissa tarkaste-
lussa mukana olleiden toimintojen aiheuttamat melutasot jäivät alle 40 dB tason, sijaitsivat las-
kennallisen arvioinnin perusteella kaupungin länsi- ja luoteisosissa Taka-Keljon ja Ruokkeen alu-
eilla. Myös Muuratsalon eteläosissa ihmistoiminnan aiheuttamat melutasot jäivät alle 40 dB tason. 

Selvityksessä todettiin, että suhteellisen hiljaisten ja meluttomien alueiden sijoittumiseen Jyväs-
kylässä 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 Jyväsjär-
ven ja kaupungin keskustan ympärillä (WSP Finland Oy 2007). 

Vuonna 2016 laaditussa opinnäytetyössä tarkasteltiin Jyväskylän kaupungin uuden kaupunki-
puistokokonaisuuden, Kehä Vihreän, äänimaisemia (Kuusiaho 2016). Selvityksen lopputuloksena 
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todettiin, että rauhallinen äänimaisema liittyy läheisemmin kuuntelijan mielentilaan ja aktiiviseen 
kuunteluun kuin tarkkaan paikkaan tai sijaintiin. Näin ollen tehokkain tapa vaikuttaa äänimaise-
man laatuun on tarjota asukkaille viher- ja virkistysalueita, jotka kutsuvat heitä pysähtymään hek-
tisessä kaupunkiympäristössä ja käyttämään aktiivisesti aistejaan. Tourujoenlaakso todettiin rau-
hallisimmaksi kohteeksi Kehä Vihreän kohteissa tehtyjen äänimaisemahavaintojen perusteella 
(Kuusiaho 2016). 

Vuoden 2017 meluselvityksen tulokset 
Laskennallisten tarkastelujen perusteella Jyväskylän kaupungin alueelta voidaan tunnistaa alu-
eita, joihin tie- ja raideliikenteen meluvaikutukset ovat vähäisiä. 

Valtioneuvoston asetuksessa Euroopan yhteisön edellyttämistä meluselvityksistä ja meluntor-
junnan toimintasuunnitelmista (201/2004) hiljaiselle alueelle on annettu seuraava määritelmä: 
Hiljaisella alueella väestökeskittymässä tarkoitetaan aluetta, jossa minkään melulähteen aiheut-
tama melutaso ei ylitä päivällä (kello 7 – 22) 50 dB eikä yöllä (kello 22 – 7) 45 dB. 

Liitteessä 3 esitetään Jyväskylän kaupungin hiljaisten alueiden sijoittuminen. Hiljaisten alueiden 
sijoittumista tutkittiin poissulkemalla laskennalliset tie- ja raideliikennemelun sekä teollisuuden 
aiheuttamat melualueet tarkastelun ulkopuolelle. Myös lentomelualue suljettiin tarkastelun ulko-
puolelle. 

Suhteellisen laajoja hiljaiseksi määriteltäviä alueita sijoittuu Jyväskylän luoteisosiin Vertaalan 
alueelle. Myös Päijänteen pohjoisosaan muodostuu laskennallisen tarkastelun perusteella laaja 
hiljaiseksi määriteltävä alue, joka kattaa Vuoritsalon, Iso-Poron ja Vähä-Poron saaret sekä niitä 
ympäröivät vesialueet. Pohjoisen Päijänteen itärannalla Jääskelän (Sammalistonkallio) ja  Hau-
kanmaan alueet sijoittuvat myös tälle luonnonhiljaiselle alueelle, jossa ihmistoiminnan aiheutta-
mat melutasot jäävät alle 30 dB tason. 

Laajoja luonnon hiljaisia alueita arvioitiin sijoittuvan lisäksi Jyväskylän länsiosissa Valkeamäen 
ja Taka-Keljon väliselle alueelle. Laajoja hiljaisia alueita sijoittuu myös Korpilahden länsiosiin 
sekä Korpilahden lounaisosiin Puolakkaan ja Päijänteen Mustanselän alueelle. Päijänteen itä-
rannalla Putkilahden kylän länsipuolelle sijoittuu laajoja hiljaisia alueita Pirttivuoren, Mustikka-
vuoren, Hiiropohjan ja Kouhinsalon alueille. 

