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Rakenteilla olevan Suurpellon alueen eteläisen si-
sääntulon yhteyteen Ylismäentielle Espooseen ra-
kennettiin kesällä melueste, jossa pinnankäsitte-
lymenetelmänä on käytetty graafista betonia.
Aluerakentamisen myötä Ylismäentien liikenne-
järjestelyjä on ollut tarpeen parantaa: tietä leven-
nettiin ja osa tiestä rakennettiin sillaksi. Eteläpuo-
lista asutusta suojannut puinen meluaita korvat-
tiin betonisella meluesteellä.

Suurpellossa taide ja ympäristötaide tulevat ole-
maan näkyvä osa ympäristöä. Ylismäentien melu-
este on alueen taidekonseptin ensimmäinen toteu-
tuskohde. Betonipintaan toteutettiin graafisella
betonilla teos, jossa graafisen kuvioinnin lähtökoh-
tana on ollut taiteilija Tello Anttilan teossarja
”Mielen maisemia”.

MELUESTEEN RAKENNE JA TEKNISET TIEDOT
Meluesteen pituus on noin 120 metriä ja se sijait-
see loivassa kaarteessa. Esteen keskimmäinen
osa sijaitsee sillalla liittyen kiinteästi sillan raken-
teisiin. Este toimii samalla sillan törmäyskaiteena,
mikä asetti tiukat vaatimukset betonin lujuudelle
ja kaiteen alaosan muotoilulle. Arkkitehtuurissa
lähtökohtana oli näkymien säilyttäminen suunnit-
telemalla esteen yläosa läpinäkyväksi. Esteen mo-
lemmat päädyt on perustettu paikalla valetun be-
tonisen tukimuurin päälle.

Este muodostuu 1,6 metrin korkuisista ja 3,7
metrin pituisista valkosementtibetonisista, pig-
menttivärjätyistä betonielementeistä ja niiden
päälle asennetusta 0,6 metriä korkeasta teräsrun-
koisesta läpinäkyvästä yläosasta. Läpinäkyvät
osat ovat 20 millimetriä paksua ääntä vaimenta-
vaa akryylilevyä. Sillan kohdalla esteen korkeus on
matalampi ja akryylilevyt on jätetty pois. Yläosan
teräsrunko jatkuu koko esteen matkalla yhtenäise-
nä yläjohtimena.

Meluesteen kiinnitys siltapalkkiin ja tukimuu-
riin suunniteltiin ulkopuolelta tehtäväksi, jolloin
tien puolelle saatiin yhtenäinen pinta taideteok-
selle. Kuvion toteuttamismenetelmäksi valittiin
graafinen betoni menetelmällä muodostuvan pin-
nan sileyden perusteella. Pinnan reliefimäinen kä-
sittely ei tullut kyseeseen, koska este toimii myös
törmäyskaiteena.

PINTAKÄSITTELY JA TOTEUTUS
Elementtien kuviointi koostuu viidestä kuviosta, jot-
ka sommiteltiin elementteihin yksilöllisesti. Alku-
peräisten, värikkäiden ja pienikokoisten maalaus-
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1
Ylismäentien meluesteen graafisen kuvion lähtökohtana
on ollut taiteilija Tello Anttilan värikäs öljymaalaussarja
“Mielen maisemia”.

2
Meluesteen kuviot betonipintaan toteutettuna grafiikkana
luovat mielikuvan puunrungoista ja ”kaupunkikaislikon”
rakennushahmoista ikkunoineen. Ylismäentien melueste
sijaitsee Kehän II länsipuolella Suurpellon eteläisen si-
sääntulon yhteydessä. Meluesteen keskiosa sijaitsee sil-
lalla.

3
Melueste lännestä päin.

4
Melueste idästä päin saavuttaessa.
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ten kuviot esteen mittakaavaan ja betonipintaan to-
teutettuna grafiikkana luovat mielikuvan puunrun-
goista ja ”kaupunkikaislikon” rakennushahmoista
ikkunoineen.

Suunnittelussa käytettiin apuna mallinnusohjel-
maa (Solid Works), jonka avulla teosta ja väritystä
pystyttiin tarkastelemaan eri lähestymiskulmista.

Elementit valmistettiin väripigmentoidusta val-
kosementtibetonista Parman Kangasalan tehtaalla.
Pigmentteinä olivat Ferroxon 510 (keltainen) ja Ba-
yer 965 (oranssi). Kiviaineksena käytettiin Hyvin-
kään mustaa Gabroa (raekoko 0-12 mm) ja pesusy-
vyytenä hienopesua (0,5 mm - 1 mm). Lopullinen pe-
susyvyys ja värisävy määritettiin koevalumallien
perusteella.

Elementit valettiin keväällä 2008 ja melueste
pystytettiin kesällä. Elementit suojattiin graffitin-
suoja-aineella pystytyksen jälkeen. Elementtien
pintaan etenkin graafisen betonin puolelle on beto-
niselle kylmärakenteelle tyypillisesti muodostunut
vaihtelevasti ja paikoin kohtalaisen paljon kalkki-
härmettä. Valmistajan mukaan tieteknisen raken-
teen edellyttämä erityisluja betonimassa, joka si-
sältää runsaasti sementtiä sekä huokoiset pesupin-
nat saattavat lisätä härmeen muodostumista. Ilmi-
ön odotetaan tasaantuvan ja menevän ohi muuta-
man vuoden kuluessa.

Lisätietoja:
ulla.loukkaanhuhta@ramboll.fi
http://www.graphicconcrete.fi
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5
Meluesteen poikkileikkaus sillan kohdasta.

6
Graafisen kuvion sijoittuminen elementissä.

7
Meluesteen poikkileikkaus penkereen kohdasta.

8
Melueste kiinnitettiin tukimuuriin ja siltapalkkiin ulko-
puolelta.

9
Esteen julkisivua sateen jälkeen.

10
Melueste sivulta päin.
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NOISE BARRIER REFLECTS LANDSCAPES
OF THE MIND

Art and environmental art will play a significant role in
the Suurpelto area currently under construction in Espoo.
The traffic noise barrier on Ylismäentie Road is the first
element implemented as part of the art concept. The sur-
face of the noise barrier bears a work of art realised in
graphic concrete. The graphic pattern is based on the se-
ries “Landscapes of the mind” designed by artist Tello
Anttila.

The noise barrier is ca. 120 m long. The middle part of
the barrier stands on a bridge and is anchored to the brid-
ge structures. The noise barrier also serves as an anti-col-
lision railing on the bridge, which resulted in high require-
ments for the strength of the concrete and the design of
the bottom part of the railing. The noise barrier is at both
ends supported on a cast-in-situ concrete retaining wall.

The noise barrier consists of 1.6-metre high and 3.7-
metre long precast concrete elements made from pig-
ment-dyed white cement concrete, and of a 0.6-metre
high transparent top part mounted on a steel frame on top
of the concrete elements.

The anchorage of the noise barrier to the bridge beam
and to the retaining wall is on the outside, leaving a con-
tinuous surface on the inside for the work of art. The pat-
terns on the noise barrier elements comprise five unique
patterns.
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