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1 Lähtökohdat

1.1 Johdanto

Kangasalan kunnassa, Kirkkojärven itäpuolella, on käynnissä osayleiskaavatyö, jon-
ka tarkoituksena on mahdollistaa mm. pientalotonttien ja työpaikkakortteleiden toteut-
taminen kaava-alueelle.

Selvitysalue rajautuu pohjoisessa Lahdentiehen (valtatie 12), joskin tien pohjoispuo-
lelle sijoittuva nykyisen terveyskeskuksen alue kuuluu myös kaava-alueeseen.

Tässä selvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti kaava-alueen keskiäänitasoja ny-
kytilanteessa 2015 sekä ennustetilanteessa 2040. Lisäksi on tehty matalataajuisen
melun mittaukset kaava-alueella sijaitsevan muuntamon meluvaikutuksen arvioimi-
seksi. Laskentojen ja mittauksen perusteella on arvioitu kahden kaavaluonnosvaih-
toehdon toimivuutta melun kannalta ja annettu ohjeita jatkosuunnittelua varten.

Työn tilaajana on Kangasalan kunta, jossa yhteyshenkilönä on toiminut suunnittelu-
arkkitehti Susanna Virjo. Selvityksen on laatinut Sito Oy, jossa työn projektipäällikkö-
nä on toiminut Ins. AMK Tiina Kumpula. Melumittaukset teki DI Jussi Kurikka-Oja.

1.2 Suunnittelualue

Herttualan osayleiskaava-alue sijaitsee Kangasalan Kirkonkylän kaakkoispuolella.
Kaava-alue rajautuu lännessä Kirkkojärveen luonnonsuojelualueeseen (YSA202784).

Suurin osa kaava-alueesta on viljelyskäytössä olevaa peltoa. Lisäksi kaava-alueella
sijaitsee mm. pientaloja ja muuntamo.

Selvitysalueen sijainti ja rajaus on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti ja rajaus (© Kangasalan kunta)
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2 Menetelmät ja lähtötiedot

2.1 Melutason ohjearvot

Melulaskennan tuloksena saatuja melutasoja on verrattu valtioneuvoston päätökses-
sä (993/1992) annettuihin melutason ohjearvoihin. Ohjearvot on annettu erikseen
päivä- (klo 7–22) ja yöajan (klo 22–7) melutasoille.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot ulko- ja sisätilojen
keskiäänitasoille on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1 VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot.

Ohjearvojen määrittely tarkoittaa melun ekvivalenttitasoa eli keskimelutasoa koko oh-
jearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttä-
mättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylitystä, mikäli aikaväli sisältää hil-
jaisempia jaksoja.

Mikäli melu on luonteeltaan impulssimaista tai kapeakaistaista, tulee mitattuun tai
laskettuun arvoon lisätä 5 dB.

Nyt tarkasteltava alue tulkittaneen ns. vanhaksi alueeksi, jolloin alueelle sovelletaan
päiväajan 55 dB ja yöajan 50 dB ohjearvoa.

2.2 Matalataajuisen melun arvioiminen

VNp 993/1992 mukaisissa melutason ohjearvoissa ei ole erikseen huomioitu matala-
taajuista melua (taajuus alle 200 Hz), eikä matalataajuisen melun arviointiin ole Suo-
messa annettu yleisiä ohjearvoja.

Päivällä Yöllä
klo 7-22 klo 22-7

Asuin-, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB
Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoja

SISÄLLÄ

ULKONA

3) Yöohjearvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun
tai luonnon havainnointiin yöllä

Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), Laeq, enimmäisarvo

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä,
loma-asumiseen käytettävät alueet taajamissa sekä
hoito- ja oppilaitoksia palvelevat alueet

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet,
virkistyalueet taajamien ulkopuolella ja
luonnonsuojelualueet

55 dB 50 dB1,2

45 dB 40 dB3
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Matalataajuisen melun huomioimista suhteessa maankäytön suunnitteluun on selvi-
tetty ja mietitty viime vuosina erityisesti tuulivoimarakentamisen yhteydessä. Valtio-
neuvoston asetuksessa tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2014) sa-
notaan että tuulivoimalan toiminnasta aiheutuva melupäästön takuuarvon perusteella
määritelty laskennallinen melutaso ja valvonnan yhteydessä mitattu melutaso eivät
saa ulkona ylittää melulle altistuvalla alueella melun A-taajuuspainotetun keskiäänita-
son (ekvivalenttitason LAeq) ohjearvoja seuraavasti:

Ulkomelutaso LAeq päivällä 7-22 yöllä 22-7
Pysyvä asutus, loma-
asutus, hoitolaitokset, leirin-
täalueet

