
LIITE 7

9.12.2015



W
:\

13
66

\A
1-

A
rk

ki
te

hd
it

\1
51

00
20

87
5_

H
ol

lo
la

_K
es

ku
sk

at
u6

\P
iir

us
tu

ks
et

\A
se

m
ap

iir
us

tu
s.

dw
g

suunn.

Lukum.

t

yh .v

aR unek n ks ho

Tunn.

Ramboll
Niemenkatu 73
15140 LAHTI
puh. 020 755 611
www.ramboll.fi

nnee imi ja eo tios

ann la.uS u

piir.

Piirustusnro

suiiP r ts ku sisen ötlä

Muutos

TiedostorTyön o

pvm

Muutos

vtMi aat ka a

PäiväysNimim.

Ai Arkkitehdit
Keskuskatu 6
Hollola
Yleissuunnitelma

Suunnitelmakartta 1:500

TKA 1510020875

Luonnos 1
16.7.2015J.SaarinenJASAI. Taipale

LIITE 8



Vastaanottaja
A1 Arkkitehdit
Hollolan kunta

Asiakirjatyyppi
Hulevesiselvitys

Päivämäärä
16.7.2015 LUONNOS

Viite
1510020875

KESKUSKATU 6
HOLLOLA
HULEVESISELVITYS

maria.vanhala
Tekstiruutu
LIITE 9



KESKUSKATU 6, HOLLOLA
HULEVESISELVITYS

Ramboll
Terveystie 2
15870 HOLLOLA
T +358 20 755 7800
F +358 20 755 7801
www.ramboll.fi

Päivämäärä 16.7.2015
Laatija Ilkka Taipale
Hyväksyjä Kari Mönkäre
Kuvaus Hulevesiselvitys

Viite 1510020875



HULEVESISELVITYS

SISÄLTÖ

1. JOHDANTO 1
2. LÄHTÖKOHDAT 1
2.1 Suunnittelualueen yleiskuvaus 1
2.2 Hydrogeologiset olosuhteet 2
2.2.1 Maaperä 2
2.2.2 Pohjavedet 2
2.3 Maankäyttö 2
2.4 Hulevesiviemäriverkko 2
3. HULEVESIEN HALLINTA 4
3.1 Mitoitussade 4
3.2 Valumakertoimet ja virtaamat 4
3.3 Hulevesimäärien muutokset 5
3.4 Hulevesien hallinnan toimenpiteet 5
3.5 Hulevesien imeytys 7
3.6 Hulevesien viivytys 7
4. ARVIO HULEVESIEN LAADULLISISTA MUUTOKSISTA 8
4.1 Hulevesien laatu rakentamisen aikana 8
4.2 Hulevesien laatu alueen käytön aikana 8

LIITTEET

Liite 1. Suunnitelmakartta



1
HULEVESISELVITYS

1. JOHDANTO

Tämä hulevesiselvitys on tehty A1 Arkkitehdit Oy:n tilauksesta ja liittyy asemakaavan muutos-
työhön, jonka tarkoitus on mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentaminen Keskuskatu 6:n tontille
Hollolaan. Selvityksen tarkoitus on löytää keinoja hulevesien hallintaan.

Hulevedet ovat kaduilta, pihoilta, katoilta ja muilta rakennetuilta pinnoilta valuvia sade- ja sula-
misvesiä. Valumakerroin on hulevesiselvityksissä keskeinen termi. Se on pinnalta valumaan läh-
tevän veden osuus pinnalle satavasta vedestä. Valumakerroin riippuu pinnan laadusta ja veden-
läpäisevyydestä. Esimerkiksi kattopinnan valumakerroin on lähellä yhtä ja rehevän tasaisen met-
sän lähellä nollaa.

2. LÄHTÖKOHDAT

2.1 Suunnittelualueen yleiskuvaus

Suunnittelualue sijaitsee Hollolan kuntakeskuksessa Salpakankaalla Keskuskadun ja Hämeenlin-
nantien välisellä tontilla, jossa aiemmin toimi Hollolan S-market.

Kuva 2. Suunnittelukohteen sijainti kartalla.  [Hollolan kunta]
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2.2 Hydrogeologiset olosuhteet

2.2.1 Maaperä

Kaavamuutosalue sijaitsee I Salpausselän reunamuodostuman päällä. Alueen maaperä on hyvin
vettä läpäisevää hiekkaa ja soraa.

