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VILJANKUIVURIN MELUSELVITYS
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TIIVISTELMÄ

Ramboll Finland Oy mittasi melua Hollolassa Kukonkankaan asemakaava-alu-
eella sijaitsevan viljankuivurin ympäristössä yhdessä mittauspisteessä. Mit-
taukset liittyvät viljankuivurin läheisyyteen laadittavaan asemakaavaan.

Selvitys sisältää ympäristömelumittausten lisäksi viljankuivurin melupäästömit-
taukset ja mallinnuksen, mutta melupäästömittausten ja mallinnuksen tuloksia
ei anneta akkreditoituina, koska ne eivät kuulu akkreditoituun mittaustoimin-
taan Rambollissa.

Mittaustulos asemakaava-alueella noin 70 m viljankuivurista luoteen suuntaan
sijainneessa mittauspisteessä 1 oli LAeq 50 dB (mittausepävarmuus ± 2 dB).
Viljankuivurin melu oli mittauspisteessä kapeakaistaista 250 Hz terssikaistan
osalta.

Koska viljankuivuri saattaa syksyllä viljan kuivaamisen sesonkiaikana olla toi-
minnassa läpi vuorokauden, verrataan mittaustulosta ensisijaisesti yöajan oh-
jearvoon. Asemakaava-alueella asuintontiksi merkityllä alueella sijainneen mit-
tauspisteen 1 mittaustuloksen lukuarvo on suurempi kuin uusille asuinalueille
annettu yöajan ohjearvo 45 dB. Koska melu oli mittauspisteessä kapeakais-
taista, lisätään mittaustulokseen +5 dB kapeakaistaisuuskorjaus ennen tulok-
sen vertaamista ohjearvoon. Mittausepävarmuus huomioituna voidaan todeta,
että mittaustulos ylittää yöajan ohjearvon mittauspisteessä. Päiväajan ohjear-
vovertailun osalta on todettava, että mittaustulos on mittausepävarmuus huo-
mioituna yhtä suuri kuin ohjearvo.

dB
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1. JOHDANTO

Hollolan Kukonkoivun tuntumassa sijaitsevalla Kukonkankaan alueella on käynnissä asemakaa-
van laatiminen. Kaavassa Kukonkankaan alueelle on osoitettu pientalojen, erillispientalojen ja ri-
vitalojen rakentamiseen tarkoitettuja alueita. Asemakaava-alueen reunassa, varsinaisen kaava-
alueen ulkopuolella, sijaitsee viljankuivuri.

Kuva 1. Kaava-alue

Viljankuivuri
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Ramboll on selvittänyt viljankuivurin toiminnasta aiheutuvaa melua mittaamalla ja mallintamalla.
Työssä mitattiin viljankuivurin melupäästö, mallinnettiin kuivurin toiminnasta aiheutuvat melu-
vyöhykkeet sekä mitattiin ympäristömelua yhdessä pisteessä asemakaava-alueella. Mittaukset
tehtiin 24.-26.8.2018.

Työn tavoitteena oli selvittää viljankuivurin aiheuttamat melutasot asemakaava-alueella ja siitä
mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset maankäytölle.

Työ on tehty Hollolan kunnan toimeksiannosta, josta yhteyshenkilönä toimi kaavasuunnittelija
Sini Utriainen. Melumittaukset, mallinnuksen ja raportin on Rambollissa tehnyt projektipäällikkö
ins. (AMK) Janne Ristolainen.

2. MELUN OHJEARVOT

Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/92). Päätöstä
sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäytön,
liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätös ei koske
ampuma- ja moottoriurheiluratojen melua. Päätöstä ei myöskään sovelleta teollisuus-, katu- ja
liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla. Taulukossa 1. on esitetty päivä- ja
yöajan ohjearvot ulkona ja sisällä.

