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1. YLEISTÄ
Hollolan kuntakeskuksessa Terveystien varressa on käynnissä asemakaavan muutos korttelissa
221. Kaavan tavoitteena on muuttaa nykyisten toimistorakennuksen ja terveyskeskuksen tont-
tien käyttötarkoitus.

Kuva 1. Ote ajantasa-asemakaavasta

Osoitteeseen Terveystie 2 suunnitellaan kunnan uutta hyvinvointiasemaa, joka korvaa naapuri-
kiinteistöllä olevan vanhan terveyskeskuksen. Kaavaluonnoksessa korttelialueelle on osoitettu ra-
kennusoikeutta 6200 k-m2. Osoitteeseen Terveystie 4 suunnitellaan uutta seniorikorttelia, johon
sijoittuu palveluasumista sekä siihen liittyviä palveluja (rak. oikeustavoite 5000 k-m2) sekä 2000
k-m2 normaalia asumista.
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Kuva 2. Tontinkäyttösuunnitelma

Tämän työn tarkoituksena on selvittää melumallinnuksella katuliikenteen aiheuttamat melutasot
kohteina olevien kortteleiden alueilla ja tarvittaessa kartoittaa kohteiden meluntorjuntatarpeet
sekä antaa tarvittavat melua koskevat suositukset jatkosuunnitteluun.

Työ on tehty Hollolan kunnan toimeksiannosta, josta yhteyshenkilönä on ollut hankekaavoittaja
Henna Kurosawa. Meluselvityksen laadinnasta on Rambollissa vastannut projektipäällikkö
ins.(AMK) Janne Ristolainen.

2. SELVITYKSEN TOTEUTUS

2.1 Laskentaohjelma- ja mallit
Melulaskennat on tehty 3D – maastomallin huomioivalla SoundPLAN 8.0 – laskentaohjelmistolla,
pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia (RTN 1996) käyttäen.

3D-laskentamalli ottaa huomioon etäisyysvaimenemisen, ilman ääniabsorption, maastonmuodot,
esteet, heijastukset sekä maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on oletuksena
ns. vähän ääntä vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen
päin. Laskentatulosteissa olevat meluvyöhykkeet eivät siis esiinny yhtä laajoina samanaikaisesti,
vaan ainoastaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa.

Tieliikennemelun laskentamallin tarkkuus on alle 500 metrin etäisyyksillä noin ±2 dB.
Taulukko 1. Laskentaparametrit

Laskentaverkko laskentapisteiden väli 5 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
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Laskettavat melusuureet Päiväajan keskiäänitaso LAeq 7-22, dB
Yöajan keskiäänitaso LAeq 22-7, dB

2.2 Maastomallin lähtötiedot
Maastomalli luotiin Maanmittauslaitoksen Korkeusmalli 2 m -pistepilviaineistosta. Mallissa huomi-
oitiin sekä nykyiset rakennukset että suunnitellut Hyvinvointiaseman ja Seniorikorttelin raken-
nukset (tontin käyttösuunnitelma 12.8.2018, luonnos, Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy).

2.3 Liikennelähtötiedot
Melulähteenä huomioitiin Terveystie, Tiilijärventie ja Huoltotie.

Liikenteen määrä- ja ominaisuustiedot saatiin asemakaavaa varten laaditusta liikenteen toimi-
vuustarkastelusta (Ramboll 4.9.2018).

Kuvassa 3 on esitetty melumallinnuksessa käytetyt liikennemäärät. Työssä on oletettu, että 90 %
tieliikennesuoritteesta tapahtuu aikavälillä klo 07 – 22. Nopeusrajoitus tarkastelualueella on Tiili-
järventien, Terveystien ja Huoltotien osalta 40 km/h.

Kuva 3. Tieliikennemäärät

3. SOVELLETTAVAT OHJEARVOT

Melun ohjearvoina käytetään Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/92) mukaisia ohjearvoja, ja
ne on esitetty taulukossa 3.

Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskiäänitasoa koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset oh-
jearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylit-
tymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja.
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Taulukko 2. 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 45/50 dB1) 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.