2.2.2 Pohjavedet

Kaavamuutosalue sijaitsee Salpakankaan I-luokan pohjavesialueella (0409852) pohjaveden
muodostumisalueella. Pohjavedenpinta esiintyy kaavamuutosalueella noin 20 metrin syvyydellä
maanpinnasta. Pohjaveden virtaus suuntautuu alueelta kohti pohjavesialueen eteläreunaa, jossa
pohjavesi purkautuu Salpausselän reunan lähteistä. Pohjaveden virtaussuuntaan nähden kaava-
muutosalueen alapuolella ei ole vedenottamoita.

2.3 Maankäyttö

Tontti on nykyisellään lähes täysin rakennettu. Noin puolet tontin alasta on kattopintaa ja puolet
päällystettyä pysäköintialuetta.

Kuva 3. Ilmakuva alueesta vuodelta 2014 [Hollolan kunta]

2.4 Hulevesiviemäriverkko

Alueella kulkee hulevesiviemäreitä tontin pohjoispuolella Keskuskadulla, länsipuolella, eteläpuo-
lella ja itäpuolella Kuntoilijankujalla. Hulevesiviemärit liittyvät Kuntoilijankujan runkohule-
vesiviemäriin, joka purkaa hulevedet noin puolen kilometrin päässä lounaassa Vanhatalontien ja
Hirvikalliontien liittymän eteläpuolella. Purkupisteeseen on rakennettu viisi vuotta sitten hule-
vesiallas tasaamaan virtaamia ja estämään eroosiota alajuoksun puroissa.

Tontin eteläpuolella kulkevan hulevesiviemärin sijainti ja koko ovat epäselvät ja se puuttuu johto-
tietokannasta. Sen olemassa oloa on selvitetty vanhoista suunnitelmista aiemman suunnittelu-
hankkeen yhteydessä. Sen sijainti ja korkeusasema pitää kartoittaa. Saattaa jopa olla mahdollis-
ta, että linjaa ei ole rakennettu.  Alueen hulevesiviemäriverkosto on esitetty kuvassa 4.
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Kuva 4. Alueen hulevesiviemäriverkosto

Kuva 5. Tontin ja Hämeenlinnantien välissä oleva jalankulku- ja pyörätie.
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Kuva 6. Tontin eteläpuoleisen jkpp:n ja Hämeenlinnantien välissä on hulevesikaivo, josta on noussut
runsaasti vettä rankkasateella

3. HULEVESIEN HALLINTA

3.1 Mitoitussade

Sateen intensiteetti eli voimakkuus on valittu tarkastelualueen pinta-alan ja sateen toistumisaika-
taulukon mukaisesti. Sadetta voisi kuvailla rankaksi kuurosateeksi. Sateen laskennallinen toistu-
misaika on viisi vuotta.

Taulukko. Laskennoissa käytetty mitoitussade

Mitoitussateen kestoaika 10 min

Mitoitussateen toistumisaika 5 vuotta

Sateen voimakkuus 160 l/s/ha ≈ 58 mm/h

Sademäärä 10 mm

3.2 Valumakertoimet ja virtaamat

Syntyvien hulevesien määrät on laskettu nykytilanteessa sekä rakentamisen jälkeisessä tilan-
teessa. Erilaisille pinnoille on käytetty alla olevan taulukon mukaisia valumakertoimia.

Taulukko. Laskennoissa käytetyt valumakertoimet

Katto 0,95
Asfalttipäällyste 0,90
Kiveys 0,80
Piha 0,20
Nurmettu luiska 0,40
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3.3 Hulevesimäärien muutokset

Hulevesien laskennallinen määrä pienenee noin kymmenen prosenttia arvosta 88 l/s arvoon 78
l/s.

Taulukko. Hulevesivirtaama ennen rakentamista

Maankäyttö Pinta-ala [ha] Valumakerroin Q [l/s]
Katto 0,22 0,95 33
Asfalttipäällyste 0,34 0,9 49
Nurmetettu luiska 0,08 0,4 5
Piha 0,03 0,2 1
YHTEENSÄ 0,67 88
Keskimääräinen valumakerroin 0,83

Taulukko. Hulevesivirtaama rakentamisen jälkeen ilman toimenpiteitä

Maankäyttö Pinta-ala [ha] Valumakerroin Q [l/s]
Katto 0,12 0,95 18
Asfalttipäällyste 0,28 0,9 40
Piha 0,10 0,2 3
Tiivissaumainen kiveys 0,08 0,85 11
Nurmetettu luiska 0,09 0,4 6
YHTEENSÄ 0,67 78
Keskimääräinen valumakerroin 0,73
Valuman Q kasvu -11 %

3.4 Hulevesien hallinnan toimenpiteet

Syntyvien hulevesien määrään ja laatuun voidaan tehokkaimmin vaikuttaa niiden syntypaikalla.
Alueen maaperä on suotuisaa hulevesien imeyttämiselle. Imeytykseen kelpaavat vain puhtaat
hulevedet.