Taulukko 1. VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot

LAeq, enintään
Ulkona Päivällä

(07–22)
Yöllä
(22–07)

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

55 dB 50/45 dB1)

Loma-asumiseen käytettävät alueet3), leirintäalueet ja virkistys-
alueet taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet

45 dB 40 dB 2)

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

1) Uusilla alueilla yöohjearvo 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa
2) Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä
3) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja
LAeq = melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso)

Jos melu sisältää impulsseja tai ääneksiä tai on kapeakaistaista, mittaustuloksiin lisätään 5 dB
ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Impulssimaisuus- tai kapeakaistaisuuskorjaus tehdään
sille ajalle, jolloin melu on impulssimaista tai kapeakaistaista.

3. YMPÄRISTÖMELUN MITTAUKSET

Melumittaukset tehtiin päiväaikaan asemakaava-alueella 26.8.2018.

3.1 Ympäristömelun mittauspisteet
Ympäristömelun mittauksia tehtiin yhdessä mittauspisteessä asemakaava-alueella. Mittauspiste 1
sijaitsee kaavassa asuintontiksi merkityllä alueella.
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Kuva 2. Ympäristömelun mittauspisteen sijainnit

3.2 Mittalaitteet ja mittaustapa
Melumittauksissa käytettiin tarkkuusluokan 1 (IEC 61672-1) vaatimukset täyttävää Rion NL-62 -
tarkkuusäänitasomittaria.

Melumittari kalibroitiin Rion NC-74 -vakioäänilähteellä, joka antaa 94 dB vakioäänitason 1000 Hz
taajuudella. Mittarissa käytettiin mikrofonissa tuulisuojaa. Mittauksessa tallennettiin LAeq – tasoja
1 sekunnin jaksoissa. Mittaus tehtiin valvomattomana.

3.3 Sääolosuhteet
Melumittausten aikaiset sääolosuhteet saatiin mittaajan havainnoimana sekä Ilmatieteenlaitoksen
Lahden Launeen sääasemalta.

Ympäristöministeriön vuonna 1995 julkaisemassa ympäristömelun mittausohjeessa (Ohje
1/1995) on määritetty ohjeelliset mittausolosuhdevaatimukset. Edustavan mittauksen vaatimuk-
sena tuuliolosuhteiden osalta on, että tuuli on heikkoa (alle 5 m/s) ja suunta on melulähteestä
mittauspisteeseen päin (±45° sektorissa), tai tuulta ei ole ollenkaan.

Koska Ilmatieteenlaitoksen lähin sääasema sijaitsee kohtuullisen etäällä, perustuvat paikalliset
tuulitiedot mittaajan arvioon. Mittausten aikana tuuli kävi etelästä ja kaakosta noin 1-3 m/s,
ajoittain puuskissa tuuli oli hieman kovempaa. Sääolosuhteet olivat mittausohjeen mukaiset.
Lämpötila oli mittausten aikana noin +20 C°.

3.4 Mittaustulokset
Ympäristömelun mittaustulokset on esitetty taulukossa 2 ja tarkemmin liitteen 1 mittauspöytäkir-
joissa. Mittausepävarmuus määritettiin ympäristömelun mittausohjeen 1/1995 mukaan.

Taulukko 2. Ympäristömelun mittaustulosten yhteenveto

Mittauspiste Aika LAeq, dB Mittausepävarmuus

1 14:30 – 15:28 50 ±2 dB

MP 1

Viljankuivuri
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Mittauspisteen luona vallitsevin melulähde oli viljankuivuri. VT 12 liikenteen ääni kuului vaimeana
kohinana.

Melu oli mittauspisteessä kapeakaistaista 250 Hz terssikaistan osalta.

4. ÄÄNITEHOTASON MITTAUKSET

Äänitehotaso (LWA) on laitteen säteilevän akustisen tehon voimakkuus. Äänitehotasoa käytetään
melun laskentamalleissa ja meluntorjunnan suunnittelussa. Maastossa tietyltä etäisyydeltä mitat-
tua melutasoa ei pidä sekoittaa äänitehotasoon.

4.1 Mittausmenetelmä
Äänitehotason mittaukset tehtiin Nordtest NT ACOU 080 standardia soveltaen ja mittauksessa
käytettiin melulähteestä ja ympäristöstä riippuen box- tai sphere -metodia. Viljankuivurin melu-
lähteet sijaitsevat poistoilmaputkea lukuun ottamatta pääosin sisällä kuivurin rakennuksessa, jo-
ten kuivurin osalta määritettiin mallinnusta varten rakennuksen seinien läpi säteilemä ääniteho-
taso eri suuntiin.

