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1.

YLEISTÄ
Hattulaan ollaan laatimassa osayleiskaavaa. Tässä työssä on tutkittu viiden eri osayleiskaavakohteen ympäristömelutasoja tie- ja raideliikennemelun osalta sekä yksi kaavakohde lisäksi ampumamelun osalta. Tutkittavat kohteet ovat olleet: Parola, Alppilanmäki – Korpiniitty, Kalliola, Tanhuanpää ja Katinala.
Työn on tilannut Hattulan kunta, jossa tilaajan yhdyshenkilönä on toiminut tekninen johtaja Janne Teeriaho. Ramboll Finland Oy:ssä työn projektipäällikkönä on toiminut Ins. AMK Timo Korkee.

2.

SELVITYKSEN PERIAATTEET

2.1

Laskentaohjelma
Melulaskennat on tehty 3D –maastomallin huomioivalla SoundPLAN 7.0 –laskentaohjelmistolla,
käyttäen pohjoismaista tie- ja raideliikennemelun laskentamallia.
Panssariprikaatin ampumaradan melualueita ei tässä työssä ole laskennallisesti määritetty, vaan
ampumatoiminnan melualueina on käytetty Panssariprikaatin Parolannummen ampumaradan
ympäristömeluselvityksen mukaisia melualueita (MAAVE 2009, Ymp.ins. Asko Parri).

2.2

Maastomallin lähtötiedot
Maastomallin laadinnassa on käytetty Maanmittauslaitoksen numeerista kartta-aineistoa, jossa
korkeuskäyrät ovat 2,5m välein. Kartta-aineistoa on osittain täydennetty Hattulan kunnan tarkemmalla numeerisella kartta-aineistolla sekä Helsinki-Tampere –moottoritien suunnitelman aikaisella tarkemmalla maastomallilla.

2.2.1 Tieliikennelähtötiedot

Nykytilanteen melualueiden arvioinnissa on liikennemäärinä käytetty Liikenneviraston vuoden
2009 ja 2007 mukaisia liikennelaskennan tuloksia. Liikennemäärät on esitetty kuvassa 2.2.1.1.
Vuoden 2030 ennustetilanteen mukaiset liikennemäärät on johdettu nykytilasta käyttäen oletusta, että ajoneuvoliikenne lisääntyy 20 %.
Laskennoissa on käytetty oletusta, että 90 % liikennesuoritteesta tapahtuu päiväaikaan.
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KVL: 5000
RS%: 4
Nopeus: 60, 80, 100km/h

KVL: 7020
RS%: 4
Nopeus: 60km/h

KVL: 2720
RS%: 5
Nopeus: 60km/h

HATTULA

KVL: 2000
RS%: 5
Nopeus: 60km/h

KVL: 9090
RS%: 4
Nopeus: 80km/h

KVL: 830

KVL: 1620

KVL: 17600

RS%: 5

RS%: 6

RS%: 8

Nopeus: 60km/h

Nopeus: 60km/h

Nopeus:120 (80)km/h

Kuva 2.2.1.1. Nykytilan tieliikennelähtötiedot.

2.2.2 Raideliikennelähtötiedot

Raideliikennemäärät on työtä varten tilattu VR-Osakeyhtiöltä. Ennustevuoden 2030 liikennemäärät on muodostettu kasvattamalla nykytilanteen junapituuksia 20 %. Laskennassa käytetyt raideliikenteen lähtöarvot on taulukoitu taulukossa 2.2.2.1.
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Taulukko 2.2.2.1. Pääradan nykyinen raideliikenne.
Junatyyppi
Lkm.
Pendoliino
IC-junat
Sr 1/2
Sr 1/2
Sr 1/2
Paikallisjuna
Tavarajuna
Tavarajuna
Tavarajuna
Tavarajuna
Tavarajuna
Tavarajuna

18
18
13
1

Päiväaika, klo7-22
Pituus, m
Ajonopeus,
km/h
159
200
116
160
201
160
396
140

11
4
5
2
4

55
492
228
247
274

160
100
90
85
80

1

247

60

Lkm.
2
2
2
1
2
1
2
1
10
1

Yöaika, klo22-7
Pituus, m Ajonopeus,
km/h
159
200
132
160
251
160
442
140
302
120
116
160
461
100
562
453
465

85
80
70

2.2.3 Melualuelaskennat

Tie- ja raideliikenteen osalta laskentatulokset kuvaavat nykytilan (v. 2009) ja vuoden 2030 ennustetilanteen mukaisia tie- ja raideliikenteelle ohjearvomäärittelyn mukaisesti laskettuja ekvivalenttimelutasoja (LAeq) klo7-22 ja 22-07 ajoille.
Laskentapisteiden välinen etäisyys on ollut 20 metriä.
Melualuelaskennoissa on huomioitu moottoritien varressa olevat betoniset melukaiteet 1,0 m
korkeina tien reunan tasosta.
Laskentakorkeus on vakiintuneen tavan mukaisesti ollut maanpinta + 2 m.