Hulevedet, jotka imeytetään tontilla

- katoilla syntyvät puhtaat hulevedet

- piha-alueilla syntyvät puhtaat hulevedet

- rakennusten perustusten kuivatusvedet, jos mahdollista

Hulevedet, jotka viivytetään tontilla ennen poisjohtamista

- ajoväylillä syntyvät hulevedet

- pysäköintialueilla syntyvät hulevedet

Näillä toimenpiteillä hulevesien virtaama tontilta pienenee arvoon 40 l/s eli puolittuu nykytilan-
teesta. Hulevesiä on vielä viivytettävä siten, että virtaama tontilta mitoitussateella 160 l/s rajoit-
tuu arvoon 5 l/s.
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Taulukko. Hulevesivirtaama rakentamisen jälkeen, toimenpiteillä

Maankäyttö Pinta-ala [ha] Valumakerroin Q [l/s]
Katto 0,12 0,95 0
Asfalttipäällyste 0,28 0,9 40
Piha 0,10 0,2 0
Tiivissaumainen kiveys 0,08 0,85 0
Nurmetettu luiska 0,09 0,4 6
YHTEENSÄ 0,67 46
Keskimääräinen valumakerroin 0,73
Valuman Q kasvu -48 %

Kuva 7. Ote alueen 5.1.2015 päivätystä asemapiirrosluonnoksesta [A1 Arkkitehdit, Salpausselän Raken-
tajat]
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Kuva 8. Ote alueen 5.1.2015 päivätystä alueleikkauksesta [A1 Arkkitehdit, Salpausselän Rakentajat]

3.5 Hulevesien imeytys

Alueen maaperä on hulevesien imeyttämisen kannalta lähtötietojen perusteella erittäin suotuisaa
ja pohjaveden pinta on syvällä. Pohjavesialueella on suotavaa imeyttää suoraan maaperään ai-
noastaan puhtaita hulevesiä eli käytännössä kattovesiä ja viherpihan vesiä. Katolla syntyvien hu-
levesien imeyttäminen pienentää viemäreihin johdettavien hulevesien määrää ja on pohjaveden
muodostumisen kannalta suositeltavaa.

Hulevesien imeytyspaikkaa valittaessa on huomioitava rakennusten perustustasot sekä tontin
eteläpuolisten rakenteiden korkeusasemat. Imeyttämisen on tapahduttava rakennusten kellarei-
den lattiatason alapuolella.  Imeyttäminen voisi tapahtua tontin eteläreunassa pysäköintialueen
alle sijoitettavasta hulevesikasettipesästä tai imeytyskaivoista. Imeytysrakenteesta on suositelta-
vaa järjestää ylivuotoputki hulevesiviemäriverkostoon. Lisäksi imeytysrakenteeseen kulkevan
putken pitää olla suljettavissa venttiilillä tai sulkuluukulla esimerkiksi sammutusvesien imeytymi-
sen estämiseksi. Lopullinen imeytysrakenteen tilavuus määräytyy tarkemman suunnittelun yh-
teydessä.

3.6 Hulevesien viivytys

Pysäköinti- ja liikennealueilla syntyvät hulevedet on tarkoitus johtaa viivytysrakenteiden kautta
alueen eteläpuolella kulkevaan hulevesiviemäriin. Viemärissä hulevedet johdetaan pohjaveden
muodostumisalueen ulkopuolelle. Jos tontin etäpuolella ei kulje hulevesiviemäriä, on tontti liitet-
tävä Kuntoilijankujan alla kulkevaan hulevesiviemäriin.

Hulevesiä täytyy viivyttää tehokkaasti tontilla ennen johtamista runkoviemäriin. Viivytysrakenne
voidaan sijoittaa tontin eteläreunaan pysäköintialueen alle. Viivytysrakenne pitää varustaa yli-
vuotoputkella. Viivytysrakenteena voidaan käyttää esimerkiksi putkimaisia säiliöitä. Sopiva viivy-
tystilavuus voisi olla 1 m3 sataa päällystettyä neliötä kohden. Lopullinen viivytystilavuus määräy-
tyy tarkemman suunnittelun yhteydessä.
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4. ARVIO HULEVESIEN LAADULLISISTA MUUTOKSISTA

4.1 Hulevesien laatu rakentamisen aikana

Rakentamisella on aina vaikutusta syntyvien hulevesien laatuun. Rakentamisen aikana syntyvistä
haitta-aineista tärkeimmäksi on todettu kiintoaines, joka sameuttaa vettä ja aiheuttaa kuivatus-
ja hulevesijärjestelmien liettymistä. Rakentamisen aikana kiintoainesta ei saa päästää viemärei-
hin.  Rakentamisen aikana on huolehdittava siitä, että koneista tai laitteista ei pääse öljyjä tai
muita haitta-aineita maaperään ja pohjavesiin.

