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Vähemmän melua 
liikenteestä
SEPA-MELUESTEET



Sepa meluesteet on suunniteltu ympäristön ehdoilla, asukkaiden ja tielläliikkujien tarpeet tarkasti 
huomioiden – joissa äänen eristävyys-, heijastavuus- ja absorbointiominaisuudet pitävät pintansa. 
Ulkoverhous voidaan suunnitella yksilöllisen, esteettisen ja maisemaan harmonisesti sopivan 
loppuratkaisun varmistamiseksi. 

Olemme kehittäneet aivan uuden, absorboivan meluesteen, jota voidaan käyttää rata- ja tieliikenne- 
hankkeissa. Meluesteiden äänen eristävyys B3/33 DB ja äänen absorptio A3/9 DB. 

Sepan meluesteet täyttävät standardin EN14388 mukaiset vaatimukset, johon sisältyy mm. Liikenneviraston 
asettamat käyttöikävaatimukset. Meluesteillämme on myös Eurofins Expert Service Oy:n lausunnot 
vaadituista lujuuksista omapainon, junan painekuorman, sekä tuuli- ja aurauskuomien osalta.

edustaVat ja ekologiset,
AikAAnSA EdELLä oLEvAT CE-MErkiTyT SEPA-MELUESTEET 
ovAT iLo SEkä SiLMäLLE ETTä korvALLE

Vt 4 Oulu, Kempele – Kello meluesteet

Vt 4 Oulu Kempele –Kello meluesteet



ERISTÄVYYS JA ABSORPTIO:
ERISTÄVYYS B3/33 dB
ABSORPTIO A3/9 dB

SUUNNITELTU KÄYTTÖIKÄ:
RUNKO: 50 vuotta
RUNGON LEVYTYS: 50 vuotta
VERHOUS: kohteen mukaan

MAKSIMI PILARIVÄLIT:
6 m

MAKSIMI KORKEUDET:
5 m (1-osaisena 3 m)

RUNKOPUUTAVARA: 
PAINEKYLLÄSTETTY LUOKKA A C30

ERISTÄVYYS:
ERISTÄVYYS 34 dB

SUUNNITELTU KÄYTTÖIKÄ:
RUNKO: 40 vuotta
VERHOUS: kohteen mukaan

MAKSIMI PILARIVÄLIT:
6,5 m

MAKSIMI KORKEUDET:
6 m (1-osaisena 3 m)

RUNKOPUUTAVARA: 
SAHATTU / MITALLISTETTU C35

ERISTÄVYYS JA ABSORPTIO:

ERISTÄVYYS B3/33 dB

ABSORPTIO A3/9 dB

SUUNNITELTU KÄYTTÖIKÄ:

RUNKO: 50 vuotta

RUNGON LEVYTYS: 50 vuotta

VERHOUS: asutuksen puolelle valittavissa,

radan puolella halutun värinen reikäpeltilevy

MAKSIMI PILARIVÄLIT:

4 m

MAKSIMI KORKEUDET:
5 m (1-osaisena max 3 m)

RUNKOPUUTAVARA: 

PAINEKYLLÄSTETTY LUOKKA A C24

sePa aBsoRBoiVa 
melueste a3/B3 – tie

sePa heijastaVa 
melueste – tie

sePa aBsoRBoiVa 
melueste a3/B3 – Rata

• InfraRYL 2010, 45110 

• InfraRYL 2010, 45113

• ISO 354, SFS-EN1793-1-3

• SFS-EN 1794

• SFS-EN10140-2

• SFS-EN16272-1-3

• RIL 205-1-2017, Puurakenteiden suunnitteluohje

• Tien meluesteiden suunnittelu 2015, Liikennevirasto

• Rautateiden meluesteet, RHK julkaisu B11, 2004

• Radan matalan meluesteen suunnittelu, LO 27/2017

Sepa absorboivat meluesteet on 
suunniteltu seuraavia standardeja 
Ja ohjeistuksia noudattaen:

Vt 1 Turunväylän Turvesolmun 
eritasoliittymän meluesteet Vt 19 Seinäjoen itäisen ohikulkutien meluesteet.
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laatua YmpäriStöYStävälliSeSti 
Sepa Oy:n päämääränä on pienentää toiminnan ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta moni- 
toroimalla jatkuvasti vaikutuksia ympäristöön, optimoimalla materiaalien ja raaka-aineiden 
käyttöä ja käyttämällä vain toimittajia, jotka huomioivat ympäristönäkökohtia hankinnoissa. 
Materiaalina kaikissa tuotteissamme on pääosin kotimainen kuusi.

Laadukas toimintamme kulminoituu oman suunnitteluosaston, nykyaikaisimpien tuotanto-
välineiden ja osaavan henkilöstön pettämättömään yhdistelmään. Ympäristöystävällinen, 
toimitusvarma ja laadukas työmme on huomioitu myös saamissamme merkinnöissä ja serti-
fikaateissa, jotka olemme saaneet ainoana Suomessa. 

tOimiva lOgiStiiKKa Yhtiön Kunnia-aSia
Tiivis yhteistyö myynnin, tuotannon ja kuljetuksen kesken varmistaa pitävät toimitusajat. 
Tämä takaa oikea-aikaiset toimitukset työmaalle. Ajokalustollamme voidaan kuljettaa jopa 30 
metrin pituisia ristikoita. Sepan historian aikana yksikään toimitus ei ole myöhästynyt. Sepalle 
se on kunnia-asia. 

SuOmen jOhtava riStiKKOvalmiStaja
Sepa Oy on toimittanut vuodesta 1982 lähtien jo lähes 4 miljoonaa kattoristikkoa, eikä 
yksikään toimitus ole myöhästynyt. Sepa Oy:n tehtaat sijaitsevat Keiteleellä ja Porvoossa ja 
markkinaosuutemme on n. 35%. Suuri kapasiteetti takaa nopeat ja edulliset toimitukset joka 
puolelle Suomea. Laadukkaan tuotannon takeena on oma suunnittelu, nykyaikaisimmat 
tuotantovälineet ja Sepa Oy:lle ainoana ristikkovalmistajana Inspecta-Sertifiointi Oy:n  
myöntämät ISO 9001- ja ISO 14001-sertifikaatit sekä ensimmäisenä suomalaisena ristikko- 
valmistajana myönnetty CE-merkin käyttöoikeus.