Jyväskylän kaupungin keskusta-alueella suhteellisen hiljaiset alueet sijoittuvat laskennallisen 
tarkastelun perusteella Harjun luoteispuolelle Mäki-Matin alueelle, Tuomiojärven ranta-alueille 
Viitaniemeen, Korteniityn, Haukkalan ja Mannilan alueille.  

Laskennallisten tarkastelujen perusteella suhteellisen hiljaisia alueita sijoittuu asuinalueille Ris-
tonmaan, Kuokkalan, Kuokkalanpellon, Ristikivien, Nenäinniemen, Väinölän, Haapaniemen, As-
malammin, Kangasvuoren, Huhtasuon, Heinälammen, Pappilanvuoren, Sarvivuoren, Ylä-Mylly-
järven, Keltinmäen, Mäyrämäen, Kypärämäen, Korteniityn ja Haukkalan alueille. 

Jyväskylän kaupungin asukkaiden koke-
mukset ympäristömelusta 
Jyväskylän kaupunki toteutti talvella 2018 kyselytutkimuksen asukkaiden melukokemuksista ja miellyttä-
vistä ääniympäristöistä (Jyväskylän kaupunki 2018). Kyselyyn osallistui yhteensä 154 vastaajaa, jotka vas-
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tasivat yhteensä 374 kysymykseen. Kysymykset koskivat tieliikenteen ja raideliikenteen aiheuttamia me-
luhaittoja. Kysymykset esitettiin erikseen päiväaikaista ja yöaikaista haitoille. Lisäksi kyselyssä tiedustel-
tiin miellyttävien ääniympäristöjen sijoittumista. 

Tieliikennemelun haitat painottuivat vastaajien karttamerkinnöissä Vaajakosken moottoritien ympäris-
töön. Muita alueita, joihin meluhaittoja sijoitettiin, olivat Rajakatu – Nisulankatu, Harjun alue sekä Länsi-
Päijänteen tien ja Keuruuntien risteysalueen ympäristö (kuva 4). Raideliikenteen aiheuttamaa meluhait-
taa koettiin vastausten perusteella Jyväskylä – Vaajakoski välisen rataosuuden ympäristössä. 

 

Kuva 4. Asukaskyselyn karttamerkinnät tieliikenteen aiheuttamien meluisten alueiden sijoittumisesta (Jyväskylän kau-

punki 2018). 

Meluntorjunnan keinojen vaikuttavuus 

Melupäästöön vaikuttaminen 

Melupäästöä pienentävät keinot ovat tehokkaimpia torjuntakeinoja, koska niiden vaikutukset 
ulottuvat kaikkiin melulähteen vaikutuspiirissä oleviin kohteisiin ja altistujiin. Tieliikenteen melu-
päästöjen pienentämiselle on potentiaalia ja kehitys suuntautuu pienempiin melupäästöihin 
useiden tekijöiden tuloksena: 
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 Kaupunkien keskusta-alueilla autoliikenteen nopeuksia pyritään yleisesti laskemaan lii-
kenneturvallisuuden vuoksi. Tiiviisti rakennetuilla kaupunkialueilla suhteellisen pienillä 
nopeuksien pienentämisellä (10 km/h) saavutetaan laaja-alaisia vaikutuksia, jotka pie-
nentävät asukkaiden melualtistumista sekä parantavat keskusta-alueiden viihtyisyyttä.  

 Polttomoottorikäyttöisten autojen korvautuminen sähkö- ja hybridiautoilla tulee vähentä-
mään tieliikenteen melupäästöjä taajama-alueilla, joissa liikenteen ajonopeudet ovat 40 
km/h tai sitä pienempiä.   