4.2 Hulevesien laatu alueen käytön aikana

Tärkeimmät liikennealueilta käytön aikana hulevesien mukana vesistöihin kulkeutuvat haitta-
aineet ovat öljyt, rasvat ja metallit. Tavalliselta pysäköintialueelta syntyvät päästöt ovat kuiten-
kin pieniä ja hulevedet ovat korkeintaan nuhraantuneita. Alueella on nykyisellään pysäköintialue.

 Kattomateriaalista tai katolle sijoitettavista taloteknisistä laitteista tai säiliöistä ei saa päästä
haitta-aineita imeytettäviin hulevesiin.

Lahdessa 16. päivänä heinäkuuta 2015

RAMBOLL FINLAND OY

Kari Mönkäre Ilkka Taipale
yksikön päällikkö projektipäällikkö
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1. YLEISTÄ
Hollolassa Keskuskatu 6 kortteliin ollaan laatimassa asemakaavan muutosta. Kortteliin, jossa ny-
kyisin on käyttämätön liikerakennus, on suunnitteilla kolme asuinkerrostaloa. Työn tarkoituksena
on ollut selvittää tie- ja katuliikenteen aiheuttamat melutasot asemakaavatyön tausta-aineistoksi.

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti

Työ on tehty A1 Arkkitehdit Oy:n toimeksiannosta, jossa yhteyshenkilönä on ollut Jouni Saarinen.
Ramboll Finland Oy:ssä työn projektipäällikkönä on toiminut ins.(AMK) Janne Ristolainen. Melu-
mallinnuksen on laatinut ja raportoinnissa avustanut ins.(AMK) Ville Virtanen.

Asemakaava-
alue
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2. SOVELLETTAVAT OHJEARVOT

Melun ohjearvoina käytetään Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/92) mukaisia ohjearvoja, ja
ne on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot

Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvi-
valenttitaso), LAeq, enintään
Päivällä
klo 7-22

Yöllä
klo 22-7

ULKONA
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia
palvelevat alueet

55 dB 45/50dB1) 2)

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

45 dB 40 dB3)

SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitus-
huoneet

35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

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

Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon aikavä-
lillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä
tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja.

Nyt tarkasteltava kaava-alue tulkittaneen asumisen kannalta uudeksi alueeksi, jolloin ulko-
oleskelu ja virkistysalueilla sovelletaan ns. uusien alueiden yöohjearvoa 45 dB. Parvekkeiden
osalta sovelletaan ulkoalueille annettuja ohjearvoja ja melutasoja arvioitaessa voidaan ottaa
huomioon mahdollisesti käytettävän lasituksen aiheuttama vaimennus.

3. SELVITYKSEN TOTEUTUS

3.1 Laskentaohjelma- ja mallit
Melulaskennat on tehty 3D – maastomallin huomioivalla SoundPLAN 7.4 – laskentaohjelmistolla,
pohjoismaisia tie- ja raideliikennemelun laskentamalleja käyttäen.

Tieliikennemelun laskentamallin tarkkuus on alle 500 metrin etäisyyksillä noin ±2 dB.
Taulukko 2. Laskentaparametrit

Laskentaverkko laskentapisteiden väli 10 metriä
Laskentakorkeus 2 metriä maanpinnasta
Laskentaetäisyys 1000 metriä laskentapisteestä
Heijastukset/absorptio rakennukset ja tien pinnat, absorptiokerroin 0 (kova)

muut pinnat, absorptiokerroin 1 (pehmeä)
Heijastusten lukumäärä 1
Laskettavat melusuureet Päiväajan keskiäänitaso LAeq 7-22, dB

Yöajan keskiäänitaso LAeq 22-7, dB

3.2 Maastomallin lähtötiedot
Lähtötietoina on Keskuskatu 6 maastomallin osalta käytetty 13.10.2015 päivättyä maanpinnan
tasausta ja rakennusmassoittelua. Keskuskatu 6 ympäristössä maastomalli vastasi Rambollin
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2012 tekemän meluselvityksen (viite 82140917, raportin päiväys 25.1.2012) maastotietoja ja ra-
kennusmassoittelua.