3.

SOVELLETTAVAT OHJEARVOT
Valtioneuvosto on päätöksellään (VNp 993/92) antanut melutason ohjearvot, joita sovelletaan
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä.
Ohjearvot on esitetty taulukossa 3.1. Ohjearvot tarkoittavat A-taajuuspainotettua keskiäänitasoja
päivä- ja yöajalle( LAeq klo 7- 22 ja LAeq klo 22-07).
Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä
tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja.
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Taulukko 3.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot
Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), LAeq, enintään
Päivällä
Yöllä
klo 7-22
klo 22-7
ULKONA
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat
alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella
ja luonnonsuojelualueet
SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet
Opetus- ja kokoontumistilat
Liike- ja toimistohuoneet

55 dB

45-50dB1) 2)

45 dB

40 dB3)

35 dB

30 dB

35 dB
45 dB

-

1)

Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
3)
Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.
2)

Uusien asuinkäyttöön kaavoitettavien kohteiden yöajan ohjearvona käytetään 45 dB.
Ohjearvot eivät koske ampumarata- ja moottoriratamelua. Valtioneuvosto on antanut päätöksen
53/1997 ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista. Päätöksen mukaan ampumaradan
meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi melutaso ei saa ylittää
A-painotettuna enimmäistasona impulssiaikavakiolla (LAImax) määritettynä seuraavia taulukon 3.2
mukaisia arvoja.

Taulukko 3.2. VNp 53/1997 mukaiset ampumamelun ohjearvot
Alue
Asumiseen käytettävät alueet
Oppilaitoksia palvelevat alueet
Virkistysalueet taajamissa tai taajaman välittömässä läheisyydessä
Hoitolaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet
Luonnonsuojelualueet

Ohjearvo, LAImax, dB
65 dB
65 dB
60 dB
60 dB
60 dB
60 dB

Säädöstekstin mukaan päätöstä sovelletaan maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa sekä
rakentamisen lupamenettelyssä. Ohjearvoja sovellettaessa on otettava huomioon ampumatoiminnan luonne, kuten ampuma-ajat, laukausmäärät ja ampumalajit sekä taulukon 3.2. tarkoitetun alueen todellinen tai suunniteltu käyttö ja merkitys.
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4.