45 dB 40 dB

Oppilaitokset, virkistysalu-
eet

45 dB -

Kansallispuistot 40 dB 40 dB

Lisäksi elinympäristöön vaikuttavaa toimintaa suunniteltaessa ja järjestettäessä sekä
tällaista toimintaa harjoitettaessa huomioon otettavista sisämelutasoista säädetään
terveydensuojelulaissa (763/1994) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

Tuulivoimaloiden melusta aiheutuvien terveyshaittojen sekä tuulivoimaloiden melusta
aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi säädetyissä ulkomelutason oh-
jearvoissa on matalataajuisen melun lisäksi huomioitu mm. ns. amplitudimodulaatio
eli äänen merkityksellinen sykintä, mikä ei ole tyypillistä monille muille matalatajuisen
melun lähteille. Tästä syystä tuulivoimaloiden melulle annettujen ohjearvoja ei voida
suoraan käyttää muuntyyppiselle matalataajuiselle melulle.

2.3 Melumallinnus

2.3.1 Maasto- ja laskentamalli

Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallinnettu
melulähteet, rakennukset, meluaidat ja maastonmuodot sekä näiden akustiset omi-
naisuudet.

Maastomalli on muodostettu Maanmittauslaitoksen 2 m korkeusmallin ja numeerisen
kantakartta-aineiston perusteella. Mallia on ennustetilanteen osalta täydennetty valta-
tien 12 yleissuunnitelma-aineistolla (Luonnos, Ramboll Finland Oy 7.3.2016) ja suun-
nitellulla maankäytöllä (VE 1 ja VE 2). Suunniteltujen maankäyttövaihtoehtojen katu-
verkko on huomioitu kokoojakadun osalta. Kokoojakadun korkeus on mallinnettu ny-
kyistä maanpinnankorkeutta mukaillen.

Maastomalliin on lisätty suunniteltu maankäyttö tilaajan toimittamien maankäyttö-
luonnosten (21.3.2016) pohjalta. Suunniteltujen rakennusten korkeudet on määritelty
tilaajan toimittaman suunnitelma-aineiston perusteella (Maasto- ja rakennukset
21.3.2016 Arkkitehdit MY). Nykyisten rakennusten korkeutena on käytetty mp+ 5 m.

Vesistöt, laajat asfalttialueet, kadut sekä rakennukset on mallinnettu akustisesti kovi-
na (absorptio 0).

Melulaskennat on tehty SoundPlan 7.4 -melunlaskentaohjelman pohjoismaisella tielii-
kennemelun laskentamallilla [1]. Laskentamallin tarkkuus on tien lähietäisyydellä tyy-
pillisesti ±2 dB. Selvityksessä on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq) suun-
nittelualueelle.
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Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa:

· Laskentaruudukon koko 10 x 10 metriä, jokainen ruutu on laskettu ilman ruu-
tujen interpolointia

· Laskentasäde 2000 metriä
· Laskennassa mukana 2. kertaluvun heijastukset
· Rakennukset heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella
· Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tie- ja raidelii-

kennelaskentamallin mukaisesti)

2.3.2 Liikennetiedot

Melulaskennoissa melulähteinä on huomioitu valtatien 12, Tiihalantien ja Herttualan-
tien sekä kaava-alueen kannalta mahdollisten merkityksellisten valtatien 12 ramppien
liikenne.

Nykytilanteen liikennemäärät perustuvat tierekisteriin 1.1.2015. Ennustetilanteen lii-
kennemäärät perustuvat seudulliseen liikennemalliin TALLI2040 (8.2.2016). Liiken-
nemallissa ei ole huomioitu kaava-alueen liikennetuottoa, mistä syystä Tiihalantien ja
Herttualantien liikennemääriä on nostettu TALLI2040-mallissa ennustetusta.

Melulaskennoissa käytetyt tie- ja katuverkon liikennetiedot on esitetty taulukossa 2.

 Taulukko 2.  Tie- ja katuliikenteen lähtötiedot

90 % liikennesuoritteesta on oletettu tapahtuvan päiväaikaan klo 7-22.

2.4 Melumittaukset

Muuntamon aiheuttaman matalataajuisen melun toteamiseksi ja vaikutusalueen arvi-
oimiseksi muuntamon ympäristössä tehtiin ympäristömelumittauksia 30.3.2016
14.00–15.30. Mittauksia tehtiin muuntamon lähiympäristössä muuntamoaluetta rajaa-
van aidan takaa, sekä neljässä pisteessä muuntamon pohjoispuolella.

Mittausajankohtana lämpötila oli +2 astetta, tuulen suunta etelästä nopeudella 0-1
m/s. Mittaajan havaintojen perusteella muuntamoalueelta kantautuva melu oli luon-
teeltaan hyvin tasaista, joten mittaukset tehtiin lyhytaikaisina, 2-5 minuuttia kestävinä
jaksoina.