3.3 Liikennelähtötiedot
Melualueiden laskennassa käytettiin Hollolan kuntakeskuksen liikekorttelin asemakaavamuutosta
varten laadittua (Ramboll) liikenteen toimivuustarkastelua ja siinä esitettyjä ennusteliikennemää-
riä vuodelle 2035. Melulaskennat tehtiin sekä nykyisen palvelurakenteen mukaiselle tilanteelle et-
tä tilanteelle, jossa liikekeskuskorttelin suunnitelma on toteutunut. Liikekeskuskorttelin toteutu-
minen kasvattaa ennusteliikenteen määrää nykyisen palvelurakenteen ennustetilanteesta Kes-
kuskadun osalta 800 ja Vt 12 osalta 1000 autolla. Molemmissa ennustetilanteissa on oletettu, et-
tä Lahden eteläinen kehätie on rakennettu. (sähköposti Jukka Räsänen / Ramboll 23.1.2012).

Laskennassa huomioidut tiet ja kadut on esitetty kuvassa 2 ja liikennemäärät taulukossa 3. Lii-
kennemäärätiedot ovat vastaavat vuoden 2012 meluselvityksen kanssa.

Kuva 2. laskennassa huomioidut tiet ja kadut

Taulukko 3. laskennassa käytetyt liikennemäärät

Tunnus Vuoden 2035 KVL, nykyinen
palvelurakenne

Vuoden 2035 KVL, uusi keskusta-
suunnitelma

Keskuskatu 4600 5600

Vt 12 11500 12300

4. MELULASKENTOJEN TULOKSET

Laskennat on tehty ohjearvomäärittelyn mukaisesti keskiäänitasoina päiväajalle (klo 7-22) ja yö-
ajalle (klo 22-7).

Melutasot mallinnettiin kahdella eri liikennemäärällä seuraavasti:
· Nykyisen palvelurakenteen mukaisella ennusteliikenteellä (v.2035) päivä- (7-22) ja yöajalta

(22-7) (Liitteet 1.1 ja 1.2)
· Uuden keskussuunnitelman mukaisella ennusteliikenteellä (v.2035), päivä- (7-22) ja yöajalta

(22-7). (Liitteet 2.1 ja 2.2)

Liitekuvissa melutason vaihtelu on esitetty 5 dB välein vaihtuvin meluvyöhykkein. Esimerkiksi 55
- 60 dB melualue on kartoissa esitetty oranssilla värillä.

4.1 Ulko-oleskelualueiden melutilanne

Liitteessä 1.1 on esitetty päiväajan (LAeq 7-22) keskiäänitaso vuoden 2035 liikenteellä nykyisellä
palvelurakenteella, Keskuskatu 6 korttelin osalta suunnitellulla maankäytöllä ja rakennusmassoil-
la. Päiväajan 55 dB melualue ulottuu suunnitelman mukaisille talojen Keskuskadun puoleisille pi-

Keskuskatu

Vt 12

Keskuskatu 6
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ha- ja oleskelualueille, mutta piha- ja oleskelualueiden etelänpuoleiset osat ovat alle 55 dB melu-
vyöhykkeellä.

Liitteessä 1.2 on esitetty yöajan (LAeq 22-7) keskiäänitaso vuoden 2035 liikenteellä nykyiselle pal-
velurakenteelle, Keskuskatu 6 korttelin osalta suunnitellulla maankäytöllä ja rakennusmassoilla.
Yöajan 45 dB melualue ulottuu talojen välisille piha-alueille.

Liitteessä 2.1 on esitetty päiväajan (LAeq 7-22) keskiäänitaso vuoden 2035 liikenteellä uudelle liike-
keskussuunnitelmalle, Keskuskatu 6 korttelin osalta suunnitellulla maankäytöllä ja rakennusmas-
soilla. Päiväajan 55 dB melualue ulottuu suunnitelman mukaisille talojen Keskuskadun puoleisille
piha- ja oleskelualueille, mutta piha- ja oleskelualueiden etelänpuoleiset osat ovat alle 55 dB me-
luvyöhykkeellä.

Liitteessä 1.2 on esitetty yöajan (LAeq 22-7) keskiäänitaso vuoden 2035 liikenteellä uudelle keskus-
suunnitelmalle, Keskuskatu 6 korttelin osalta suunnitellulla maankäytöllä ja rakennusmassoilla.
Yöajan 45 dB melualue ulottuu talojen välisille piha-alueille.

4.2 Rakennuksen julkisivuun ja parvekkeisiin kohdistuva melu
Rakennusten ääneneristävyysvaatimukset määräytyvät julkisivuun kohdistuvan keskiäänitason ja
Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten sisämelun ohjearvojen erotuksena (35 dB päi-
vällä ja 30 dB yöllä). Tieliikennemelu on yöllä noin 8 dB alhaisempi kuin päivällä, johtuen liiken-
teen ajallisesta jakautumisesta. Tämän vuoksi julkisivun ääneneristävyys määräytyy päivämeluti-
lanteista, koska päivä- ja yöajan sisätilojen melun ohjearvojen erotus on vastaavasti 5 dB.