MELULASKENTOJEN TULOKSET
Melulaskentojen tulokset on esitetty melualuekartoissa 1 – 23. Kuvissa melu on esitetty 5 dB välein vaihtuvin värialuein. Esimerkiksi 55 - 60 dB melualue on kartoissa esitetty oranssilla värillä.
Laskennat on tehty päivä- (klo7-22) ja yöajan (klo 22-7) ohjearvoihin verrattavina ekvivalenttimelutasoina pihatasolle (=maanpinta +2 m).
Parola (kuvat 1 – 4):
Nykytilanteen mukaiset päivä- ja yöajan melualueet on esitetty kuvissa 1 ja 2. Lähinnä raideliikenteestä peräisin oleva päiväajan yli 55 dB melualue yltää noin 170 – 200 m etäisyydelle rautatiestä itään. Yöaikaan suuri osa Parolan alueesta on yli 45 dB melualuetta ja 50 dB melualue yltää n. 300 m päähän rautatiestä itään (kuvat 1 ja 2).
Ennustevuonna 2030 päiväajan yli 55 dB melualue yltää n. 190 – 220 m etäisyydelle radan itäpuolelle. Yöaikaan lähes koko alue on yli 45 dB melualuetta ja yli 50 dB melualue yltää noin 300 330 m päähän radan itäpuolelle (kuvat 3 ja 4).
Alppilanmäki-Korpiniitty (kuvat 5 - 9):
Moottoritien yli 55 dB melualueen leveyteen vaikuttaa maaston muodot. Nykytilanteessa moottoritien päiväajan yli 55 dB melualue vaihtelee 100 - 200 m levyisenä ja ennustetilanteessa 100 –
230 m levyisenä tien länsipuolella. Aivan laskenta-alueen eteläpäässä 55 dB melualue on kuitenkin n. 370 - 400 m levyinen maaston muodoista johtuen. Tie nro. 3052 osalta päiväajan yli 55 dB
melualue rajoittuu tien läheisyyteen (kuvat 5 ja 7).
Yöaikaan moottoritien 45 dB melualue vaihtelee maaston muotojen mukaan ollen nykytilanteessa
140 – 360 m leveä (kuvat 6) ja ennustetilanteessa noin 140 – 440 m leveä (kuvat 6 ja 8).
Ampumamelun osalta tutkittavalla alueella ylittyy asumiseen käytettävien alueiden ohjearvo 65
dB (LAImax). Osassa aluetta ampumamelun taso ylittää 70 dB( LAImax) (kuva 9).
Kalliola (kuvat 10 – 13):
Nykytilanteessa tie 57:n päiväajan melualue on noin 70 m leveä ja ennustetilanteessa noin 80 m
leveä. Tien länsipuolelle merkityillä rivitalojen korttelialueilla päiväajan ohjearvo 55 dB ylittyy lievästi. Tien 3051:n nyky- ja ennustetilanteen päiväajan yli 55 dB melualue rajoittuu tien reunan
suojaviheralueeseen (kuvat 10 ja 12). Yöaikaan 45 dB melualue yltää tien 57 länsipuolen ARkorttelialueelle (kuvat 11 ja 13).
Katinala (kuvat 14 – 19):
Tie- ja raideliikenne aiheuttaa nykytilassa päivä- ja yöajan ohjearvot ylittävät melutasot Katinalan asuinalueen länsipäässä. Nykytilassa päiväajan yli 55 dB melualue yltää avoimessa maastossa noin 250 m etäisyydelle ja ennustetilanteessa noin 320 - 350 m päähän rautatiestä (kuvat
14 ja 16).
Yöaikaan 50 dB melualue yltää nykytilassa noin 320 m ja vuoden 2030 ennustetilanteessa noin
400 m päähän radasta (kuvat 15 ja 17).
Melualuelaskennoissa 18 ja 19 on esitetty Katinalan alueen ja radan väliin meluvallia korkeudeltaan +10 ja +8 m maanpinnasta. Melusuojauksella suojataan Katinalan uusia AO- ja APkorttelialueita ja nykyisiä asuinrakennuksia. Melusuojauksen jälkeen päiväajan ohjearvo 55 dB
alittuu ja yöaikaan alitetaan vanhojen asuinalueiden 50 dB ohjearvo.
Tien 57:n varrella päiväajan 55 dB melualue on nykytilassa noin 50 – 100 m leveä maaston
muodoista riippuen. Yöaikainen 50 dB melualue on 60 m leveä ja 45 dB melualue yltää tieltä vesialueelle asti (kuvat 14 ja 15). Ennustetilanteessa päiväajan 55 dB melualue kattaa suuren osan
tien ja järven välisestä A-1 –alueesta ja yöajan 50 dB melualue on noin 60 – 70 m leveä (kuvat
16 ja 17).
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Tanhuanpää (kuvat 20 -23):
Päiväajan yli 55 dB melualue on nykytilassa n. 75 m leveä ja ennustetilanteessa noin 90 m leveä
ja yltää osittain kaavan AP-alueelle (kuvat 20 ja 22). Yöaikaan 45 dB melualue yltää nykytilanteessa n. 130 m ja ennustetilanteessa n. 145 m etäisyydelle tiestä AP-alueelle (kuvat 21 ja 23).

5.

