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Kaupunkiympäristön toimiala
Asemakaavoitus

KAUPPALANTIE 9, ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Osoitteessa Kauppalantie 9 sijaitsevalle tontille suunnitellaan pal-
velukodin laajennusta. Suunnitelmassa vanha rakennus puretaan
ja tilalle rakennetaan suurempi kokonaisuus. Uudisrakennus sijoit-
tuu tontille ja osittain Kauppalanpuiston puolelle. Hankkeen lähtö-
kohdista keskustellaan Etelä-Haagan kirjastossa 11. marraskuuta
2019.

Suunnittelun tavoitteet ja alue

Asemakaavan muutos koskee korttelin 29018 tonttia 2 sekä sen itäpuo-
lella sijaitsevaa Kauppalanpuiston reunaa. Tavoitteena on mahdollistaa
vanhusten palvelukodin laajennus tontin koillisreunan puolella osittain
puiston puolelle.
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Osallistuminen ja aineistot

Kaavapäivystys pidetään Etelä-Haagan kirjastossa 11.11.2019 klo
17.30 19.30. Tilaisuudessa vastataan myös Tunnelitie 8:n kaavamuu-
toshanketta koskeviin kysymyksiin. Ensin keskustellaan Tunnelitien
hankkeesta 17.30 18.30 ja sen jälkeen käsitellään Kauppalantien han-
ketta 18.30 19.30.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa (viite-
suunnitelma) on esillä 4. 22.11.2019 seuraavissa paikoissa:
 Etelä-Haagan kirjastossa, osoite Isonnevantie 16 B
 verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat.

Aineistoon voi käydä tutustumassa Kaupunkiympäristön asiakaspalve-
lussa (käyntiosoite Sörnäistenkatu 1, ala-aula, avoinna ma-to klo 9-16,
pe 10-15), jossa saa henkilökohtaista neuvontaa. Suunnitteluun liittyvää
aineistoa päivitetään Helsingin karttapalveluun kartta.hel.fi/suunnitel-
mat.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineis-
tosta pyydetään esittämään viimeistään 22.11.2019. Kirjalliset mielipi-
teet lähetetään osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-
joisesplanadi 11 13, avoinna arkisin ma-pe klo 8.15 16) tai sähköpos-
tilla helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle. Tapaamisaika tulee
sopia etukäteen. Viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään eril-
lisiä kokouksia ja pyydetään tarvittavat lausunnot.

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaehdotus.
Kaavoituksen etenemisen vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on ku-
vattu viimeisellä sivulla.

Osalliset

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset
 seurat ja yhdistykset

 Pro Haaga  Pro Haga ry
 Pohjois-Haaga seura
 Helsingin Yrittäjät

 asiantuntijaviranomaiset
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 sosiaali- ja terveystoimiala
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (kaupunginmuseo)

http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://www.hel.fi/suunnitelmat.Aineistoon
http://kartta.hel.fi/suunnitel-mat
http://kartta.hel.fi/suunnitel-mat
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Vaikutusten arviointi

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaiku-
tuksia muun muassa ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkiku-
vaan, virkistykseen, maisemaan sekä liikenteeseen ja laaditaan tarvitta-
vat selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi.
Vaikutusten arviointia suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kau-
pungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja osalliset.

Suunnittelun taustatietoa

Helsingin kaupunki omistaa tontin sekä puistoalueen. Kaavoitus on tul-
lut vireille tontin haltijan hakemuksesta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (1965) tontti on merkitty vanhusten
asuntolan korttelialueeksi (YA). Puiston (VP) puolella on voimassa ase-
makaava 10505 vuodelta 1999.

Voimassa olevassa Helsingin yleiskaavassa (2016) alue on merkitty
kantakaupungiksi (C2) ja asuntovaltaiseksi alueeksi (A3). Lisäksi yleis-
kaavaan on merkitty Kauppalanpuiston puolelle viheryhteys.

Suunnittelualuetta koskevia suunnitelmia / selvityksiä:
 Kauppalanpuiston kasvillisuusinventointi (Helsingin kaupungin ra-

kennusviraston katu- ja puisto-osasto, 2009)
 Haagan aluesuunnitelma 2007 2016 (Helsingin kaupungin raken-

nusviraston katu- ja puisto-osasto, 2007:1)

Tontilla sijaitsee nykyisin Folkhälsanin omistama vanhusten palvelukoti
Kristinagården. Tontti on kaavoitettu asuntolalle 1960-luvulla ja vaalea
betonielementtirakennus on valmistunut 1960-luvun lopulla.