Kuvassa 3 on esitetty meluisimpiin julkisivuihin ja parvekkeisiin kohdistuvat reseptoripisteiden
paikat. Reseptoripisteet 1, 2 ja 3 ovat suunniteltujen rakennusten pohjoispuoleisilla julkisivuilla ja
eteläpuoleisilla parvekkeilla. Melutasot on laskettu erikseen joka kerrokselle.

Kuva 3. Rakennusten julkisivujen ja parvekkeiden reseptoripisteet

Kaavaluonnoksen rakennusten meluisimpiin julkisivuihin kohdistuvat suurimmat päivä- ja yöajan
keskiäänitasot vuoden 2035 ennusteliikenteellä nykyisellä palvelurakenteella ja uudella keskus-
suunnitelmalla esitetty taulukossa 4.

1 2 3
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Taulukko 4. Kaavaluonnoksen rakennusten julkisivuihin ja parvekkeisiin kohdistuvat melutasot

Nykyinen palveluraken-
ne

Uusi keskussuunni-
telma

Rakennus 1, pohjoinen julkisi-
vu

LAeq 7-22

dB
LAeq 22-7

dB
LAeq 7-22

dB
LAeq 22-7

dB
Kerros 1 61 54 62 55

Kerros 2 61 54 62 55
Kerros 3 61 53 62 54

Kerros 4 60 53 61 54

Kerros 5 60 52 60 53
Kerros 6 59 52 60 53

Kerros 7 59 51 59 52

Kerros 8 58 51 59 52
Rakennus 1, eteläiset parvek-

keet
LAeq 7-22

dB
LAeq 22-7

dB
LAeq 7-22

dB
LAeq 22-7

dB
Kerros 1 49 41 49 42

Kerros 2 54 47 54 47

Kerros 3 59 52 59 52
Kerros 4 61 54 62 54

Kerros 5 62 54 62 55
Kerros 6 62 54 62 55

Kerros 7 62 54 62 55

Kerros 8 62 54 62 55
Rakennus 2, pohjoinen julkisi-

vu
LAeq 7-22

dB
LAeq 22-7

dB
LAeq 7-22

dB
LAeq 22-7

dB
Kerros 1 61 53 61 54

Kerros 2 61 53 62 54

Kerros 3 60 53 61 54
Kerros 4 60 53 61 53

Kerros 5 59 52 60 53

Kerros 6 59 52 60 52
Kerros 7 59 51 59 52

Kerros 8 58 51 59 52
Rakennus 2, eteläiset parvek-

keet
LAeq 7-22

dB
LAeq 22-7

dB
LAeq 7-22

dB
LAeq 22-7

dB

Kerros 1 46 39 47 40
Kerros 2 53 46 53 46

Kerros 3 60 53 61 53
Kerros 4 62 55 63 55

Kerros 5 62 55 63 55

Kerros 6 62 55 63 55
Kerros 7 62 55 63 55

Kerros 8 62 55 63 55
Rakennus 3, pohjoinen julkisi-

vu
LAeq 7-22

dB
LAeq 22-7

dB
LAeq 7-22

dB
LAeq 22-7

dB

Kerros 1 61 53 62 54
Kerros 2 61 54 62 54

Kerros 3 60 53 61 54
Kerros 4 60 53 61 54

Kerros 5 59 52 60 53

Kerros 6 59 52 60 53
Kerros 7 59 51 59 52

Kerros 8 58 51 59 52
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Rakennus 3, eteläiset parvek-
keet

LAeq 7-22

dB
LAeq 22-7

dB
LAeq 7-22

dB
LAeq 22-7

dB
Kerros 1 46 39 47 39

Kerros 2 52 45 53 45

Kerros 3 60 53 61 54
Kerros 4 62 55 63 55

Kerros 5 62 55 63 55
Kerros 6 62 55 63 55

Kerros 7 62 55 63 55

Kerros 8 62 55 63 55

Julkisivut
Mallinnuksen mukaan suunniteltujen asuinrakennusten pohjoisen puolen julkisivulla päiväajan
keskiäänitaso on suurimmillaan 62 dB (kerrokset 1-3).

Parvekkeet
Päiväajan keskiäänitaso suunniteltujen asuinrakennusten eteläisillä parvekkeilla on suurimmillaan
62-63 dB (kerrokset 4-8).

