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1 Johdanto

Hollolan kunnassa Kartanon kunnanosassa Vanhantalonrinteen ja Perhoslehdon väli-
sellä alueella on käynnissä asemakaavatyö, jonka tavoitteena on mm. asemakaavoit-
taa uutta pientaloasutusta Hirvikalliontien eteläpuolelle ja tarkastella katu- ja kortteli-
alueiden rajauksia.

Tässä selvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti kaava-alueen keskiäänitasoja en-
nustetilanteessa 2040. Laskentojen perusteella on kartoitettu suunnittelualueen me-
luntorjuntatarpeita ja -mahdollisuuksia, arvioitu tarvittavia kaavamääräyksiä sekä an-
nettu ohjeita alueen jatkosuunnittelua varten. Nykytilanteen 2019 melutilannekuvana
on hyödynnetty Liikenneviraston Maanteiden meluselvityksen 2017 tuloksia.

Työn tilaajana on Hollolan kunta, jossa yhteyshenkilönä on toiminut kaavasuunnittelija
Sini Utriainen. Selvityksen on laatinut Sitowise Oy, jossa meluselvityksen ovat laatineet
Ins. AMK Tiina Kumpula (projektipäällikkö ja laadunvarmistus) sekä Ins. AMK Kirsi-
Maarit Hiekka (melumallinnus ja raportointi).

Kaava-alueen rajaus on esitetty kuvassa 1 punaisella viivalla.

Kuva 1. Kaava-alueen rajaus (OAS, Hollolan kunta 2.8.2019).
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2 Menetelmät ja lähtötiedot

2.1 Melun ohjearvot

Melulaskennan tuloksena saatuja melutasoja on verrattu valtioneuvoston päätöksessä
(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 välttämättä
aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylitystä, mikäli aikaväli sisältää hiljaisempia
jaksoja.

Mikäli melu on luonteeltaan impulssimaista tai kapeakaistaista, tulee mitattuun tai las-
kettuun arvoon lisätä 5 dB.

Kaava-alue tulkittaneen ns. uudeksi alueeksi, jolloin alueelle sovelletaan päiväajan oh-
jearvoa 55 dB ja yöajan ohjearvoa 45 dB. Liikenteen päivä-yö -jakaumasta johtuen
yöajan 45 dB keskiäänitasoalue leviää laajemmalla kuin päiväajan 55 dB keskiäänita-
soalue. Näin ollen yöajan keskiääntiaso on kaava-alueella meluntorjunnan tarvetta
määrittävä.

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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2.2 Maastomalli

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

Maastomalli on laadittu Maanmittauslaitoksen pistemuotoisen korkeusdatan perus-
teella. Rakennukset ja vesialueet ovat Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta.
Rakennuksille on määritetty keskimääräinen korkeus rakennusluokituksen mukaan.

Lahden eteläisen kehätien geometriatiedot ovat rakennussuunnitelman mukaiset. Hir-
vimäen asemakaava-alueen vaikutusalueella ei Lahden eteläisen kehätien varrelle ole
esitetty tie- tai rakennussuunnitelmassa rakenteellista meluntorjuntaa.

2.3 Liikennetiedot

Meluselvityksessä on hyödynnetty Lahden eteläisen kehätien liittymien ja ympäröivien
alueiden liikennesuunnitelman yhteydessä laadittua liikenne-ennustetta (laadittu
6.11.2017). Kehätien eteläpuolelle on mahdollisesti toteutumassa Lahden seudun kier-
rätyspuisto. Kehätien raskaan liikenteen määrässä on huomioitu mahdollisen kierrä-
tyspuiston raskaan liikenteen tuotos kehätien liikenteessä.

Melutasot on laskettu ennustevuodelle 2040. Laskennoissa käytetyt liikenteen määrä-
ja ominaisuustiedot on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2. Ennustevuoden 2040 liikennetiedot

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

2.4 Laskentamenetelmät

Melulaskennat on suoritettu SoundPlan 8.1 -melulaskentaohjelmalla. Laskenta perus-
tuu yleisesti Suomessa käytettävään yhteispohjoismaiseen tieliikennemelun laskenta-
malliin (Nordic Prediction Method). Laskentamallien tarkkuus on lähietäisyydellä tyypil-
lisesti ± 2 dB.

Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa:

• Laskentaruudukon koko 15 x 15 metriä, jokainen ruutu on laskettu ilman ruutu-
jen interpolointia.

