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1 Taustatiedot

Siilinjärven kunnan Vuorelan alueella pohditaan Vuorelantien osittaista siirtoa nykyi-
seltä paikaltaan lähemmäksi valtatietä 5, jolloin alueelle olisi mahdollista tuoda uutta
maankäyttöä.

Tässä työssä on selvitetty Siilinjärven kunnan toimeksiannosta alueen keski-
äänitasoja maankäytön suunnittelun tueksi. Melulaskennat on tehty nykyisillä liiken-
netiedoilla nykyiselle maankäytölle ja ennusteliikennetiedoilla mahdolliselle tulevalle
maankäytölle.

Alueen rajaus on esitetty kuvassa 1 punaisella viivalla.

Kuva 1. Alueen rajaus ( © MML avoimet aineistot)

Sito Oy:ssä työn on laatinut Ins. AMK Tiina Kumpula. Laadunvarmistajana on toimi-
nut DI Jussi Kurikka-Oja.

Lepokivenkuja

Kauriinpolku
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2 Menetelmät ja lähtötiedot

2.1 Melun ohjearvot

Melulaskennan tuloksena saatuja melutasoja on verrattu valtioneuvoston päätökses-
sä 993/1992 annettuihin melutason ohjearvoihin. Ohjearvot on annettu erikseen päi-
vä- (klo 7–22) ja yöajan (klo 22–7) melutasoille. Tässä työssä tarkasteltava alue tul-
kittaneen ns. uudeksi alueeksi, joten ulko-oleskelualueilla sovelletaan päiväajan 55
dB ja yöajan 45 dB ohjearvoa.

Taulukko 1. VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot

2.2 Maasto- ja laskentamalli

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

Maastomalli on muodostettu Maanmittauslaitoksen 2 m korkeusmallin ja Siilinjärven
kunnan numeerisen kantakartta-aineiston perusteella. Tulevan maankäytön osalta
malliin on upotettu tilaajan toimittamassa maankäyttöluonnoksessa uusille raken-
nusmassoille esitetyt pohjakorkeustasot, joiden mukaan on mallinnettu myös ennus-
tetilanteen maanpinta.

Nykyisten rakennusten korkeus on merkittäviltä osin mallinnettu kerrosluvun perus-
teella. Uusien rakennusmassojen korkeus on mallinnettu tilaajan toimittaman maan-
käyttöluonnoksen perusteella.

Kadut, rakennukset ja vesistö on mallinnettu akustisesti kovina alueina (α =0).

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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Melulaskennat on tehty SoundPlan 7.3 -melunlaskentaohjelman pohjoismaisella tie-
ja raideliikennemelun laskentamallilla [1]. Laskentamallin tarkkuus on tien lähietäi-
syydellä tyypillisesti ± 2 dB. Selvityksessä on laskettu päiväajan keskiäänitasot (LAeq)
suunnittelualueelle.

Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa:

· Laskentaruudukon koko 10 x 10 metriä, jokainen ruutu on laskettu ilman ruu-
tujen interpolointia

· Meluvyöhykkeiden laskentakorkeus 2 metriä. Tieliikenteen meluvyöhykkeet
vuoden 2035 ennustetilanteessa on mallinnettu myös laskentakorkeudella
mp+ 15 m.

· Laskentasäde 1500 metriä
· Laskennassa mukana 3. kertaluvun heijastukset
· Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tie- ja raidelii-

kennemelumallin mukaisesti)

2.3 Liikennetiedot

Työssä melulähteenä on huomioitu valtatie 5, valtatien 5 ramppi pohjoisesta Vuore-
lantielle, Vuorelantien eteläpäässä sijaitseva kiertoliittymä, Vuorelantie, Simpantie ja
Kuopio-Iisalmi rautatie (Savon rata).

Melutilanteet on laskettu nykytilanteen 2014 ja vuoden 2035 ennustetilanteen liiken-
nemäärillä.