5. TULOSTEN TULKINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Hollolassa Keskuskatu 6 kortteliin ollaan laatimassa asemakaavan muutosta. Kortteliin, jossa ny-
kyisin on käyttämätön liikerakennus, on suunnitteilla kolme asuinkerrostaloa. Tieliikenteen aihe-
uttamat keskiäänitasot päivällä ja yöllä laskettiin asemakaava-alueelle suunnitelluilla maanpinnan
tasauksilla ja rakennustiedoilla.

Nykyisen palvelurakenteen ja uuden keskussuunnitelman vuoden 2035 ennusteliikennemäärillä
mallinnettujen tilanteiden välillä ei ole suuria eroja. Vuoden keskimääräisen vuorokausiliikenteen
määrä kasvaa Keskuskadun osalta vain 800 ja Hämeenlinnantien osalta vain 1000 autolla.

Osa Keskuskatu 6 korttelin suunnitelman mukaisista piha- ja oleskelualueista sijoittuu yli 55 dB
päiväajan meluvyöhykkeelle, mutta piha- ja oleskelualueiden etelänpuoleiset osat ovat hiljaisem-
pia. Maankäyttöluonnoksen mukaisella ratkaisulla jää riittävästi hiljaisia alueita, mutta jos toteu-
tuksessa oleskelualueet rajoittuvat lähemmäs Keskuskatua, tulee Keskuskadun puolelle rakentaa
meluaita.

Liikenneviraston ohjeen 21/2015 ”Tien meluesteiden suunnittelu” mukaisesti meluaidan eristä-
vyys vaatimus DLR tulisi olla ≥ 25 dB, sillä häiriintyvät piha-alueet sijaitsevat aivan meluesteen
takana. Yksinkertaisimman lautarakenteen vanhenemisen johdosta myös eristävyysluku pienenee
ajan myötä, mistä syystä aidoitus suositellaan toteuttamaan rakenteilla, mm. 20 mm vaneri tai
6mm vaneri + 20 mm lomalaudoitus, joiden rakenteiden vanheneminen ei yleensä aiheuta rakoi-
lua, jos saumoissa käytetään hyvin säilyvää tiivistettä.
Keskuskatu 6 alueella rakennusten Keskuskadun puoleisiin julkisivuihin kohdistuu päiväajalla
enintään 62 dB keskiäänitaso. Jotta melutaso asunnossa sisällä alittaa päiväajan ohjearvon 35
dB, tulisi julkisivun ääneneristävyyden (äänitasoero ∆L) olla 27 dB (62 dB – 35 dB). Laskentatu-
lokseen voidaan varmuuden vuoksi lisätä melumallinnuslaskennan menetelmätarkkuus ±2 dB,
jolloin julkisivun ääneneristävyyden tulisi olla 29 dB (äänitasoero ∆L). Nykyisin tavanomaisena
asuntorakennuksen rakenteiden ääneneristävyytenä pidetään noin 30 dB, jolloin tarvetta erillisel-
le kaavamääräykselle julkisivujen ääneneristävyydestä ei ole.
Parvekkeet tulee suojata melulta, jos niihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7-22) ylittää
55 dB. Tämä on tilanne käytännössä kaikkien suunnitelman mukaisten parvekkeiden osalta. Suo-
jaukseen voidaan käyttää parvekelasituksia, jotka yleensä alentavat parvekkeelle tulevaa melua
enimmillään noin 10 dB. Parvekkeiden kannalta viimeisin viranomaistaholta julkaistu ohje ”Me-
lun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa OPAS 02 | 2013, Uudenmaan Ely-keskus” oh-
jeistaa, että parvekkeita ei tulisi sijoittaa julkisivuille joissa päiväajan keskiäänitaso ylittää 65 dB
(oletus lasituksen vaimennuskyvystä on 10 dB). Rakennusten idän, lännen ja etelän puolisilla jul-
kisivuilla, joihin on suunniteltu sijoitettavan parvekkeet, ei päiväajan keskiäänitaso ylitä 65 dB eli
niille voidaan sijoittaa lasitettuja parvekkeita.
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Laatija Janne Ristolainen
Tarkastaja

Arvio asemakaavamuutoskohteen ilmanlaadusta

Tämä arvio on tehty Arkkitehdit A1 Oy:n toimeksiannosta ja liittyy
asemakaavan muutostyöhön. Salpausselän Rakentajat suunnittelee
kolmen asuinkerrostalon rakentamista Hollolaan osoitteeseen Kes-
kuskatu 6.