4.2 Mittaustulokset
Äänitehotason mittaustulokset on esitetty taulukossa 3 sekä tarkemmin melulähdekohtaisissa
mittauskorteissa liitteessä 2.

Taulukko 3. Äänitehotasomittausten tulokset

Kohdenu-
mero

Lähde Äänitehotaso
LWA, dB

Huom

1 Viljankuivuri kaakon suuntaan 94 kapeakaistaista 250 Hz
2 Viljankuivuri kaakon suuntaan 96 kapeakaistaista 250 Hz
3 Viljankuivuri kaakon suuntaan 102 kapeakaistaista 250 Hz
4 Viljankuivurin poistoilmaputki 100 kapeakaistaista 250 Hz

5. MELUMALLINNUS

5.1 Melunlaskentaohjelma ja laskentamallit
Laskennallisissa tarkasteluissa käytettiin SoundPlan 8.0 – melumallinnusohjelmaa. Melun lasken-
tamallina oli pohjoismainen teollisuusmelun laskentamalli (General Prediction Method).

Ohjelma on ns. 3D-malli, jossa laskennat suoritetaan kolmiulotteisessa maastoaineistossa. 3D-
malli ottaa huomioon mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption,
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.

Taulukko 3. Laskentaparametrit

Laskentaverkko laskentapisteiden väli 10 metriä
Laskentakorkeus 2 metriä maanpinnasta
Laskentaetäisyys max. 2000 metriä laskentapisteestä
Heijastukset/absorptio rakennukset ja päällystetyt pinnat absorptiokerroin 0 (kova)

muut pinnat absorptiokerroin 1 (pehmeä)
Heijastusten lukumäärä 3
Laskettavat meluarvot Päiväajan keskiäänitaso LAeq 7-22, dB, yöajan keskiäänitaso LAeq 22-7, dB

5.1.1 Laskentaepävarmuus
Pohjoismainen teollisuusmelun laskentamalli (General Prediction Method, Kragh ym. 1982) on ke-
hitetty siten, että laskentatulos vastaa mittaustulosta, joka saataisiin hyvin pitkän mittausjakson
aikana eri sääoloissa. Laskentatulokselle ilmoitetaan seuraava keskihajonta:
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− 5…10 dB yksittäiselle melulähteelle, joka sijaitsee lähellä maanpintaa ja säteilee kapeakais-
taista melua taajuusalueella 250…500 Hz. Suuremmat arvot koskevat laskentapisteitä
maanpinnan läheisyydessä ja kaukana melulähteestä.

− 1…3 dB ryhmälle laajakaistaista melua säteileviä melulähteitä laskentaetäisyydellä alle
500 m. Suuremmat arvot koskevat laskentapisteitä noin 2 m korkeudella maanpinnasta ja
pienemmät arvot laskentapisteitä yli 5 m korkeudella maanpinnasta.

− Alle 1 dB ryhmälle laajakaistaista melua säteileviä melulähteitä, jotka sijaitsevat suhteelli-
sen korkealla maasta siten, että laskentapisteet ovat yli 5 m korkeudella maanpinnasta ja
lähellä melulähdettä.

Arvioimme, että lähimpien asuinrakennusten kohdalla kokonaislaskentaepävarmuus on ±3 dB.

5.2 Laskennan lähtötiedot
Maastomalli luotiin Maanmittauslaitoksen Korkeusmalli 2 m -pistepilviaineistosta. Rakennustiedot
ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta.

Mallissa ei ole huomioitu kasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä. Metsäkasvillisuus (puusto
yms) voi vaimentaa melua, mikäli kasvillisuusvyöhyke on riittävän korkea ja syvyys on suuri.
Kuitenkin ympäristömeluarvioinneissa pääsääntöisesti kasvillisuuden vaikutusta ei oteta huomi-
oon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut) ja
etenkin tässä tapauksessa asemakaava-alueen osalta rakentaminen vaikuttaa metsäalueisiin.