Mittaukset tehtiin tarkkuusluokan 1 vaatimukset täyttävällä äänitasomittarilla RION
NL-52. Mittari kalibroitiin ennen mittauksia ja mittausten jälkeen vakioäänitasolähteel-
lä. Mittausten äänisignaali tallennettiin myöhempää analysointia varten. Tarkastelta-
vat mittausparametrit olivat A-painotettu 1s keskiäänitaso sekä taajuusjakauma 1/3-
oktaavikaistoittain.

Tie/katu Nopeus
km/h 2016 2040 2016 2040

Valtatie 12 100* 7,2 8,2 11339 17705
Tampereentien eteläpää/silta 50 2,8 1,4 3304 3207
Herttualantie 50 3,3 2,0 331 1500
Herttualantie terveyskeskus-Alatie 50 1,0 1,0 2025 3200
Alatie 50 3,5 3,5 3721 4890
Tiihalantie 50 3,3 3,3 940 2280
Tiihalan ETL ramppi 70 3,4 3,4 2598 3900
Tiihalantie Herttualantieltä etelään 50 3,5 3,5 191 191

*nykytilanteessa 80 km/h, ennustetilanteessa raskaan liikenteen nopeutena on käytetty 80 km/h

Raskasliikenne-% KVL
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3 Tulokset

3.1 Melulaskennat

Melulaskennalla selvitettiin päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq, 7–22 ja LAeq, 22–7 selvi-
tysalueelle.

Laskentojen tulokset on esitetty liitekuvissa 1-8. Keskiäänitasoalueet on esitetty 5 dB
portain vaihtuvina värialueina. Esimerkiksi 50–55 dB keskiäänitasoalue on väriltään
tummanvihreä.

Selvitysalueella päiväajan ohjearvotasot ovat meluntorjuntaa määrittävä. Kaava-
alueelle suunnitelluille teollisuusalueille ei sovelleta ulkomelun ohjearvoja.

Liitteessä 1 on kuvattu päiväajan ja liitteessä 2 yöajan keskiäänitasot kaava-alueella
laskentakorkeudella mp+2m (pihataso) nykytilanteessa 2016. Nykytilanteessa päivä-
ajan keskiäänitaso kaava-alueella on noin 45–70 dB. Yöllä keskiäänitaso on enimmil-
lään noin 64 dB.

Liitteessä 3 on kuvattu päiväajan keskiäänitasot kaava-alueella vuoden 2040 ennus-
tetilanteessa maankäyttövaihtoehdolla VE 1. Liitteessä 4 on esitetty vastaavat yöajan
keskiäänitasoalueet. Laskentojen mukaan vuoden 2040 tilanteessa selvitysalueen
keskiäänitasot ovat päivällä noin 45–75 dB, yöllä keskimäärin noin 7 dB vähemmän.
Alueelle suunnitellut uudet rakennukset estävät melun leviämistä tie- ja katuverkolta
siten että kaikille asuintonteille muodostuu leikkiin ja oleskeluun soveltuvia piha-
alueita, joilla keskiäänitasot alittavat päiväajan ohjearvon 55 dB ja yöajan ohjearvon
50 dB (liitekuvat 3 ja 4).

Liitteessä 5 on kuvattu päiväajan keskiäänitasot kaava-alueella vuoden 2040 ennus-
tetilanteessa maankäyttövaihtoehdolla VE 2. Liitteessä 6 on esitetty vastaavat yöajan
keskiäänitasoalueet. Alueelle suunnitellut uudet rakennukset estävät melun leviämis-
tä tie- ja katuverkolta siten että kaikille asuintonteille muodostuu leikkiin ja oleskeluun
soveltuvia piha-alueita, joilla keskiäänitasot alittavat päiväajan ohjearvon 55 dB ja yö-
ajan ohjearvon 50 dB (liitekuvat 3 ja 4).

Liitteissä 7 ja 8 on esitetty liitteitä 3 ja 5 vastaavat keskiäänitasot laskentakorkeudella
mp+ 8m (n. 2. kerroksen tasa). Liitekuvia käytetään julkisivuille annettavien kaava-
määräysten muodostamiseen. Laskentojen mukaan lähinnä valtatietä olevien uusien
rakennusten julkisivuille kohdistuu vuoden 2040 ennustetilanteessa enimmillään noin
74 dB (VE1) tai 68 dB (VE2) päiväaikainen keskiäänitaso. Tämä asettaa lähinnä val-
tatietä olevien asuin-, hoito-, majoitus- tai oppilaitoskäyttöön suunniteltujen rakennus-
ten valtatien puoleisille julkisivuille enimmillään noin 49 dB (VE1) tai 33 dB (VE2) ää-
nitasoerovaatimuksen.