 Teiden pinnoitteita kehitetään hiljaisemmiksi ja kestävimmiksi. Tyypillisesti ns. hiljaisilla 
päällysteillä saadaan pienennettyä rengasmelupäästöä noin 3 dB yli 50 km/h ajonopeuk-
silla. 

 Autojen renkaat vaikuttavat merkittävästi rengasmelun syntymiseen. Markkinoilla ole-
vissa renkaissa vierintämelutasot vaihtelevat tyypillisesti välillä 66 dB … 72 dB. Renkai-
den kehittämisellä vierintämelua voidaan pienentää edelleen (European Commission 
2017).    

 
Edellä esitetyt kehityssuunnat ja tekniset ratkaisut tulevat pienentämään tieliikenteen melupääs-
töjä, mutta niillä saavutettavat vaimennukset ovat kuitenkin rajallisia.  Tieliikenteen melupäästö-
jen suuruuteen merkittävimmin vaikuttavia tekijöitä ovat edelleen liikenteen määrä, ajonopeus ja 
raskaiden ajoneuvojen osuus. Taulukossa 4 on esitetty nyrkkisääntöjä näiden tekijöiden vaiku-
tuksesta melupäästöön. 
 
Taulukko 4. Tieliikenteen melupäästöihin vaikuttavien tekijöiden vertailu. Melupäästön –3 dB pienentyminen saavute-
taan seuraavilla muutoksilla. 3 dB pienentyminen tarkoittaa äänienergian puolittumista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkittävän tieliikenteen aiheuttaman melualtistumisen vähentämisen tavoite on haastava, kun 
otetaan huomioon, että tieliikenteen määrien arvioidaan edelleen kasvavan.  Liikenneviraston 
ennusteen mukaan tieliikenteen ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä 23 % vuoden 
2012 tasosta. Tie-liikenteen keskimääräiseksi vuosittaiseksi kasvuksi arvioidaan 1,2 % (Liiken-
nevirasto 2018). 
Liikennemäärää koskevat toimenpiteet tulisi toteuttaa siten, että liikenne siirtyisi väylille, joissa 
melusta olisi vähän haittaa. Tämä edellyttää liikennesuunnittelua ja mahdollisesti liikennejärjes-
telmän kokonaistarkastelua. 

Tekijä Tarvittava muutos Kommentit 

Liikennemäärä (autoa 
/ aika) 

Puolittuminen (10000 autoa 
/ vrk  5000 autoa / vrk) 

Käytännössä useinkaan ei mahdol-
lista, vaarana melun siirtyminen 
muiden väylien varrelle. 

Ajonopeus Ajonopeuden pienentämi-
nen 25 km/h 

Iso muutos, pienemmät nopeuden 
laskut mahdollisia 

Raskaan liikenteen 
osuus (% kokonaislii-
kenteestä) 

Raskaan liikenteen osuuden 
pienentyminen 90 % 

Käytännössä raskaan liikenteen 
kieltäminen, rajallisesti mahdollista 

Melua vaimentavan 
päällysteen käyttö 

Päällysteen vaihtaminen Toimii kesätilanteessa, pinnoite ku-
luu,  vaikutus jää pieneksi alle 40 
km/h nopeuksissa 
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Melua vaimentavien päällysteiden ominaisuuksista johtuen ne soveltuvat parhaiten kohteisiin, 
joissa nopeusrajoitus on alle 60 km/h ja kaistakohtainen liikennemäärä on keskisuuri (< 4000 
ajon/vrk). 

Meluesteillä saavutettavat vaikutukset   

Rakennettuja meluesteitä, kuten meluvalleja, -seiniä ja –kaiteita, voidaan käyttää paikalliseen 
meluntorjuntaan, sillä meluesteillä saavutettava vaimennus rajoittuu useissa tapauksissa varsin 
lähelle meluestettä. Meluesteillä saavutettava vaimennus riippuu erityisesti esteen korkeudesta 
sekä vaimennuskohteen ja tien välisen maaston korkeusasemista (kuva 5). Meluesteen vaimen-
nus on parhaimmillaan sen läheisyydessä yli -10 dB, kauempana tiestä meluesteiden vaimen-
nukset ovat tyypillisesti – 5 dB tai tätä pienempiä. Meluesteet onkin tarkoitettu tietä lähellä sijait-
sevien kohteiden suojaamiseen voimakkaalta melulta.  