JOHTOPÄÄTÖKSET, TULOSTEN TULKINTA JA JATKOTOIMENPITEET
Parola:
Alueen päämelulähteenä toimii pääraide. Ennustetilanteessa suurella osalla aluetta ylittyy uusien
alueiden yöajan 45 dB ohjearvo. Yöajan 50 dB ohjearvo ylittyy n. 330 m etäisyydellä radasta.
Uutta AP-aluetta rakennettaessa on asemakaavassa huomioitava piha-alueiden riittävä melusuojaus. Jotta AP-alueella rataa lähimmäksi tulevissa rakennuksissa sisällä ei ylittyisi WHO:n
suosituksen mukainen 45 dB maksimiäänitaso, asemakaavavaiheessa on hyvä lisätarkastella melutasoja ja asettaa tarvittava äänitasoeroa kuvaava kaavamääräys tulevien rakennusten radan
puoleisille julkisivuille.
Alppilanmäki- Korpiniitty:
Kaavan AP- ja AK-alueet ovat suurelta osin ampumamelun asumiseen käytettävien alueiden 65
dB (LAImax) ohjearvon sisällä, osittain alueet ovat yli 70 dB melualueella. Aluetta jatkosuunniteltaessa on riittävästi huomioitava ampumamelun luonne ja tarvittava melusuojaus.
Kalliola:
Tien 57 ennustetilanteen päiväajan 55 dB ja yöajan 45 dB melualueet yltävät lähimmille ARkorttelialueille. Asemakaavassa pitää huomioida piha- ja oleskelualueiden sijoittelu ohjearvot alittaville alueille rakennusmassoittelun keinoin tai niiden muu melusuojaus. Erillistä asemakaavamääräystä julkisivun ääneneristävyydestä ei tarvita melko pienen ohjearvoylityksen takia, normaali seinärakenne on riittävä.
Katinala:
Tie- ja raideliikenteen päivä- ja yöajan melutasot ylittyvät nykyisellä AP-alueella sekä suunnitelluilla AO- ja AP-alueilla. Esitetyllä radan varteen sijoittuvalla maanpinta + 10 m ja maanpinta + 8
m korkealla meluvallilla päiväajan ohjearvo 55 dB alitetaan. Yöaikainen 45 dB ohjearvo uusilla
alueilla ylittyy melusuojauksesta huolimatta. Asemakaavassa tulee huomioida riittävä julkisivun
ääneneristävyys keskiäänitasoa vastaan sekä junan ohiajon aikaista melua vastaa. Ulkooleskelualueiden melusuojaukseen tulee kiinnittää huomiota.
Tie 57:n ja Vanajaveden väliin sijoittuvat A1- ja AP-alueet ovat päivä- ja yöajan melualueella,
mikä tulee huomioida asemakaavassa leikki- ja oleskelualueiden sijoitteluna /melusuojauksella
sekä rakenteiden riittävällä äänitasoerona.
Tanhuanpää:
Tanhuanpään uusi AP-alue on osittain tien 57:n päivä- ja yöajan ohjearvot ylittävässä melussa.
Asemakaavoituksessa on tietä lähimmäksi sijoittuvien tonttien osalta kiinnitettävä huomiota pihaja ulko-oleskelualueiden melusuojaukseen. Erillistä rakenteiden äänitasoerovaadetta asemakaavassa ei tarvita.
Asemakaavoitusvaiheessa on tämän meluselvityksen kaava-alueiden melulaskennat harkinnan
mukaan päivitettävä. Asemakaavaan ääneneristävyysvaatimuksia kirjattaessa tulee rakennuslupavaiheessa esittää laskennat rakenneosien riittävästä ääneneristävyydestä.
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MELUALUEKUVAT
Parola:
Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3
Kuva 4
Alppilanmäki
Kuva 5
Kuva 6
Kuva 7
Kuva 8
Kuva 9

TieTieTieTie-

ja
ja
ja
ja

raideliikenteen
raideliikenteen
raideliikenteen
raideliikenteen

päiväajan melualueet, nykytila
yöajan melualueet, nykytila
päiväajan melualueet, v. 2030
yöajan melualueet, v. 2030

– Korpiniitty:
Tie- ja raideliikenteen päiväajan melualueet, nykytila
Tie- ja raideliikenteen yöajan melualueet, nykytila
Tie- ja raideliikenteen päiväajan melualueet, v. 2030
Tie- ja raideliikenteen yöajan melualueet, v. 2030
Parolannummen ampumamelun melualueet. (Ympäristömeluselvitys47/2005,
Ymp.ins. A. Parri, MAAVE, 2009)

Kalliola:
Kuva 10
Kuva 11
Kuva 12
Kuva 13

TieTieTieTie-

ja
ja
ja
ja

raideliikenteen
raideliikenteen
raideliikenteen
raideliikenteen

päiväajan melualueet, nykytila
yöajan melualueet, nykytila
päiväajan melualueet, v. 2030
yöajan melualueet, v. 2030

Katinala:
Kuva 14
Kuva 15
Kuva 16
Kuva 17
Kuva 18
Kuva 19

TieTieTieTieTieTie-

ja
ja
ja
ja
ja
ja

raideliikenteen
raideliikenteen
raideliikenteen
raideliikenteen
raideliikenteen
raideliikenteen

päiväajan melualueet, nykytila
yöajan melualueet, nykytila
päiväajan melualueet, v. 2030
yöajan melualueet, v. 2030
päiväajan melualueet, v. 2030. Lisämelusuojaus esitetty
yöajan melualueet, v. 2030. Lisämelusuojaus esitetty.

Tanhuanpää:
Kuva 20
Kuva 21
Kuva 22
Kuva 23

TieTieTieTie-

ja
ja
ja
ja

raideliikenteen
raideliikenteen
raideliikenteen
raideliikenteen

päiväajan melualueet, nykytila
yöajan melualueet, nykytila
päiväajan melualueet, v. 2030
yöajan melualueet, v. 2030

h =10m

h=8m

h=10m

h=8m