3.2 Melumittaus

Muuntamoalueen lähialueella tehtyjen mittausten tulokset esitetään kuvassa 2.
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Kuva 2. Mittaustulokset (LAeq) muuntamoalueen läheisyydessä

Lähellä muuntamoaluetta alueelta kantautuva melu on hallitseva melulähde. Mittaus-
tulosten perusteella muuntamomelu sisältää kapeakaistaisia komponentteja. Taa-
juusjakauma esitetään kuvassa 3.

Kuva 3. Muuntamomelun taajuusjakauma

Koska melu on todettu kapeakaistaiseksi, on siihen lisättävä 5 dB verrattaessa mitat-
tua melutasoa sovellettavaan ohjearvoon. Kuvassa 4 esitetään mittausten perusteella
laadittu arvio alueesta, jolla muuntamosta aiheutuva melu voi ylittää yöaikaan 40 dB,
joka on määritelty yöajan ohjearvoksi Valtioneuvoston asetuksessa tuulivoimaloiden
ulkomelutason ohjearvoista (1107/2014). Alue on määritelty olettamalla muuntamo-
melu pistemäiseksi lähteeksi, jolloin etäisyyden kaksinkertaistuessa melutaso vaime-

41 dB

45 dB
39 dB

35 dB
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nee 6 dB. Määrittelyssä on huomioitu lisäksi kapeakaistaisuuskorjaus + 5dB ja mitta-
usepätarkkuus +/- 2 dB.

Kuvassa 4 esitetään myös muiden alueella tehtyjen mittausten tulokset.

Kuva 4. Matalataajuisen melun riskialue ja ympäristömelumittausten tulokset

Verrattaessa muuntamon melutasoa Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992
mukaisiin ohjearvoihin ulko- ja sisätilojen keskiäänitasoille (taulukko 1) voidaan tode-
ta, että melutaso on ohjearvorajan 50 dB alle muuntamoalueen aidan ulkopuolella.

4 Johtopäätökset ja suositukset

Laskentojen mukaan vuoden 2040 ennustetussa liikenne- ja maankäyttötilanteessa
kaava-alueelle suunnitelluilta tonteilta on osoitettavissa leikkiin ja oleskeluun soveltu-
via alueita, joilla liikenteestä aiheutuvat keskiäänitasot ovat VNp 993/92 mukaisten
päivä- ja yöajan ohjearvojen tasalla tai alle. Valtatien 12 ja Herttualantien melualueille
sijoittuvat asuinpihat on suositeltavaa suunnata rakennuksen melulta suojassa oleval-
le piha-alueelle tai vaihtoehtoisesti meluntorjunta on huomioitava jatkosuunnittelun
yhteydessä.
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Laskentojen mukaan vuoden 2040 ennustetussa liikennetilanteessa, on kaava-
alueella hyvä varautua enimmillään kuvassa 5 esitettyihin äänitasoerovaatimuksiin
(ns. dB-arvo), mikäli rakennukset ovat asuin-, hoito-, majoitus- tai oppilaitoskäytössä.

Kuva 5. Julkisivuille suositeltavat äänitasoerovaatimukset, mikäli rakennukset ovat asuin-, hoi-
to-, majoitus- tai oppilaitoskäytössä.

Tehdyn melumittauksen perusteella vaikuttaa siltä, että matalataajuisen melun riski-
alue ulottuu mahdollisesti muutamien maankäyttöluonnoksissa esitettyjen pientalo-
tonttien alueille. Matalataajuisen melun riskialuetta voidaan tarkentaa lisämittauksella
suotuisissa sää- ja taustameluolosuhteissa muuntamoalueen itäpuolella esimerkiksi
asemakaavavaiheessa.

Kaava-alueelle on suunniteltu sijoittuvan myös teollisia toimintoja. Toiminnan mahdol-
listen melupäästöjen hallinnan varmistamiseksi kaava-alueelle on mahdollista asettaa
meluun liittyvä yleismääräys:

39 dB

VE1

VE2

38 dB

31 dB
33 dB
35 dB
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Yleismääräys

Kaava-alueelle ei saa sijoittaa laitosta, joka aiheuttaa yli 55 dB päiväaikaisen keski-
äänitason LAeq7-22 tai yli 50 dB yöaikaisen keskiäänitason LAeq22-7 lähimpien asuin- tai
vapaa-ajan rakennusten piha-alueella. Rakennuslupa-asiakirjoihin on tarvittaessa lii-
tettävä rakennushankkeen pohjalta laadittu meluntorjuntasuunnitelma.


