 

 
 
Kuva 5. Meluesteen sijainti ja tehollinen korkeus (he) vaikuttavat esteellä saavutettavaan vaimennukseen. Pohjois-

maisen tieliikennemelun laskentamallin mukaan estevaimennus on sitä suurempi mitä suurempi on matkaero ääniläh-

teestä esteen harjan kautta vastaan ottopisteeseen kulkevan etäisyyden ja äänilähteestä vastaanottopisteen välinen 

suora etäisyys (A+B) - (C+D). Alkuperäinen kuva lähteestä: Liikennevirasto 2010. 

 
Melua voidaan torjua myös rakennusten ääneneristävyyttä parantamalla. Erityisesti kaupunkien 
keskustoissa meluntorjuntaa voi olla erittäin hankalaa toteuttaa muilla keinoilla, sillä liikenteen 
nopeuksia ei voida juurikaan alentaa, hiljaisella päällysteellä ei ole merkittävää vaikutusta eikä 
meluntorjuntarakenteille ole tilaa. 
 
Meluesteiden toiminnan rajallisuudesta saadaan kokonaiskuvaa tarkastelemalla toteutettujen 
meluesteiden vaikutuksia melualtistumiseen. Laskentamalleilla tehtyjen selvitysten perusteella 
Helsingissä toteutetuilla meluesteillä saavutettiin 16 % vähennys melulle altistuvien määrään 
kohteissa, joissa meluesteet oli toteutettu (Helsingin kaupunki 2008). Tampereen kaupungissa 
toteutetuilla meluesteillä (yhteispituus noin 48 km) 2400 asukkaan melualtistuminen saatiin pie-
nennettyä alle 55 dB tason (LAeq 7-22) (Tampereen kaupunki 2013). Tämä asukasmäärä vastaa 4 
% melulle altistuvien asukkaiden kokonaismäärästä ilman meluntorjuntatoimia. 
 
Edellä esitetyt laskennallisten tarkastelujen tulokset osoittavat selkeästi, että laaja-alaista melu-
altistumisen vähentämistä ei voida saavuttaa yksinomaan meluvalleja-, -kaiteita tai –seiniä ra-
kentamalla. Melusuojauksen rakentaminen on tarkoitettu erityisesti paikallisten ongelmakohtei-
den suojaukseen, jossa melutasot ovat korkeita tai suojauksen toteutukselle on muita tärkeitä 

perusteita.   
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Meluntorjuntatoimet altistuvassa kohteessa 

Meluntorjuntatoimia voidaan luonnollisesti toteuttaa myös kohteessa, jossa melulle altistutaan. 
Näitä mahdollisia keinoja ovat mm.: 

 autokatosten, varasto- ja huoltorakennusten sijoittaminen siten, että ne suojaavat pihan 
oleskelualueita melulta 

 tonttiaitojen rakentaminen piha-alueiden suojaamiseksi 

 terassien ja parvekkeiden lasittaminen 

 terassien ja parvekkeiden sisäkattojen absorption lisääminen 

 rakennusten julkisivujen ääneneristävyyden parantaminen (ikkunat)  

 

Meluntorjuntatyö Jyväskylän kaupun-
gissa 

Kaupungin organisaation tehtävät ympäristömelun torjunnassa 

Meluntorjuntatyötä tehdään useiden Jyväskylän kaupungin hallintokuntien toimesta. Keskeiset 
toimijat sijoittuvat kaupunkirakenteen toimialan yksiköihin.  

Kaupunkisuunnittelun ja maankäytön palvelualue vastaa yleis- ja asemakaavoituksesta. 
Toimintojen sijoittelu ja melua koskevien kaavamääräysten antaminen ovat meluntorjunnan väli-
neitä, joilla kaupunkisuunnittelu pyrkii luomaan hyvää ääniympäristöä.  