• Laskentasäde 1500 metriä
• Laskennassa mukana 1. kertaluvun heijastukset
• Rakennukset heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella
• Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tie- ja raidelii-

kennelaskentamallin mukaisesti)
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Selvityksessä on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq), jolloin niitä voi verrata
valtioneuvoston antamiin melutasojen ohjearvoihin. Melutasot on laskettu kahden met-
rin korkeudelle, minkä perusteella voidaan arvioida piha-alueiden melutasoja. Lisäksi
on laskettu julkisivuihin kohdistuvat melutasot, jotta voidaan arvioida suositukset ulko-
vaipan ääneneristävyydelle ja lasituksen tarve mahdollisille huoneistokohtaisille par-
vekkeille.

3 Tulokset ja johtopäätökset

3.1 Nykytilanne

Kuvassa 2 on esitetty ote Liikenneviraston Maanteiden meluselvityksen 2017 kansal-
listen laskentojen päiväajan keskiäänitasotuloksesta LAeq7-22. Kaava-alueen viitteellinen
sijainti on esitetty kuvassa sinisellä ellipsillä.

Kuva 2. Ote maanteiden meluselvityksen 2017 päiväajan keskiäänitasokartasta LAeq7-

22, kaava-alueen suuntaa antava sijainti esitetty sinisellä

Nykytilanteessa 2019 Lahden eteläistä kehätietä ei kaava-alueen kohdalla ole vielä
avattu liikenteelle, mistä syystä tie- ja katuliikenteen keskiääntiasot alueella ovat alle
VNp 993/92 mukaisten melutason ohjearvojen.

3.2 Ennustetilanne 2040

Melulaskennat tehtiin päivälle ja yölle ennustevuodelle 2040. Keskiäänitasoalueet on
esitetty 5 dB portain vaihtuvina värialueina. Esimerkiksi 50–55 dB keskiäänitasoalue
on väriltään tummanvihreä.

Selvitysalueella yöajan ohjearvotasot ovat meluntorjuntaa määrittäviä.

Laskentojen tulokset on esitetty liitekuvissa 1-4. Liitekuvissa 1 ja 2 on esitetty päivä- ja
yöajan keskiäänitasoalueet LAeq7-22 ja LAeq22-7 uudella tie- ja katuverkolla nykyisillä ra-
kennusmassoilla. Liitekuvissa 3-4 on esitetty vastaavat laskentakuvat viitteellisten uu-
sien rakennusmassojen kanssa.
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Melutason ohjearvot 55 dB päivällä ja 45 dB yöllä alittuvat suurimmalla osaa suunni-
teltuja uusia asuinkäyttöön tarkoitettuja alueita (liitteet 1 ja 2). Aivan valtatietä lähim-
millä alueilla tulee suunniteltaessa varmistaa, että ohjearvot toteutuvat pihan oleskelu-
alueilla, tämä onnistuu sijoittamalla oleskeluun tarkoitetut pihat rakennusten suojan
puolelle (liitteet 3 ja 4).

Laskentojen mukaan ennustetilanteessa 2040 uudisrakennusten julkisivuihin kohdis-
tuvat melutasot ovat laskentojen perusteella enimmillään noin 57 dB päivällä ja 50 dB
yöllä, mikäli rakennuksia ei sijoiteta liitekuvissa 3 ja 4 esitettyä lähemmäs katuverkkoa.
Laskentojen perusteella kaava-alueella ei ole tarvetta erilliselle ulkovaipan ääneneris-
tävyysvaatimukselle. Ääniympäristöasetuksen (asetus 796/2017) mukainen ulkovai-
pan vähimmäiseristävyysvaatimus ∆L 30 dB on riittävä sisämelun ohjearvojen saavut-
tamiseksi.

Liikennemelulähteiden puoleiset mahdolliset huoneistokohtaiset parvekkeet on lasken-
tojen perusteella suositeltavaa lasittaa.

4 Liitteet

Liite 1. Päiväaikaiset keskiäänitasot ennustetilanteessa 2040, nykyinen maankäyttö.

Liite 2. Yöaikaiset keskiäänitasot ennustetilanteessa 2040, nykyinen maankäyttö.

Liite 3. Päiväaikaiset keskiäänitasot ennustetilanteessa 2040, nykyinen maankäyttö,
johon on lisätty viitteellisiä rakennusmassoja.

Liite 4. Yöaikaiset keskiäänitasot ennustetilanteessa 2040, nykyinen maankäyttö, jo-
hon on lisätty viitteellisiä rakennusmassoja.
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