Parvekkeiden osalta sovelletaan ulkoalueille annettuja ohjearvoja ja melutasoja arvioitaessa voi-
daan ottaa huomioon mahdollisesti käytettävän lasituksen aiheuttama vaimennus (Uudenmaan
ELY-keskus, ”Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa”, OPAS 02/2013).

Uudenmaan ELY-keskuksen oppaassa (02/2013) ”Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnit-
telussa” esitetään uuden asuinalueen määritelmä seuraavasti: Uudella alueella tarkoitetaan pää-
sääntöisesti vähintään korttelin kokoista aluetta, jolla on ennestään hyvin vähän tai ei lainkaan
asuinrakennuksia, jolle luodaan uutta infrastruktuuria ja jolla laajennetaan kaavoitettua aluetta
tai luodaan uutta. Tulkintaan vaikuttaa lisäksi alueen sijainti muihin alueisiin nähden.

Osa korttelin 221 tonteista on ajantasaisessa kaavassa varattu terveyskeskuskäyttöön, nyt kaa-
vamuutoksen tarkoituksena on varata kaavamuutosalue hoitolaitosta (tai vastaavaa) sekä asu-
mista palvelevaan käyttöön. Edellä mainitut alueiden nykyiset ja suunnitellun käyttötarkoitukset
sekä suunnittelualueen sijainti suhteessa muuhun maankäyttöön huomioiden, voidaan yöaikana
tarkastelualueilla soveltaa ohjearvoa LAeq 22-7 50 dB.

4. MELULASKENTOJEN TULOKSET

Laskennat on tehty ohjearvomäärittelyn mukaisesti keskiäänitasoina päiväajalle (klo 7-22) ja yö-
ajalle (klo 22-7). Liitekuvissa melutason vaihtelu on esitetty 5 dB välein vaihtuvin meluvyöhyk-
kein. Esimerkiksi 55 - 60 dB melualue on kartoissa esitetty oranssilla värillä ja 50 – 55 dB melu-
alue tumman vihreällä.

Liittessä 1.1 on esitetty päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7-22) nykyisellä liikenteellä ja nykyisellä ra-
kennuskannalla ja liitteessä 1.2 vastaava yöajan keskiäänitaso (LAeq 22-7). Nykyinen toimistora-
kennus on päiväajan 55 dB ylittävällä melualueella, mutta melualue ulottuu terveyskeskuksen
rakennukselle saakka vain sen lounaiskulman osalta. Yöajan 50 dB meluvyöhyke ulottuu juuri
terveyskeskuksen rakennukselle sen lounaiskulmassa.

Liitteessä 2.1 on esitetty päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7-22) ennusteliikenteellä seniorikorttelin to-
teuduttua ja liitteessä 1.2 vastaava yöajan keskiäänitaso (LAeq 22-7). Tontin käyttösuunnitelmassa
ei ole osoitettu oleskelualueita niille Hyvinvointikeskuksen tai Seniorikorttelin tonttien osille, jois-
sa päiväajan keskiäänitaso ylittää 55 dB. Päiväajan 55 dB meluvyöhyke ulottuu kortteleissa lä-
hinnä Seniorikorttelin ja Hyvinvointiaseman asiakas- ja asukasliikenteelle, pysäköintiin ja huolto-
liikenteelle varatuille alueille.
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Rakennusten ääneneristävyysvaatimukset määräytyvät julkisivuun kohdistuvan keskiäänitason ja
Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten sisämelun ohjearvojen erotuksena (hoito- ja po-
tilashuoneissa sekä asuinhuoneissa 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä). Tieliikennemelu on yöllä 7-8
dB alhaisempi kuin päivällä, johtuen liikenteen tavanomaisesta ajallisesta jakautumisesta. Tämän
vuoksi julkisivun ääneneristävyyden kannalta mitoittavaksi määräytyy päiväajan melutaso, koska
päivä- ja yöajan ohjearvojen erotus on vastaavasti 5 dB.