Liikenne- ja viheralueiden palvelualue vastaa liikenteen, katujen ja viheralueiden yleis- ja to-
teutussuunnittelusta mukaan lukien meluntorjunnan meluesteiden suunnittelun. Liikennesuun-
nittelun keinoja meluntorjunnassa ovat muun muassa ajonopeuksien säätely, katuverkon jäsen-
tely, liikenteen ohjaus, läpiajokiellot ja –rajoitukset sekä joukkoliikenteen sekä kävely- ja pyörälii-
kenteen reitistöjen, sujuvuuden, turvallisuuden ja muun palvelutason parantaminen. 

Rakentamisen ja ympäristön palvelualueeseen kuuluva rakennusvalvonta valvoo, että rakenta-

misessa noudatetaan asemakaavoissa annettuja melua koskevia määräyksiä sekä rakentami-
seen liittyviä muita melua koskevia säädöksiä. Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden-
huollon tehtävinä on edistää, ohjata ja valvoa ympäristönsuojelua sekä elinympäristön terveelli-

syyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Nämä palvelualueen yksiköt ottavat kantaa mm. maan käy-
tön suunnitelmiin ja liikennehankkeisiin. Ympäristönsuojelu huolehtii myös melutilanteen seuran-
nasta sekä toimii ympäristölupaviranomaisena antaen mm. teollisuuslaitosten melua koskevia 
lupamääräyksiä. 

Jyväskylän Tilapalvelu on Jyväskylän kaupungin omistama liikelaitos. Tilapalvelu tarjoaa Jy-

väskylän kaupungin palvelutuotannolle turvalliset, tarkoituksenmukaiset ja kilpailukykyiset toimi-
tilat sekä tilapalvelut. 
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Meluntorjunnan toimintasuunnitelman kytkeytyminen Jyväskylän kau-
pungin ohjelmiin 

Jyväskylä on kaupunkistrategiassaan sitoutunut resurssien viisaaseen käyttöön, joka toteutuu 
esimerkiksi eheän yhdyskuntarakenteen avulla ja kannustamalla kestävään liikkumiseen. Nämä 
toimenpiteet edistävät myös meluntorjuntaa pitkällä aikavälillä. 
 

Resurssiviisauden tiekartassa yhtenä tavoitteena on, että liikennejärjestelmä ja kaupunkisuun-
nittelu tukevat autottomuutta ja kestävää henkilöliikkumista.  
 
Meluntorjuntatyön tavoite, viihtyisä ja terveellinen ääniympäristö, kytkeytyy esimerkiksi Jyväsky-
län kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaan, pyöräilyn edistämisohjelmaan, viherpolitiikkaan 
ja kaupungin asumisvisioon. 

Melualtistumista koskevat tavoitteet 

Nykyisessä tilanteessa yli 30 000 asukkaan arvioidaan altistuvan tieliikenteen aiheuttamalle me-
lulle, joka ylittää melulle asetetut ohjearvotasot. Tieliikenteen määrät tulevat kasvavaan vielä 
seuraavalle vuosikymmenelle saakka, joten merkittävää muutosta melulle altistuvien asukkai-
den määrissä ei ole näköpiirissä. Saman aikaisesti kaupunkirakennetta tiivistetään täydennysra-
kentamisella. Tämä tarkoittaa sitä, että asuinrakennuksia tulee sijoittumaan liikenneväylien lä-
heisyyteen alueille, joissa melutasot ylittävät valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot. 
 
Toisaalta kaupunkirakenteen tiivistäminen luo edellytyksiä toimivalle joukkoliikenteelle sekä pyö-
räilyn ja kävelyn edistämiselle. Tämä kehityssuunta tulee todennäköisesti pitkällä aikavälillä vä-
hentämään yksityisautoilua ja autoliikenteen aiheuttamaa melua (taulukko 5). 