5.3 Mallinnustulokset
Melumallilaskelmiin perustuvat päivä- ja yöajan meluvyöhykkeet on esitetty liitteen 3 melukar-
tassa. Melukartan tulokset ovat suoraan laskentamallin antamia arvoja, eikä niissä ei ole huomi-
oitu mahdollisia häiritsevyyskorjauksia.

Mallinnuksen perusteella viljakuivurin aiheuttama melutaso Kukonkankaan asemakaava-alueen
lähimpien asuintonttien kohdalla on 55-60 dB. 50 dB meluvyöhyke ulottuu noin 120-140 m etäi-
syydelle kuivurista, 45 dB meluvyöhyke noin 220-270 m etäisyydelle ja 40 dB meluvyöhyke noin
380-400 m etäisyydelle viljankuivurista. Koska viljankuivuri on sesonkiaikana käynnissä käytän-
nössä vuorokauden ympäri, ovat melutasot samat päivä- ja yöaikana.

6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Hollolan Kukonkoivun tuntumassa sijaitsevalla Kukonkankaan alueella on käynnissä asemakaa-
van laatiminen. Kaavassa Kukonkankaan alueelle on osoitettu pientalojen, erillispientalojen ja ri-
vitalojen rakentamiseen tarkoitettuja alueita. Asemakaava-alueen reunassa, varsinaisen kaava-
alueen ulkopuolella, sijaitsee viljankuivuri. Työn tavoitteena oli selvittää viljankuivurin aiheutta-
mat melutasot asemakaava-alueella ja siitä mahdollisesti aiheutuvat rajoitukset maankäytölle,
joten viljankuivurin toiminnasta aiheutuvaa melua selvitettiin mittaamalla ja mallintamalla.

Koska kuivuri toimii sesonkiaikana syksyllä ympäri vuorokauden, ovat sen toiminnasta aiheutuvat
päivä- ja yöajan meluvyöhykkeet samanlaiset.

Viljankuivurin melua mitattiin yhdessä mittauspisteessä asemakaava-alueella asuintontiksi merki-
tyllä alueella. Mittaustulos oli LAeq 50 dB. Viljankuivurin melu oli mittauspisteessä kapeakaistaista
250 Hz terssikaistan osalta. Koska viljankuivuri saattaa syksyllä viljan kuivaamisen sesonkiaikana
olla toiminnassa läpi vuorokauden, verrataan mittaustulosta ensisijaisesti yöajan ohjearvoon.
Koska melu oli mittauspisteessä kapeakaistaista, lisätään mittaustulokseen +5 dB kapeakaistai-
suuskorjaus ennen tuloksen vertaamista ohjearvoon. Mittausepävarmuus huomioituna voidaan
todeta, että mittaustulos ylittää uusille asuinalueille annettu yöajan ohjearvo 45 dB mittauspis-
teessä. Päiväajan ohjearvovertailun osalta on todettava, että mittaustulos on mittausepävarmuus
huomioituna yhtä suuri kuin ohjearvo.

Mallinnuksen perusteella viljakuivurin aiheuttama melutaso Kukonkankaan asemakaava-alueen
lähimpien asuintonttien kohdalla on 55-60 dB. Mallinnuksen mukainen 40 dB meluvyöhyke noin
380-400 m etäisyydelle viljankuivurista. Koska melu oli sekä melupäästömittausten että ympäris-
tössä tehdyn melumittauksen perusteella kapeakaistaista 250 Hz terssikaistan osalta, tulee
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mallinnustulokseen lisätä +5 dB kapeakaistaisuuskorjaus, jolloin melukartassa yöajan ohjearvoon
verrattava meluvyöhyke on 40 dB meluvyöhyke.

Melutaso ylittää yöajan ohjearvon varsin suuressa osassa kaava-alueesta. Lähimpien kaavassa
asuinalueiksi merkittyjen tonttien kohdalla melu ylittää myös päiväajan ohjearvon. Melu tulisi
huomioida kaavan jatkosuunnittelussa joko niin, että kuivurin ympäristön maankäyttöä muute-
taan niin, ettei asuintontteja osoiteta ohjearvon ylittävälle meluvyöhykkeelle, tai vaihtoehtoisesti
kuivurin melua voidaan vähentää niin, että siitä kaava-alueelle kohdistuva meluhaitta on pie-
nempi. Mainittujen keinojen yhdistelmä on myös yksi vaihtoehto.