Nykytilanteen liikennetiedot perustuvat valtatien 5 osalta tierekisteriin 1.1.2014, Vuo-
relantien ja Simpantien osalta tilaajan toimittamiin vuoden 2008 tietoihin, joita on tar-
kastettu vastaamaan nykytilannetta 2014. Ennustetilanteen 2035 osalta tie- ja katu-
verkon liikenteenmäärä- ja ominaisuustiedot perustuvat kaavatyön tueksi laadittuun
liikenneasiantuntijan arvioon (M. Romppanen, Sito Oy, 18.12.2014). Laskennoissa on
käytetty taulukossa 2 esitettyjä tietoja.

Taulukko 2 Tie- ja katuliikenteen määrä- ja ominaisuustiedot

*Raskaan liikenteen nopeutena on käytetty 80 km/h

Valtatien 5 liikenteestä 88 % ja katuverkon liikenteestä 90 % on oletettu tapahtuvan
päiväaikaan klo 7-22.

Raideliikenteen lähtötiedot on saatu tilaajalta. Junien nopeustasot Vuorelan kohdalla
on tarkastettu linjakaaviosta Kuopio-Iisalmi 24.6.2014. Laskennoissa käytetyt lähtö-
tiedot on esitetty taulukossa 3.

Tie/katu Nopeus Raskasliikenne-%
km/h 2014 2035

Valtatie 5 100* 10,3 18700 24300
Ramppi Vt5 pohjoisesta Vuorelantielle 50 17,5 450 560
Kiertoliittymä 50 7,3 8403 10924
Vuorelantie 50 5,0 4000 5200
Simpantie 40 5,0 2000 2200

KVL
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Taulukko 3. Raideliikenteen määrä- ja ominaisuustiedot

Laskennoissa on käytetty junien todellisia nopeustasoja.

3 Tulokset ja johtopäätökset

Melulaskennalla selvitettiin päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq,7–22 ja LAeq,22–7 tarkas-
telualueelle nyky- ja ennustetilanteissa 2014 ja 2035. Ennustetilanteen 2035 keski-
äänitasot selvitettiin pihatason (mp+ 2 m) lisäksi laskentakorkeudella mp+ 15 m (n. 4.
kerroksen tasa).

Yöajan keskiäänitasot ovat alueella meluntorjunnan kannalta mitoittavat.

Ulko-oleskelualueiden melutasot

Laskentojen perusteella tie- ja katuliikenteen aiheuttamat keskiäänitasot tarkastelu-
alueella ovat nykytilanteessa päiväaikaan enimmillään noin 66 dB ja yöaikaan enim-
millään noin 57 dB (liite 1). Raideliikenteen keskiäänitasot ovat enimmillään päiväai-
kaan noin 53 dB, yöaikaan noin 52 dB (liite 2).

Vuoden 2035 ennustetilanteessa liikennemäärät ovat kasvaneet nykytilanteesta, mi-
kä kasvattaa myös liikenteen melupäästöä.

Laskentojen perusteella tie- ja katuliikenteen aiheuttamat keskiäänitasot tarkastelu-
alueella vuoden 2035 ennustetilanteessa ovat päiväaikaan enimmillään noin 69 dB ja
yöaikaan enimmillään noin 60 dB (liite 3). Raideliikenteen keskiäänitasot ovat enim-
millään päiväaikaan noin 55 dB, yöaikaan noin 54 dB (liite 4).

Uudet rakennusmassat estävät tehokkaasti melun leviämistä, mistä syystä ennusteti-
lanteessa tarkastelualueelta löytyy alueita, joilla keskiäänitasot alittavat VNp 993/92
mukaiset asumiselle käytetyt ulkomelun ohjearvot 45 dB yöllä ja 55 dB päivällä. Vuo-
relantiehen rajoittuvien kiinteistöjen osalta leikkiin ja oleskeluun sopivia piha-alueita
on osoitettavissa asuinrakennusten melulta suojaisilta länsipuolilta. Simpantien var-
teen sijoittuvien uudisrakennusten alueella ohjearvot alittuvat käytännössä kokonai-
suudessaan.

Uudet rakennusmassat sijoittuvat paikoitellen alueen päämelulähteiden ja nykyisten
meluherkkien toimintojen väliselle alueelle, mikä estää melun leviämistä etenkin Le-
pokivenkujan, Sandelsintien pohjoispään ja Kauriinkujan asuinalueille sekä terveys-
aseman alueelle. Suunniteltu maankäyttö parantaa em. alueiden melutilannetta nyky-
tilanteeseen verrattuna ja vähentää melulle altistuvien asukkaiden määrää.