 

Taulukko 5. Melutorjunnan pitkän aikavälin toimenpiteet Jyväskylän kaupungissa 
 

 

  
Melulle altistuvien asukkaiden määrä ei tule kuitenkaan tulevaisuudessa kasvamaan uusissa 
asuinkohteissa, kun melu otetaan huomioon maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnitte-
lussa. Tällöin mahdolliset meluongelmat ratkaistaan kohteiden rakenteellisilla toimenpiteillä: 

 rakennusmassojen sijoittelulla varmistetaan, että piha-alueille saadaan muodostettua 
leikki- ja oleskelualueita, joilla melutasot eivät ylitä valtioneuvon päätöksen mukaisia oh-
jearvotasoja 

 rakennusten julkisivurakenteiden ääneneristävyydet mitoitetaan siten, että sisällä ja par-
vekkeilla melutasojen ohjearvotasot eivät ylity 

Melualtistumisen vähentämistä koskevat määrälliset tavoitteet asetetaan erityisesti olemassa 
olevien kohteiden meluntorjunnan toteuttamiseen (taulukko 6). 

 

 

 

 

• Panostetaan toimenpiteisiin, jotka vähentävät yksityisautoilua ja sen melupäästöjä (esim. 
pyöräily, joukkoliikenne, ajonopeudet, sähköautot) 

• Edistetään julkisen ja kevyenliikenteen ensisijaistamista keskusta-alueella 
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Taulukko 6. Melualtistumisen määrään kohdistuvat pitkän aikavälin tavoitteet. 

 

Meluntorjuntatyön kehittämisen tavoitteet 

Viranomaisten yhteistyötä tulee tiivistää ja luoda yhtenäisiä käytäntöjä ympäristömelun huomi-
oon ottamiseksi entistä paremmin. Lyhyen aikavälin (v. 2018 – 2022) toimenpiteissä korostuvat 
myös meluongelmien ennakointi, mittareiden kehittäminen melutilanteen seurantaan ja varautu-
minen meluntorjunnan rahoituksen turvaamiseen (taulukko 7).   

 
Taulukko 7. Lyhyen aikavälin (v. 2018 – 2022) toimenpiteet meluntorjuntatyön kehittämiseksi Jyväskylän kaupun-
gissa.  

 

 

Laskennallisesti tarkastellut meluntor-
juntakohteet 
Altistumistiheyskarttojen perusteella valittiin alustaviksi meluntorjuntakohteiksi 16 asuinkohdetta 
(14 tieliikennemelun ja 2 raideliikennemelun alueella) ja 27 herkkää kohdetta (päiväkotia, kou-
lua, vanhainkotia). Herkistä kohteista kaikki, joiden oleskelupihoilla päiväajan keskiäänitaso 
(LAeq,7-22) ylitti 55 dB, valittiin alustaviksi kohteiksi. Myöhemmin vielä 13 asuinkohdetta nostettiin 
mahdollisiksi meluvallein toteutettaviksi meluntorjuntakohteiksi. 

Melunsuojauskohteiden valinnassa käytettiin seuraavaa kriteeristöä: 

— Kohteessa paljon melulle altistuvia tai melutasot korkeat tai kyseessä on herkkä 
kohde 

— Oleskelupihat jäävät melualueelle tai melutaso julkisivulla poikkeuksellisen korkea 

— Meluesteet toimivat laadittujen tarkastelujen perusteella tehokkaasti ja toimenpide 
on kustannustehokas 

 

• Liikennemelulle altistuvien asukkaiden määrä ei kasva vuoden 2017 tilanteeseen verrattuna 
• Voimakkaalle melulle (> 65 dB LAeq 7-22) altistuvien määrä vähenee vuoteen 2017 verrattuna 
 
 

 

 Meluselvitysten tarpeellisuutta arvioidaan jo kaavoitusohjelmavaiheessa, jotta melun 
vaikutukset tulevat tarkasteltaviksi riittävän aikaisessa vaiheessa 

 Laaditaan Jyväskylän kaupungin linjaukset ympäristömelun huomioon ottamisesta 
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa 

