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1 Lähtökohdat

1.1 Johdanto

Sastamalan kaupungin keskustan itäpuolella on käynnissä Sylvään yleissuunnitelman laadintatyö.
Hanke-esitteessä [1] aluetta kuvataan seuraavasti: Suunnitelmassa on tarkoitus selvittää kyseiselle
alueelle toimivat liikenneratkaisut niin kevyen liikenteen kuin ajoneuvoliikenteenkin osalta kytket-
tynä keskustan alueen kokonaisverkkoon. Lisäksi suunnitelman tarkoituksena on selvittää alueen
tulevat maankäyttömahdollisuudet erityisesti keskustan palveluihin tukeutuvan tiiviin asuntoraken-
tamisen osalta. Suunnittelussa varaudutaan edelleen Keskustan rakenneosayleiskaavan mukaisesti
Kilpinokan sillan rakentamiseen, mutta alueen toteutumisedellytykset selvitetään myös siltaratkai-
susta riippumattomasti. Tarvittaessa suunnittelualuetta laajennetaan Tervakallion ja Siikasuon alu-
eille vesistön pohjoispuolella. Yleis- ja kehittämissuunnitelman pohjalta arvioidaan alueen tulevai-
suuden kaavamuutostarpeet ja suunnitelma toimii asemakaavoituksen runkona.

Tässä selvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti yleissuunnitelma-alueen keskiäänitasoja nykyti-
lanteessa 2018 ja ennustetilanteessa 2030. Laskentojen perusteella on kartoitettu suunnittelualu-
een meluntorjuntatarpeita ja -mahdollisuuksia, arvioitu tarvittavia kaavamääräyksiä sekä annettu
ohjeita alueen jatkosuunnittelua varten.

Työn tilaajana on Sastamalan kaupunki, jossa yhteyshenkilönä on toiminut kaavasuunnittelija Ida
Montell. Selvityksen on laatinut Sitowise Oy, jossa työn projektipäällikkönä on toiminut Ins. AMK
Tiina Kumpula.

1.2 Suunnittelualue

Yleissuunnittelualueen likimääräinen rajaus on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Selvitysalueen sijainti ja rajaus (Hanke-esite [1])
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2 Menetelmät ja lähtötiedot

2.1 Melutason 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 keskiäänita-
soille on esitetty taulukossa 1.

Taulukko 1. VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot.

Ohjearvojen määrittely tarkoittaa melun ekvivalenttitasoa eli keskimelutasoa koko ohjearvon aika-
välillä. 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 laskettuun ar-
voon lisätä 5 dB.

Nyt tarkasteltava alue tulkitaan nykyisen väylästön ja rakennuskannan osalta ns. vanhaksi alueeksi,
jolloin meluntorjuntaa ohjaava suure on päiväajan ohjearvo 55 dB. Uuden liikenneväylän ja uusien
asemakaava-alueiden osalta yöajan ohjearvo 45 dB on määräävä.

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 Melumallinnus

2.2.1 Maasto- ja laskentamalli

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

Maastomalli on muodostettu Maanmittauslaitoksen numeerisen aineiston ja Sastamalan kaupun-
gin kantakartta-aineiston perusteella. Nykyisten rakennusten korkeutena on käytetty 5 m maanpin-
nasta.

Uusien tieyhteyksien geometriatiedot perustuvat tilaajan toimittamiin väylän yleissuunnitelmatie-
toihin (Vammalantien suunnitelma, asemapiirustus ja pituusleikkaus 21.12.2016, FCG suunnittelu
ja tekniikka Oy).

Laajat asfalttialueet, kadut sekä rakennukset on mallinnettu akustisesti kovina (absorptio 0).

Melulaskennat on tehty SoundPlan 7.4 -melunlaskentaohjelman pohjoismaisella tieliikennemelun
laskentamalilla [2]. Laskentamallin tarkkuus on tien lähietäisyydellä tyypillisesti ±2 dB. Selvityksessä
on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq) suunnittelualueelle.

Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa:

• Laskentaruudukon koko 10 x 10 metriä, jokainen ruutu on laskettu ilman ruutujen in-
terpolointia.