Kauppalanpuisto on vehreä, avara puistoalue Haaganpuron laaksossa
Vihdintien, Hämeenlinnanväylän ja Kauppalantien välissä. Monipuoliset
istutusryhmät rytmittävät avointa maisematilaa niittyineen ja nurmikkoi-
neen.

Lisätiedot suunnittelijoilta

Maankäyttö
Leena Paavilainen, arkkitehti, p. (09) 310 64424,
leena.paavilainen@hel.fi
(ajalla 4.11. 10.11.2019 Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti,
p. (09) 310 37024, nina.valkepinta-lehtinen@hel.fi)

Liikenne
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37433,
taina.toivanen@hel.fi

mailto:taina.toivanen@hel.fi
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Teknistaloudelliset asiat
Jarkko Nyman, insinööri, p. (09) 310 37094, jarkko.nyman@hel.fi

Julkiset ulkotilat, maisema
Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti p. (09) 310 20764,
 tiina.uusitalo@hel.fi

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla
(www.hel.fi/suunnitelmavahti  sekä sosiaalisen median kanavissa
(facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja twitter.com/helsinkikymp).

Helsingissä 16.10.2019

Tuomas Eskola

yksikön päällikkö

mailto:jarkko.nyman@hel.fi
mailto:tiina.uusitalo@hel.fi
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
http://facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
http://twitter.com/helsinkikymp
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Kaavoituksen eteneminen
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1 Taustatiedot

1.1 Asemakaavakohde
Kristinagårdenin asemakaavan muutos, Helsinki.

1.2 Selvityksen tarkoitus
Tehtävänä oli laatia liikennemeluselvitys asemakaavamuutosta varten. Melumallinnuksen avulla
tarkasteltiin liikennemelun aiheuttamat alueen melutasot ja julkisivumelutasot sekä meluvaiku-
tukset viitesuunnitelman mukaisille oleskeluun tarkoitetuille piha-alueille. Työssä määritettiin suo-
situkset rakennusten rakenteiden äänitasoerovaatimuksille ja suositukset parvekelasituksen ääni-
tasoerovaatimuksille. Työssä tutkittiin myös meluntorjunnan tarvetta ja esitettiin ohjeet ja suosi-
tukset alueiden melunhallinnan ja -torjunnan jatkosuunnittelulle.

1.3 Tilaajat
Folkhälsan

Yhteyshenkilö:
Christer Holmström
Christer.Holmstrom@folkhalsan.fi

1.4 Suunnittelu
Sitowise Oy
Åkerlundinkatu 11 A, 33300 Tampere
+358 20 747 6000 | vaihde

Tiina Kumpula, vanhempi asiantuntija, Ins. AMK, projektipäällikkö ja laadunvarmistus
puh. +358 40 0516 888
email tiina.kumpula@sitowise.com

Kirsi-Maarit Hiekka, asiantuntija, Ins. AMK, meluasiantuntija
puh. +358 44 3708 655
email kirsi-maarit.hiekka@sitowise.com

2 Arviointimenetelmät ja lähtötiedot

2.1 Melun ohjearvot
Melulaskennan tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuihin meluta-
son ohjearvoihin [1]. Melun ohjearvot on tarkoitettu käytettäväksi maankäytön, liikenteen ja ra-
kentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvot on annettu erikseen
päivä- (klo 7–22) ja yöajan (klo 22–7) melutasoille. Tässä työssä ulko-oleskelualueille sovellettiin
päiväajan 55 dB ja yöajan 50 dB ohjearvoja.

mailto:Christer.Holmstrom@folkhalsan.fi
mailto:tiina.kumpula@sitowise.com
mailto:kirsi-maarit.hiekka@sitowise.com
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Julkisivujen äänitasoerovaatimuksen L määrittämiseen sovellettiin asuinhuoneiden päiväajan
35 dB ja yöajan 30 dB sisätilojen ohjearvoja.

Päiväajan melutilanne on määräävämpi, koska liikenteen jakaumasta johtuen yömelutasot ovat yli
5 dB pienemmät kuin päivämelutasot.