Päiväajan keskiäänitaso Sekä Hyvinvointiaseman että Seniorikorttelin rakennusten julkisivuilla on
suurimmaksi osin alle 55 dB. Ainoastaan Terveystietä ja Tiilijärventietä lähinnä olevien rakennus-
ten osien kohdalla julkisivuun kohdistuu suurimmillaan noin 55 dB melutaso. Jotta asunnossa tai
potilashuoneessa sisällä alitetaan päiväajan ohjearvo 35 dB, tulisi julkisivun ääneneristävyyden
olla (55 dB – 35 dB =) 19 dB. Laskentatulokseen voidaan varmuuden vuoksi lisätä melumallin-
nuslaskennan menetelmätarkkuus ±2 dB, jolloin ääneneristävyystasoksi tulisi korkeimmillaan 22
dB.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN TULKINTA
Hollolan kuntakeskuksessa Terveystien varressa on käynnissä asemakaavan muutos korttelissa
221. Kaavan tavoitteena on muuttaa nykyisten toimistorakennuksen ja terveyskeskuksen tont-
tien käyttötarkoitus.  Osoitteeseen Terveystie 2 suunnitellaan kunnan uutta hyvinvointiasemaa,
joka korvaa naapurikiinteistöllä olevan vanhan terveyskeskuksen. Kaavaluonnoksessa korttelialu-
eelle on osoitettu rakennusoikeutta 6200 k-m2. Osoitteeseen Terveystie 4 suunnitellaan uutta
seniorikorttelia, johon sijoittuu palveluasumista sekä siihen liittyviä palveluja (rak. oikeustavoite
5000 k-m2) sekä 2000 k-m2 normaalia asumista. Tässä selvityksessä laskettiin katuliikenteen
aiheuttamat keskiäänitasot tarkastelualueilla nyky- ja ennusteliikennemäärillä.

Koska tarkastelualueilla voidaan soveltaa yöaikana ohjearvoa 50 dB, on päiväajan melu mitoitta-
va tekijä. Päiväajan ohjearvon mukainen 55 dB melualue ulottuu laajemmalle kuin yöajan oh-
jearvon 50 dB mukainen melualue.

Tontin käyttösuunnitelmassa ei ole osoitettu oleskelualueita niille Hyvinvointikeskuksen tai Se-
niorikorttelin tonttien osille, joissa päiväajan keskiäänitaso ylittää 55 dB. Päiväajan 55 dB melu-
vyöhyke ulottuu kortteleissa lähinnä Seniorikorttelin ja Hyvinvointiaseman asiakas- ja asukaslii-
kenteelle, pysäköintiin ja huoltoliikenteelle varatuille alueille.

Päiväajan keskiäänitaso Sekä Hyvinvointiaseman että Seniorikorttelin rakennusten julkisivuilla on
suurimmaksi osin alle 55 dB. Ainoastaan Terveystietä ja Tiilijärventietä lähinnä olevien rakennus-
ten osien kohdalla julkisivuun kohdistuu suurimmillaan noin 55 dB melutaso, jolloin tarvittava
ääneneristävyystaso (äänitasoero) olisi korkeimmillaan 22 dB. Tämä on saavutettavissa nykyisin
tavanomaisilla asuntorakennuksen rakenteilla, joten erillinen kaavamääräys julkisivujen ääne-
neristävyydestä ei ole tarpeen.

Parvekkeet tulee suojata melulta, jos niihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7-22) ylittää
55 dB. Melusuojaukseen voidaan käyttää parvekelasituksia, jotka yleensä alentavat parvekkeelle
tulevaa melua enimmillään noin 10 dB. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisussa ”Melun- ja tä-
rinäntorjunta maankäytön suunnittelussa, OPAS 02/2013” ohjeistetaan, että parvekkeita ei tulisi
sijoittaa julkisivuille joissa päiväajan keskiäänitaso ylittää 65 dB (oletus lasituksen vaimennusky-
vystä on 10 dB). Seniorikorttelin tontin käyttösuunnitelmassa ei ole osoitettu parvekkeita lähinnä
Terveystietä olevan rakennuksen päätyyn, jossa päiväajan melutaso saattaa ylittää 55 dB. Mikäli
parvekkeita osoitettaisiin ko. päätyyn, suositellaan mahdolliset parvekkeet toteutettavan lasitet-
tuina.

Mikäli suunnitteluperusteet muuttuvat, tulee tämä selvitys harkinnan mukaan päivittää.
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Lahdessa 5. lokakuu 2018

RAMBOLL FINLAND OY

Janne Ristolainen Arttu Ruhanen
projektipäällikkö projektipäällikkö
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