Ramboll on laatinut ilmanlaatuselvityksen 9.1.2012 Hollolan kunnan
toimeksiannosta Hollolan kuntakeskuksen liikekorttelien asemakaa-
van muutosta koskien. Typen oksidien ja pienhiukkasten mallinnuk-
sessa huomioitiin tie- ja katuliikenne ennusteliikenteellä (v. 2030).
Kyseisen raportin ilmanlaatukarttojen rajaus kattaa myös Keskus-
katu 6 kiinteistön. Mallinnus sisältää selvityksen laatimisen aikaan
Keskuskatu 6 sijainneen rakennuksen.

Lisäksi ilmanlaatuarviota varten oli käytettävissä Arkkitehdit A1:sen
toimittama 5.1.2015 päivätty luonnos asemakaavapiirroksesta.
Rakennukset olisivat 8-kerroksisia. Kerrostalojen väleihin on suun-
niteltu oleskelupiha-alueet (le) tasoon +154,2. Hämeenlinnantien
puolelle sekä tontin itäosaan on suunniteltu 4 metriä (pihatasosta)
korkea melumuuri.

Liikekorttelien asemakaavaa varten tehdyn ilmanlaatumallinnuksen
perusteella typpidioksidin keskimääräinen vuosipitoisuus on Kes-
kuskatu 6 korttelin asuintalojen kohdalla raja-arvon alapuolella.
Vuosiraja-arvo ylittyy Hämeenlinnan välittömässä läheisyydessä
mutta Keskuskatu 6 korttelin asuintalojen kohdalla pitoisuus on
raja-arvon (vuosikeskiarvo 40 μg/m3) ja ohjearvon (vuorokausipi-
toisuus 70 μg/m3, kk 2.suurin arvo) alapuolella. Myös typpidioksidin
tuntiohjearvon (tuntikeskiarvo 200 μg/m3, 18 ylitystä vuodessa
sallitaan) ylittyminen on epätodennäköistä. Mallinnuksen mukaan
myös pienhiukkaspitoisuus on selvästi vuosiraja-arvon alapuolella.

jsa
Text Box
LIITE  11
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Hollolassa mitattiin ilman epäpuhtauspitoisuuksia keväällä 2015 Lahden seudun ympäristö-
palveluiden toimesta. Mittauspaikka sijaitsi alueella, jossa NO2- ja PM10-pitoisuudet olivat
mallinnuksen mukaan kaikkein suurimpia. Mittauspaikan sijainti on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1 Mittauspaikan sijainti Hollolan kuntakeskuksessa

Typen oksidien suurin mitattu tuntikohtainen kokonaispitoisuus oli 297 μg/m3 ja typpidioksi-
din (NO2) suurin mitattu tuntipitoisuus oli 104 μg/m3. Hengitettävien hiukkasten suurin tun-
tipitoisuus oli 700 μg/m3 ja suurin vuorokausikeskiarvo 140 μg/m3. Typpidioksidipitoisuus ei
mittausaikana ylittänyt kertaakaan tuntikohtaista raja- tai ohjearvoa. Pienhiukkasten pitoi-
suus ylitti vuorokausiraja-arvon 50 μg/m3 mittausaikana 9 vuorokauden aikana, kun sallittu
ylitysten määrä on vuodessa 35 kpl. Pitoisuudet on esitetty kuvissa 2 ja 3.

Kuva 2 Mitatut typen oksidien tuntipitoisuudet

Keskuskatu 6

kaava-alue

Mittauspaikka
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Kuva 3 Typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten vuorokausikeskiarvot

Kuntakeskuksen liikekorttelin asemakaavamuutosta varten tehdyn ilmanlaatumallinnuksen
ja kuntakeskuksessa tehtyjen mittausten perusteella voidaan arvioida, että ilmanlaatu Kes-
kuskatu 6 korttelin asuintalojen kohdalla on hyväksyttävällä tasolla. Ohje- ja raja-arvot ei-
vät ylity mallinnuksen mukaan niin typen oksidien kuin pienhiukkastenkaan osalta. Lähem-
pänä Hämeenlinnantietä ilman typpioksidipitoisuus on toki korkeampi, mutta asuintalojen ja
Hämeenlinnantien väliin jää kevyen liikenteen väylän lisäksi vielä paikoitusalue. Näin ollen
pitoisuudet ehtivät laimentua hyväksyttävälle tasolle asuintalojen etäisyydellä. Keskuskadun
liikenteen vaikutus on huomattavasti pienempi. Tätä tukevat myös keväällä 2015 tehtyjen
ilmanlaatumittausten tulokset, jossa ilmanlaatu oli hetkellisistä pitoisuushuipuista huolimatta
raja- ja ohjearvojen puitteissa. Mittauspaikka sijaitsee paikassa, jossa pitoisuudet ovat mal-
linnuksen mukaan suuremmat kuin Keskuskatu 6 asuintalojen kohdalla.