 Kaupungin sisäisessä kaavoituksen työryhmässä käydään läpi kunkin esiteltävän kaavan 
yhteydessä, miten meluntorjunta on huomioitu ko. kaavassa 

 Meluntorjunnan toteutumisen seurantaan laaditaan konkreettisia mittareita, jotka ku-
vaavat melutilanteen kehittymistä ja asukkaiden altistumista ympäristömelulle 

 Käytetään ylijäämämaita mahdollisuuksien mukaan hyödyksi melusuojavalleina 

 Varataan vuosittain riittävät määrärahat melusuojauksen toteuttamiseen 
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Meluesteitä ei ehdotettu: 
— Valtatielle 4 Kirri – Tikkakoski välille, jossa menossa oma hanke 

— Tiiviiseen kaupunkikeskustaan 

— Maisemallisesti tärkeisiin kohteisiin 
 

Projektiryhmä valitsi edellä esitetyillä perusteilla alustavista kohteista toteuttamiskelpoisimmat 
kohteet. Osaksi mukaan otettiin myös uusia kohteita. Jäljelle jäi 8 asuinkohdetta, joiden jou-
kossa on myös 2 herkkää kohdetta. Näissä kohteissa tarkasteltiin meluesteiden vaikutuksia me-
lulle altistuvien asukkaiden määrään.  

Meluntorjuntakohteiden sijainnit esitetään kuvassa 5. Taulukossa 8 esitetään meluntorjuntakoh-
teisiin suunnitellut meluesteet, meluntorjunnan kustannukset, meluntorjunnalla suojatut asuk-
kaat sekä meluntorjunnan kustannukset suojattua asukasta kohti. Meluntorjuntakohteista laadi-
tut kohdekortit esitetään liitteessä 1. 
 

 
Kuva 6. Meluntorjuntakohteiden sijainnit. 
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Taulukko 8. Laskennallisesti tarkastellut meluntorjuntakohteet. Meluesteiden kustannusten arvioinnissa on käytetty 
seuraavia yksikköhintoja: meluseinä 180 – 230 €/m2, meluvalli (h = 3 m) 270 €/m, meluvalli (h = 4,5 m) 530 €/m, Me-
lukaide (h=1,5 m) 500 €/m. Suojattavalla asukkaalla tarkoitetaan asukasta, jonka melualtistuminen on pudonnut alle 
55 dB tason. Hyötyvällä asukkaalla tarkoitetaan asukasta, jonka asuinrakennukseen kohdistuva melutaso on pienen-
tynyt vähintään yhden desibelin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Melusuojauksella saavutettavat hyödyt ja kustannukset 
 
Esitettyjen meluntorjuntakohteiden toteuttaminen vaatii vuosittain noin 0,8 M€ rahoitusta viiden 
vuoden aikajaksolla. 

Asuinkohteiden suunnitelluilla meluesteillä saavutettaisiin melulaskentojen mukaan yhteensä 
lähes 800 asukkaan melualtistumisen vähentyminen alle 55 dB (LAeq-7-22) tason. Lisäksi laskettiin 
meluntorjunnasta hyötyvien asukkaiden määrä eli niiden asukkaiden määrä, joiden melualtis-
tusta meluntorjunta alentaisi vähintään 1 dB. Heitä olisi noin 3900 asukasta. Yhteensä tarkaste-
lualueilla asuu 12 600 asukasta. Näin ollen kolmasosa kohteiden asukkaista hyötyisi meluntor-
juntatoimenpiteistä. 

Meluntorjuntakohteista suurimmat altistujamäärän vähennykset saavutettiin Vaajakosken moot-
toritien kohteessa ja Kytökadun/Halmekadun raidemelukohteessa. Kustannuksiltaan melusuo-
jaus on tehokkainta Kytökadun/Halmekadun raidemelukohteessa, joissa alustavat kustannukset 
jäävät alle 1000 euron/suojattava asukas.  2000 euron kustannuksiin suojattua asukasta koh-
den päästiin myös Palokanorren kohteessa. 