Lahdessa 6. lokakuu 2018

RAMBOLL FINLAND OY

Janne Ristolainen Arttu Ruhanen
projektipäällikkö projektipäällikkö
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MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS

Mittauspaikka Hollola, Kukonkankaan AK-alue

Melulähde Kuivuri, sivu kaakon suuntaan
Tunnusnumero 1

Mittauspäivä
Mittaaja Janne Ristolainen

Mittausmenetelmä Nordtest box sovellettuna (NT ACOU 080)
Mittalaite Rion NL-62 -tarkkuusäänitasomittari

Mittauspiste
1

Äänitehotaso, LWA

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz kok
53 65 72 93 82 78 73 71 66 94

Kuva melulähteestä Mittauspisteet kartalla

24.8.2018

Mittausetäisyys (m) LAeq (dB)
23,0 57,9

Kuivurin melu kapeakaistaista 250 Hz terssikaistalla

1
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MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS

Mittauspaikka Hollola, Kukonkankaan AK-alue

Melulähde Kuivuri, sivu lounaan/etelän suuntaan
Tunnusnumero 2

Mittauspäivä
Mittaaja Janne Ristolainen

Mittausmenetelmä Nordtest box sovellettuna (NT ACOU 080)
Mittalaite Rion NL-62 -tarkkuusäänitasomittari

Mittauspiste
1

Äänitehotaso, LWA

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz kok
61 72 78 89 93 88 84 80 75 96

Kuva melulähteestä Mittauspisteet kartalla

24.8.2018

Mittausetäisyys (m) LAeq (dB)
17,0 60,4

Kuivurin melu kapeakaistaista 250 Hz ja 400 Hz terssikaistoilla

1
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MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS

Mittauspaikka Hollola, Kukonkankaan AK-alue

Melulähde Kuivuri, sivu lounaan/etelän suuntaan
Tunnusnumero 2

Mittauspäivä
Mittaaja Janne Ristolainen

Mittausmenetelmä Nordtest sphere sovellettuna (NT ACOU 080)
Mittalaite Rion NL-62 -tarkkuusäänitasomittari

Mittauspiste
1

Äänitehotaso, LWA

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz kok
65 79 86 96 96 98 95 87 76 102

Kuva melulähteestä Mittauspisteet kartalla

Mitattu melun taajuusjakauma

24.8.2018

Mittausetäisyys (m) LAeq (dB)
29,0 65,0

Kuivurin melu kapeakaistaista 25 Hz, 50 Hz ja 250 Hz terssikaistoilla

1
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MELUPÄÄSTÖN MÄÄRITYS

Mittauspaikka Hollola, Kukonkankaan AK-alue

Melulähde Kuivuri, sivu lounaan/etelän suuntaan
Tunnusnumero 2

Mittauspäivä
Mittaaja Janne Ristolainen

Mittausmenetelmä Nordtest sphere sovellettuna (NT ACOU 080)
Mittalaite Rion NL-62 -tarkkuusäänitasomittari

Mittauspiste
1
2

Äänitehotaso, LWA

31.5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz kok
51 60 74 100 88 84 79 77 74 100

Kuva melulähteestä Mittauspisteet kartalla

24.8.2018

Mittausetäisyys (m) LAeq (dB)
7,8 74,3
7,8 77,4

Kuivurin melu kapeakaistaista 250 Hz terssikaistalla

1

2
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LÄHTÖKOHDAT

• Työssä on tarkasteltu liikenteen toimivuutta Tampereentien (mt 2955)– Rouvintien sekä
Kirkkotien (mt 3161)– Rouvintien liittymissä

• Liittymien liikennejärjestelyt vastaavat nykytilannetta

• Tarkastelutilanteet ovat aamu- ja iltahuipputunti (AHT ja IHT) vuoden 2040
ennusteliikennemäärillä, jotka sisältävät Kukonkankaan asuinalueen arvioidut
matkatuotokset