• Laskentasäde 100 metriä

• Laskennassa mukana 2. kertaluvun heijastukset

• Rakennukset heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella

• Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tieliikennelaskentamal-
lin mukaisesti)

2.2.2 Liikennetiedot

Melulaskennoissa melulähteinä on huomioitu Vammalantien, Itsenäisyydentien, Pesurinkadun,
Tampereentien, Aarnontien sekä yleissuunnitelman mukaisten uuden tieyhteyksien liikenne. Lii-
kennemäärät perustuvat olemassa olevan tie- ja katuverkon osalta Sastamalan keskustan liikenne-
suunnitelman tietoihin [2]. Liikennesuunnitelmassa ei ole huomioitu mahdollisia uusia katuyhteyk-
siä Tuomiston liikenneympyrästä Tampereentielle ja sieltä edelleen Kilpinokan sillalle, mistä syystä
uusien katuyhteyksien liikennemäärät perustuvat karkeaan asiantuntija-arvioon.

Melulaskennoissa käytetyt katuverkon liikennetiedot on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Tie- ja katuliikenteen määrä- ja ominaisuustiedot

90 % liikennesuoritteesta on oletettu tapahtuvan päiväaikaan klo 7-22

3 Tulokset

Melulaskennalla selvitettiin päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq,7–22 ja LAeq,22–7 selvitysalueelle. Las-
kennat tehtiin nykytilanteessa 2018 ja vuoden 2030 ennustetilanteessa.

Keskiäänitasoalueet on esitetty 5 dB portain vaihtuvina värialueina. Esimerkiksi 50–55 dB kes-
kiäänitasoalue on väriltään tummanvihreä.

Selvitysalueella päiväajan ohjearvotasot ovat meluntorjuntaa määrittäviä.

Laskentojen tulokset on esitetty liitekuvissa 1-2. Liitteessä 1 on esitetty päivä- ja yöajan keskiääni-
tasot nykytilanteessa. Liitteessä 2 on esitetty vastaavat keskiäänitasot vuoden 2030 ennustetilan-
teessa.

Nykytilanteessa 2018 päiväajan 55 dB keskiäänitasoalue leviää enimmillään noin 15-70 m etäisyy-
delle tie- ja katuverkosta (liite 1). Ennustetilanteessa liikennemäärät ovat kasvaneet nykyisestä
noin 17-30 %, mikä näkyy nykyisten väylien hieman kasvaneina melualueina (liite 2). Lisäksi suun-
niteltu uusi katu-/tieyhteys tuo alueelle uuden melulähteen

4 Yhteenveto ja johtopäätökset

Laskentojen mukaan uuden liikenneväylän varrelle sijoittuu yksi asuinrakennus, jonka alueella lii-
kenteen keskiäänitaso ylittää osittain ohjearvot 55 dB päivällä ja 45 dB yöllä. Koska tilanne muuttuu
uuden liikenneväylän rakentamien myötä, on ko. asuinkiinteistön melutilanne suositeltavaa tarkas-
taa katusuunnitelmavaiheessa ja tarvittaessa selvittää rakenteellisen meluntorjunnan toteutus-
mahdollisuus ja torjunnalla saavutettava melutason alenema ko. kiinteistön kohdalla.

Ulko-oleskelualueiden meluntorjunta

Niillä alueilla, joiden tulevilla huoneistokohtaisilla pihoilla, leikki- tai oleskelualueilla, terasseilla tai
parvekkeilla melutasot laskentojen mukaan ylittävät melun ohjearvot 55 dB päivällä ja 45 dB yöllä,
tulee mahdollisessa jatkosuunnittelussa (mm. asemakaava, alueen täydennysrakentaminen) suun-
nitella meluntorjunta huomioiden esimerkiksi alueelle tulevan rakennusmassoittelun vaikutus.



Meluselvitysraportti 6/6
Ojansuun ja Sylvään alueiden meluselvitys

 8.8.2018

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

Mikäli yli 55 dB päivämelualueille tai yli 45 dB yömelualueille (vanhoilla täydennysrakennusalueilla
yöajan ohjearvo on 50 dB) sijoitetaan uusia asuinrakennuksia, huoneistokohtaisia pihoja, leikki- tai
oleskelualueita, terasseja tai parvekkeita, tulee niiden meluntorjunta toteuttaa siten, että melutaso
ei ylitä VNp 993/92 mukaisia ulkoalueiden ohjearvoja. Uudet asunnot tulee ensisijaisesti sijoittaa
alueille, joilla ohjearvoja ei ylitetä. Mikäli ei voida varmistaa, että melutasot uuden asuintalon lii-
kenneväylän puoleisilla julkisivuilla ovat alle 55–60 dB, olisi huoneistojen suositeltavaa ulottua läpi
talon, jotta tuuletus voidaan järjestää talon hiljaisemmalta puolelta.

Nykyisten rakennusten peruskorjausten yhteydessä on mahdollista mm. suositella parveke- tai te-
rassilasituksia ohjearvot ylittävillä alueilla ohjearvojen saavuttamiseksi.
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