Melusuojauskohteiden priorisointi 

Suojattavien asukkaiden määrän ja kustannustehokkuustarkastelujen perusteella asuinkohteet 
priorisoitiin. Kohteet luokiteltiin kustannustehokkuuden mukaan järjestykseen edullisimmasta 
kalleimpaan. Pisarakortteli ja keskusta jätettiin priorisoinnin ulkopuolelle, koska nopeuksien 

 

Vaajakoski Meluesteet 5000 3 200 391 8140 2270

Pisarakortteli, 

tonttimeluseinät
Tonttimeluaidat, h = 1,3 m 70 40 0 - 370

Pisarakortteli, 

melukaiteet
Melukaide, h = 1,5 m 200 100 0 - 7700

Vt4 - Lohikoskentie Melukaide, h = 1,5 m 400

Meluseinä, tsv + 2 m 240

Kytökatu - Halmekatu Meluseinä, kv + 2 m 350 180 182 980 720

Puuppolantie Meluvalli, tsv + 2,5 m 300 60 8 7500 2300

Palokanorsi Meluvalli, mp + 2,5 m 290

Meluseinä, h = 2 m 65

Melukaide, h = 1 m 220

Keskusta Nopeuksien alentaminen - ? 43 ? ?

Ruusupuisto Nopeuksien alentaminen -

Melukaide, h = 1,5 m 110

320 56 5750 1230

180 90 2000 1780

54 7 7700 1000

Kustannukset 

€/suojattu 

asukas

Kustannukset 

€/ hyötyvä 

asukasKOHDE Suojaus-menetelmä

Esteen 

pituus, m

Meluntorjunnan 

kustannukset t€

Meluntorjunnalla 

suojatut asukkaat
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alentamiselle ei ole tiedossa kustannuksia ja Pisarakorttelissa suojattujen asukkaiden määrä jää 
nollaan, kun tarkastellaan rakennusten julkisivuihin kohdistuvia melutasoja. (taulukko 9). 

 

 

 

Taulukko 9. Meluntorjuntakohteiden luokittelu kustannustehokkuuden mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Meluntorjunnan rahoitus 

 
 
Tässä suunnitelmassa kaudelle 2018 – 2022 esitettyjen kohteiden meluntorjunnan kokonaiskustannuk-
siksi on arvioitu noin 4,0 milj.euroa. Kustannukset muodostuvat suurimmaksi osaksi Liikenneviraston 
hallinnoimalle Vaajakosken moottoritielle esitetyistä meluntorjuntatoimista.  

Siltä osin kuin meluntorjuntatarve kohdistuu valtateiden tai rautatien meluntorjuntaan, edellyttää me-
luntorjuntatoimien toteutus yhteistyötä ja sopimusta Liikenneviraston, Keski-Suomen ELY-keskuksen ja 
Jyväskylän kaupungin kesken kustannusten jaosta ja torjuntatoimien toteutuksesta. 

Jyväskylän kaupunki pyrkii varaamaan kunnallisteknisen rakentamisen määrärahoihin 0,5 milj.euroa kii-
reellisempien kohteiden meluntorjunnan tarkempaan suunnitteluun ja toteutukseen. Tavoitteena on, 
että vuosittain käynnistetään vähintään yhden kohteen meluntorjunnan toteutus. 

Meluntorjunnan toimintasuunnitelman seuranta 

Ympäristönsuojelulain 152 §:n mukainen EU-meluselvitys ja sitä seuraava meluntorjunnan toimenpide-
suunnitelma laaditaan viiden vuoden välein. Seuraavan kerran toimintaohjelma laaditaan vuonna 2023. 
Laskennalliseen arviointiin perustuvaa tietoa melutilanteen kehityksestä saadaan siten viiden vuoden 
jaksoissa. Seuraavaan toimintasuunnitelmaan tehdään kattava katsaus tämän toimintasuunnitelman to-
teutumisesta. 
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