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1.

JOHDANTO
Pälkäneen kunnan keskustaajaman ja valtatien 12 itäpuolella oleville maa-alueille välillä Epaala –
Pälkänevedentie ollaan suunnittelemassa mahdollista uutta asutusta. Tässä työssä on tarkasteltu
alueen melutasoja nykytilanteessa ja ennustetilanteessa vuonna 2020.
Selvitysalueen likimääräinen sijainti on esitetty kuvassa 1.
Kuva 1. Selvitysalueen sijainti

Työ on tehty Pälkäneen kunnan toimeksiannosta. Yhteyshenkilönä tilaajan puolelta on toiminut
aluearkkitehti Marja-Liisa Mytkäniemi. Ramboll Finland Oy:ssä työstä on vastannut Ins. (AMK)
Tiina Kumpula.

2.

LÄHTÖTIEDOT

2.1

Laskentaohjelma
Melulaskennat on tehty 3d –maastomallin huomioivalla SoundPlan -laskentaohjelmalla, versio
7.0, joka perustuu yhteispohjoismaiseen tie-, raideliikenne ja teollisuusmelun laskentamalliin. Lisätietoja ohjelmasta saa esimerkiksi internetistä osoitteesta ”www.soundplan.com”.

2.2

Maastomalli
Laskennoissa käytetty maastomalli on luotu Maanmittauslaitoksen maastotietokannan numeerisesta aineistosta, jota on 100 metrin etäisyydellä tielinjan molemmin puolin täydennetty vuonna
2011 valmistuneen tiesuunnitelman Valtatien 12 parantaminen välillä Huutijärvi – Laitikkala,
Kangasala ja Pälkäne (Ramboll Finland Oy 20.1.2011) aineistolla.
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2.3

Liikennetiedot
Liikenteen määrä- ja ominaisuustiedot vuoden 2010 osalta perustuvat tierekisteritietoihin
24.8.2010. Vuoteen 2020 mennessä liikennemäärän on arvioitu kasvavan 30 %.
Valtatien liikennemäärinä (KVL, keskivuorokausiliikenne) ja ominaisuustietoina on käytetty seuraavia arvoja:

Tieosuus
Pohjoisesta Pälkäneventielle
Pälkänevedentieltä etelään

KVL
2006
ajon./vrk
7156
6314

KVL
Raskas2020
liikenneajon./vrk
%
9303
10
8208
10

Nopeus
km/h
80
80

Työssä on oletettu, että 90 % liikenteestä tapahtuu päiväaikaan klo 07–22.

3.

MELUN OHJEARVOT

3.1

Valtioneuvoston päätös melun ohjearvoista
Melun ohjearvoina käytetään valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/92) mukaisia ohjearvoja, ja
ne on esitetty taulukossa 3.1.
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 läheisyy55 dB
45-50dB1) 2)
dessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat
alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella
45 dB
40 dB3)
ja luonnonsuojelualueet
SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitus35 dB
30 dB
huoneet
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 aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä
tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja.
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4.

MELULASKENNAT

Laskennat on tehty ohjearvomäärittelyn mukaisesti keskiäänitasoina päiväajalle (klo 7-22) ja yöajalle (klo 22-7) nykytilanteessa (v. 2010) ja ennustetilanteessa (v. 2020).
Meluvyöhykelaskennoissa käytetyn hilapisteverkon tiheys on ollut 20 x 20m. Laskenta on tehty 2
m korkeudelle maanpinnasta.
Tulokset on esitetty laskentakuvissa 1-4.
Kuvassa 1 on esitetty päiväajan klo 07–22 meluvyöhykkeet LAeq vuoden 2010 liikennemäärillä.
Kuvassa 2 on esitetty yöajan klo 22–07 meluvyöhykkeet LAeq samassa liikennetilanteessa.
Kuvissa 3 ja 4 on esitetty kuvia 1 ja 2 vastaavat meluvyöhykkeet ennustevuoden 2020 liikennemäärillä.

5.

LASKENTATULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Vuoden 2010 tarkastelutilanteessa yli 55 dB päivämelualue leviää enimmillään noin 180 m ja yöajan yli 45 dB melualue noin 250 m etäisyydelle tien pohjoispuolella. Yöajan yli 50 dB laajuus tien
pohjoispuolella on enimmillään noin 130 m.
Ennustetilanteessa v. 2020 yli 55 dB päivämelualue leviää noin 50–200 metrin etäisyydelle valtatiestä maaston muodoista riippuen. Yöajan yli 50 dB:n alueen laajuus on noin 30–150 m ja uusille alueille sovellettavan yli 45 dB:n alueen laajuus noin 60–280 m.
Uutta rakentamista alueelle osoitettaessa on yöajan ohjearvo 45 dB määräävä. Vähäisessä täydennysrakentamisessa yöajalle sovelletaan ohjearvoa 50 dB ja tällöin meluntorjunnassa määrääväksi tulee yöajan 50 dB:n melualuetta laajemmalle leviävä päiväajan ohjearvoraja 55 dB.
Mikäli melualueelle osoitetaan uutta rakentamista, tulisi rakennuttajan viimeistään rakennuslupavaiheessa esittää toimenpiteet, joilla varmistetaan, ettei annettuja ohjearvoja ylitetä sisätiloissa
tai oleskelualueilla.
Mikäli selvityksen pohjana olevat suunnitteluperusteet oleellisesti muuttuvat, tulee selvitys harkinnan mukaan päivittää.
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