Alueille joilla yöajan keskiäänitaso ylittää 45 dB, ei tule osoittaa leikki- ja oleskelutiloja
tai huoneistokohtaisia pihoja ilman meluntorjuntaa.

Pituus, Suositeltu no- Todellinen no-
Tyyppi 2014 2035 2014 2035 m peus, km/h peus, km/h
Sr 10 10 1 1 160 120 120
Sm3 - 1 2 2 160 120 120
F-Taju 7 9 3 4 480 100 80
R-Taju 1 1 1 1 475 80 70

Sr Sr1- tai Sr2-veturin vetämät henkilöliikenteen junat (punaiset, siniset tai yksikerroksiset IC-vaunut)
Sm3 Pendolino
F-Taju suomalaisista tavaravaunuista koostuvat tavarajunat
R-Taju venäläisistä tavaravaunuista koostuvat tavarajunat

Päivä Yö
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Parvekkeille ja julkisivuihin kohdistuvat melutasot

Mikäli rakennuksen julkisivuun kohdistuu päiväaikaan yli 65 dB keskiäänitaso tai yö-
aikaan yli 60 dB keskiäänitaso ja rakennus on osoitettu esim. asuin-, hoito- tai ope-
tuskäyttöön, tulee julkisivulle tai julkisivuille asettaa määräys tavanomaista parem-
masta ääneneristävyydestä (ns. dB-määräys).

Laskentojen mukaan tie- ja katuliikenteestä rakennusten julkisivuille leviävät keski-
äänitasot ovat enimmillään noin 66–67 dB (kuva 5). Kuvassa 2 punaisella merkityille
julkisivuille on suositeltavaa asettaa määräys 32 dB ääneneristävyydestä.

Kuva 2. Rakennusten julkisivut, joille tulee antaa määräys 32 dB ääneneristävyydestä

Parvekkeiden melutasot

Yli 45 dB yöajan keskiäänitasoalueelle sijoittuvat parvekkeet on varustettava parve-
kelasituksin ohjearvotasoon pääsemiseksi (liite 5). 55–57 dB yöaikaiselle keski-
äänitasoalueelle sijoittuvilla parvekkeilla tulee parvekelasitus toteuttaa erityispaksuin
lasein ja varustaa lasitus välilistoin äänieristyksen tehostamiseksi. Julkisivuille joihin
yöaikaan kohdistuu yli 57 dB keskiäänitaso, ei suositella toteutettavaksi parvekkeita
ainakaan siinä tapauksessa, että parveke on asunnon ainoa.

Kuvassa 3 sinisellä merkityille julkisivuille toteutettavat parvekkeet tulee lasittaa.
Oranssilla merkityille julkisivuille ei suositella toteutettavaksi parvekkeita.

Kuva 3. Parvekkeiden toteuttamissuositukset

Mikäli suunnitteluperusteet tai lähtötiedot muuttuvat oleellisesti (esimerkiksi raken-
nusten kerrosmäärä muuttuu), on tämä selvitys harkinnan mukaan päivitettävä.



Vuorelantien alueen melutarkastelu
13.1.2015 7 (7)

4 Liitteet

Liite 1. Tie- ja katuliikenteen päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq7-22 ja LAeq22-7, 2014,
laskentakorkeus mp+ 2m

Liite 2. Raideliikenteen päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq7-22 ja  LAeq22-7, 2014, las-
kentakorkeus mp+ 2m

Liite 3. Tie- ja katuliikenteen päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq7-22 ja LAeq22-7, 2035,
laskentakorkeus mp+ 2m

Liite 4. Raideliikenteen päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq7-22 ja  LAeq22-7, 2035, las-
kentakorkeus mp+ 2m

Liite 5. Tie- ja katuliikenteen päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq7-22 ja LAeq22-7, 2035,
laskentakorkeus mp+ 15m

5 Lähteet

[1] Road traffic noise. Nordic prediction method. TemaNord 1996:525, Nordic Council
of Ministers, Kööpenhamina, 1996.
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