Taulukko 1 Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annetut melutason ohjearvot [1]

Ohjearvot ulkona Päivällä
LAeq, klo 7–22

Yöllä
LAeq, klo 22–7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja
taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja
oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB 50 dB

Uudet asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja hoitolaitoksia palvelevat alueet 55 dB 45 dB

Loma-asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 45 dB 40 dB

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

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

2.2 Melulaskennat
Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu melulähteet,
rakennukset, meluaidat ja maastonmuodot sekä näiden akustiset ominaisuudet. Liikennemeluläh-
teiden melupäästö määritetään liikennetietojen perusteella. Melumalli sisältää kaikki merkittävät
liikenteen melulähteet.

Melumallina on käytetty Helsingin EU-meluselvitystä varten 2017 laadittua melumallia (Helsingin
kaupungin EU-meluselvitys 2017, Sito Oy). Laajat asfalttialueet, katualueet ja rakennusten katot
on mallinnettu akustisesti kovina alueina. Viitesuunnitelman ulko-oleskelualueista asfalttipäällys-
tetyt ja laatoitetut alueet on mallinnettu kovina, viheralueet pehmeinä alueina.

Melulaskennat on suoritettu DataKustik CadnaA 2019 -melulaskentaohjelmalla. Laskenta perustuu
yleisesti Suomessa käytettäviin yhteispohjoismaisiin tieliikennemelun laskentamalliin (Nordic Pre-
diction Method) [2]. Pohjoismaisen tieliikennemelumallin tarkkuus lähietäisyydellä (< 30 m) on
tyypillisesti ±2 dB, kun merkittävät melulähteet ovat laskentapisteeseen näkyvillä.

Selvityksessä on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq), jolloin niitä voi verrata valtioneu-
voston antamiin melutasojen ohjearvoihin.

Työssä on selvitetty melun ohjearvojen toteutumista oleskeluun tarkoitetuilla piha-alueilla ja par-
vekkeilla sekä julkisivurakenteiden äänitasoerovaatimusten tarve.
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Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa:

· Laskentaruudukon koko 5 x 5 metriä piha-alueilla. Jokainen ruutu on laskettu ilman ruutu-
jen interpolointia

· Meluvyöhykkeiden laskentakorkeus 2 metriä
· Laskentasäde 1500 metriä
· Laskennassa mukana 2. kertaluvun heijastukset
· Rakennukset ja meluaidat heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella.
· Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tiemelumallin mukaisesti)
· Heijastustason määrittelyssä suurin sallittu poikkeama on 1 metri
· Julkisivuun kohdistuva melutaso on laskettu korkeussuunnassa 3 metrin välein alkaen

2 metriä maanpinnasta. Melutaso on laskettu 5 cm etäisyydelle julkisivusta. Julkisivusta
heijastuvaa melua ei huomioida.

· Julkisivulaskennassa pisteväli on vaakasuunnassa 3 metriä.

2.3 Viitesuunnitelmat
Asemakaava-alueen uudet rakennusmassat ja lähialueelle kaavoitetut rakennusmassat on lisätty
melumalliin viitesuunnitelman perusteella [3]. Viitesuunnitelmassa ulko-oleskelualue on sijoitettu
tontin kaakkoisosaan (Kuva 1).

 Kuva 1 Kristinagården, viitesuunnitelma 21.4.2020. [3]

2.4 Katuliikennetiedot
Melulaskennassa käytetyt tieliikennetiedot on esitetty taulukossa 2. Tieliikennetiedot perustuvat
Helsingin kaupungin toimittamiin liikennetietoihin (7.1.2020). Liikenteen päiväajan osuus on arvi-
oitu Helsingin kaupungin meluselvitysohjeen [1] mukaisesti katuluokan (KL) perusteella. (1 mootto-
riväylät, 2 pääkadut, 3 alueelliset kokoojakadut, 4 paikalliset kokoojakadut, 5 asuntokadut). Ras-
kaan liikenteen määrät on tarkastettu Helsingin kaupungin ylläpitämistä liikennetutkimus ja -tilas-
tokartoista.
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Taulukko 2 Melulaskennassa käytetyt katuliikenteen liikennetiedot.

Tie/katu KAVL nykytilanne
[ajon./vrk]

KAVL ennustetilanne
2040 [ajon./vrk]

Nopeus
[km/h]

Raskas % KL

Kauppalantie 3966 6300 40 9,3 3
Kylänevantie 2463 5500 40 5,3 3
Hämeenlinnanväylä 39293 46100 60-80 5,8 1

3 Tulokset
Melulaskennalla selvitettiin liikenteen aiheuttamat päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq,7–22 ja
LAeq,22–7. Liitemelukartoissa 1.1 ja 1.2 on esitetty julkisivuihin kohdistuvat keskiäänitasot. Ulkoaluei-
den melutasot on esitetty liitteissä 2.1 ja 2.2.