• Tarkastelut on suoritettu Synchro/SimTraffic 9 -ohjelmistolla



TARKASTELLUT LIITTYMÄT

Lahden karttapalvelu



MAANTEIDEN KESKIMÄÄRÄISET
VUOROKAUSILIIKENNEMÄÄRÄT (KVL)

KVL 2016: KVL raskas 2016:

Kasvu vuoteen 2040:
• Vt 12 noin 35%
• muu verkko 20%

Kasvu vuoteen 2040:
• Vt 12 noin 15%
• muu verkko 2%



ARVIOT ROUVINTIEN LIITTYMIEN JA KUKONKANNUKSEN
NYKYLIIKENTEISTÄ

• Rouvintien pohjoispää

• Aamuhuipputunti: 40 lähtevää, 5 saapuvaa

• Iltahuipputunti: 40 saapuvaa, 15 lähtevää

• Suuntautuminen pääosin (80%) Kirkkotietä etelään

• Rouvintien eteläpää

• Aamuhupputunti: 10 lähtevää, 5 saapuvaa

• Iltahuipputunti: 15 lähtevää, 15 saapuvaa

• Suuntautuminen pääosin (90%) eritasoliittymän suuntaan

• Kukonkannus

• Aamuhupputunti: 15 lähtevää, 20 saapuvaa

• Iltahuipputunti: 20 saapuvaa, 20 lähtevää

• Suuntautuminen puoliksi itään ja länteen



KUKONKANGAS, UUDEN ALUEEN MATKATUOTOKSET

• Uuden maankäytön matkatuotos

• Matkatuotos perustuu Liikennetarpeen arviointi maankäytön suunnittelussa –julkaisuun

• Uuden maankäytön arvioidaan tuottavan keskimääräisenä vuorokautena 240 automatkaa

• Huipputunteina uudesta maankäytöstä aiheutuva liikenne

• Aamuhupputunti: 3 saapuvaa, 39 lähtevää

• Iltahuipputunti: 34 saapuvaa, 18 lähtevää

• Uuden liikenteen suuntautuminen

• 80 % eteläiseen liittymään, josta 80 % vt12 suuntaan

• 20 % pohjoiseen liittymään, josta 90 % pohjoiseen



LIIKENNEMÄÄRÄT
ROUVINTIEN ETELÄINEN LIITTYMÄ
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LIIKENNEMÄÄRÄT
ROUVINTIEN POHJOINEN LIITTYMÄ
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TULOKSET, TAMPEREENTIE - ROUVINTIE
AAMUHUIPPUTUNTI

A

Jonopituudet Keskimääräiset viivytykset ja palvelutaso



TULOKSET, KIRKKOTIE - ROUVINTIE
AAMUHUIPPUTUNTI

A

Jonopituudet Keskimääräiset viivytykset ja palvelutaso



TULOKSET, TAMPEREENTIE - ROUVINTIE
ILTAHUIPPUTUNTI

A

Jonopituudet Keskimääräiset viivytykset ja palvelutaso



TULOKSET, KIRKKOTIE - ROUVINTIE
ILTAHUIPPUTUNTI

A

Jonopituudet Keskimääräiset viivytykset ja palvelutaso



YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

• Liittymissä ei esiinny tarkastelutilanteissa merkittävää jonotumista

• Keskimääräiset viivytykset säilyvät tarkastelutilanteissa matalina molempien liittymien
kaikilla tulosuunnilla, ja liittymien palvelutasot ovat luokassa A (erittäin hyvä)

• Liittymien nykyiset liikennejärjestelyt ovat autoliikenteen toimivuuden kannalta riittävät
myös ennustetilanteessa

• Kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuuden parantamiseksi Kirkkotielle voisi harkita
suojatien toteuttamista Rouvintien liittymän yhteyteen, ja mahdollisesti tässä
yhteydessä kääntää Rouvintien liittymäkulmaa hieman. Kirkkotiellä voi myös harkita
sekä uuden Rouvintien että olemassa olevan Kievarintien kohtien suojateiden
varustamista keskisaarekkeilla.
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