3.1 Suurimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot
Julkisivuihin kohdistuvat suurimmat keskiäänitasot on esitetty liitteissä 1.1 ja 1.2. Melulaskentatu-
losten perusteella puoleiselle julkisivulle kohdistuu enimmillään 65 dB päivämelutaso (keskiääni-
taso LAeq,7–22).

Kuvissa 2-3 on esitetty päiväajan julkisivumelutasoja 3D-kuvina Hämeenlinnanväylän ja Kauppa-
lantien puoleisilta julkisivuilta.

Kuva 2 Julkisivuihin kohdistuvat päiväajan melutasot vuoden 2040 ennustetilanteessa Hämeenlin-
nanväylän puoleisilla julkisivuilla.
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Kuva 3 Julkisivuihin kohdistuvat päiväajan keskiäänitasot vuoden 2040 ennustetilanteessa Kaup-
palantien puoleisilla julkisivuilla.

Mallinnusten perusteella ei ole tarve antaa erityistä suositusta ääneneristävyydelle L (dB), koska
julkisivuihin kohdistuva keskiäänitaso on mallinnusten mukaan korkeimmillaan päiväaikaan 65 dB
ja yöllä 58 dB, jolloin melualueille asetettu vähimmäisääneneristävyysvaatimus L 30 dB riittää
toteuttamaan sisämelulle asetetun päiväohjearvon 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä.

3.2 Ulko-oleskelualueiden melutasot
Vuoden 2040 ennustetilanteen päivä- ja yöajan meluvyöhykkeet on esitetty liitteissä 2.1 ja 2.2.
Kristinagårdenin kaavoitettavan alueen suunniteltujen ulko-oleskelualueen päiväajan melutasot
ovat ilman meluntorjuntaa välillä 58-59 dB ja yöajan melutasot ovat ilman meluntorjuntaa välillä
51-53 dB (Liite 2.1, Liite 2.2).

Laskentojen perusteella ulko-oleskelualue olisi suositeltavaa suojata mp + 4,15 m korkealla umpi-
naisella aidalla, jolloin melutasot ovat päiväaikaan enintään 55 dB ja yöllä enintään 50 dB ohjear-
vojen (Vnp 993/1992) mukaisesti (Kuvat 4, 5). Jos meluntorjunta on mahdollista toteuttaa seiniin
kiinni, melu ei pääse leviämään oleskelualueelle. Kuvassa 6. on esitetty vaihtoehtoinen meluntor-
junta, jolla päivä- ja yöaikainen ohjearvojen mukainen oleskelualue toteutuu.  Maanpinta on las-
kennoissa oleskelualueen kohdalla tasattu viitesuunnitelmien mukaisesti tasoon +5.4 (N2000).
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Kuva 4 Päiväaikaiset keskiäänitasot meluntorjunta mp +4,15 m (punaisella) ennustetilanteessa
2040.

Kuva 5 Yöaikaiset keskiäänitasot meluntorjunta mp +4,15 m (punaisella) ennustetilanteessa 2040.

Kuva 6 Päiväaikaiset keskiäänitasot meluntorjunta mp +4,15 m (punaisella) ennustetilanteessa
2040.
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4 Yhteenveto ja johtopäätökset

4.1 Ulko-oleskelualueiden melutasot
Suunniteltujen ulko-oleskelualueiden päiväajan melutasot ovat ilman meluntorjuntaa 58-59 dB ja
yöajan melutasot ovat ilman meluntorjuntaa välillä 51-53 dB (Liite 2.1, Liite 2.2). Päiväaikainen
ohjearvo 55 dB ja yöaikainen ohjearvo on laskentojen perusteella saavutettavissa kuvien 4, 5 ja 6
mukaisella mp + 4,15 metriä korkealla meluntorjunnalla.

4.2 Suurimmat julkisivuihin kohdistuvat melutasot
Melulaskentatulosten perusteella Hämeenlinnanväylän puoleisille julkisivuille kohdistuu enimmil-
lään 65 dB päivämelutaso (keskiäänitaso LAeq,7–22).

Keskiäänitason LAeq,7–22 perusteella julkisivuille riittää melualueille asetettu vähimmäisäänita-
soerovaatimus L = 30 dB, jolla voidaan varmistua siitä, että sisämelutason päiväajan 35 dB oh-
jearvo ei ylity. (Liite 1.1).

4.3 Parvekkeiden melutasot ja lasitustarve
Oleskeluparvekkeet, jotka ovat yli 52 dB päivämelun tai 47 dB yömelun (julkisivuun kohdistuva
melutaso ilman heijastusta) julkisivuilla tulee suojata parvekelasituksen avulla. Tässä 52 dB melu-
tasossa ei ole huomioitu julkisivusta heijastuvaa melua, jolloin parvekkeella vallitseva melutaso on
+1…+3 dB suurempi kuin julkisivuun kohdistuva melutaso. Parvekkeilla, joihin kohdistuva melu-
taso on välillä 52-64 dB, meluntorjunta on mahdollista toteuttaa tavanomaisella parvekelasituk-
sella (avattavalla lasituksella ja välilistoilla). Tarvittaessa parvekkeen melutilannetta voidaan vielä
parantaa akustoinnin avulla, kuitenkin enintään noin 2–4 dB.

Laskentojen perusteella kohteeseen mahdollisesti sijoitettavat parvekkeet on lasitettava. Hä-
meenlinnanväylän puoleisella julkisivulla ylimmässä kerroksessa on laskentojen perusteella yh-
dessä kulmassa päiväaikainen keskiäänitaso 65 dB, jonka perusteella tavanomaisen lasituksen li-
säksi mahdollisen parvekkeen ääneneristävyyteen on syytä kiinnittää erityistä huomioita (Kuva 2,
Liite 1.1).

5 Jatkotoimenpidesuositukset

Mikäli Hämeenlinnanväylän puoleisille julkisivuille sijoitetaan parvekkeita, on parvekkeiden ääne-
neristävyyteen syytä kiinnittää huomiota. Oleskelualue on laskentojen perusteella suojattava mp
+ 4,15 m korkealla meluntorjunnalla, esimerkiksi meluseinällä. Meluseinän toimivuuden kannalta
seinärakenne tulee toteuttaa tiiviinä. Mahdolliset meluntorjuntatoimenpiteet tulee suunnitella
tarkemmin jatkosuunnitteluvaiheessa, viimeistään rakennuslupaa hakiessa.

Mikäli suunnitteluperusteet oleellisesti muuttuvat, on tämä meluselvitys harkinnan mukaan päivi-
tettävä.
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Liite 1.1

Kristinagården
Kauppalantie 9, Helsinki
Asemakaavamuutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, päiväaika klo 7-22
tiet ja kadut
ennusteliikenne KAVL 2040

viitesuunnitelman mukaiset
uudet rakennusmassat

Julkisivuihin kohdistuvat keskiäänitasot

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluvalli

meluseinä

Mittakaava 1:1000 (A3)
Päivämäärä: 16.01.20
CadnaA 2019 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Sitowise Oy
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Kristinagården
Kauppalantie 9, Helsinki
Asemakaavamuutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu yöaika klo 22-7
tiet ja kadut
ennusteliikenne KAVL 2040

viitesuunnitelman mukaiset
uudet rakennusmassat

Julkisivuihin kohdistuvat keskiäänitasot

Yöajan keskiäänitaso
LAeq, 22-7

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluvalli

meluseinä

Mittakaava 1:300 (A3)
Päivämäärä: 16.01.20
CadnaA 2019 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Sitowise Oy
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Kristinagården
Kauppalantie 9, Helsinki
Asemakaavamuutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu, päiväaika klo 7-22
tiet ja kadut
ennusteliikenne KAVL 2040

viitesuunnitelman mukaiset
uudet rakennusmassat

Päiväajan keskiäänitaso
LAeq, 7-22

 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluvalli

meluseinä

Mittakaava 1:1000 (A3)
Päivämäärä: 16.01.20
CadnaA 2019 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Sitowise Oy
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Liite 2.2

Kristinagården
Kauppalantie 9, Helsinki
Asemakaavamuutoksen
liikennemeluselvitys

Melulaskentatilanne:
Liikennemelu,
tiet ja kadut
ennusteliikenne KAVL 2040

viitesuunnitelman mukaiset
uudet rakennusmassat

 keskiäänitaso
LAeq, 22-7

 > 40 dB
 > 45 dB
 > 50 dB
 > 55 dB
 > 60 dB
 > 65 dB
 > 70 dB
 > 75 dB

Meluesteet
meluvalli

meluseinä

Mittakaava 1:1000 (A3)
Päivämäärä: 16.01.20
CadnaA 2019 -melulaskentaohjelma
Nordic Prediction Method
Laatinut: Sitowise Oy


