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1. YLEISTÄ

Ramboll on laatinut Ankkurilahden meluselvityksen asemakaavaa varten. Suunnittelualue
sijaitsee Limingassa, Tupoksen taajamassa. Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1.1.

Työssä selvitettiin laskennallisesti mallintamalla suunnittelukohteen ulkopihoille sekä rakennusten
julkisivuille kohdistuva tie- ja raideliikenteen melu. Mallinnuksessa huomiotiin vt4 ramppeineen
sekä junarata. Tarkastelut tehtiin vuoden 2040 ennustetilanteessa. Melutarkastelujen lähtökohtana
olivat Valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaiset meluohjearvot.

Työ on tehty Limingan kunnan toimeksiannosta. Tilaajan yhteyshenkilönä on ollut Venanzia Rizzi.
Meluselvityksen on laatinut Ville Virtanen Ramboll Finland Oy, jossa työstä on vastannut Jari
Hosiokangas.

Kuva 1.1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti (Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 05/2019

aineistoa)
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2. MENETELMÄT JA LÄHTÖTIEDOT

2.1 Laskentaohjelma
Tieliikenteen meluselvitys on tehty SoundPLAN 8.0 – ohjelmistolla käyttäen ohjelmaan sisältyvää
pohjoismaista tie- ja raideliikennemelun laskentamallia. Laskentaohjelma laskee melun leviämisen
3D-maastomallissa huomioiden mm. etäisyysvaimentumisen, maastonmuodot, rakennukset,
meluesteet ja heijastukset.  Lisätietoa ohjelmistosta on saatavilla osoitteessa www.soundplan.eu.

2.2 Maastomallin lähtötiedot
Maastomalli muodostettiin Limingan kaupungin kantakartan pohjalta, jota täydennettiin MML:n 2m
laserkeilausaineistolla. Maastomalli sisältää maastonmuodot korkeuskäyrinä ja korkeuspisteinä.
Lisäksi on mallinnettu rakennukset, akustisesti kovat pinnat ja muut äänen etenemiseen
vaikuttavat tekijät.

Suunnitellut rakennukset mallinnettiin 21.5.2019 saadun luonnoksen pohjalta,
maankäyttöluonnokset esitetty kuvassa 2.2.1.

Kuva 2.2.1 Ankkurilahden asemakaavan kaavaehdotus 21.5.2019
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2.3 Liikennemäärätiedot
Laskennassa on huomioitu tie- ja raideliikenteen aiheuttamat melutasot ennustetilanteessa 2040,
taulukoissa 2.3.1. ja 2.3.2. esitetyn mukaisina.

Taulukko 2.3.1. Tieliikennetiedot

Tieliikenne, ennuste 2040
KAVL

(ajoneuvoa/vrk)
Raskas

liikenne Nopeus

(%) (km/h)

Valtatie 4 46500 8 100/80

Vt 4 rampit, pohjoinen 8000 5 80

Vt 4 rampit, eteläinen 1000 25 80

Junatiedot on saatu VR Track Oy:n liikennesuunnittelija Maija Vehkalahdelta.

Taulukko 2.3.2. Junaliikennetiedot

Junatiedot 2040 Päivä klo 7-22
[kpl]

Yö klo 22-7
[kpl] Pituus [m]

Todellinen
nopeus
(km/h)

Pendolino (SM3) 2 2 160 100

Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista
IC-vaunuista koostuvat juna (IC2) 18 5 240 100

Suomalaisista tavaravaunuista
koostuvat tavarajunat (F-Taju) 4 7 540 80

Venäläisistä tavaravaunuista koostuvat
tavarajunat (R-TaJu) 5 4 780 80
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2.4 Melun ohjearvot

Valtioneuvosto on antanut päätöksen yleisistä melutason ohjearvoista (VNp 993/92). Päätöksen
mukaan melutaso ei saa ylittää taulukossa 2.4.1 esitettyjä arvoja.

Taulukko 2.4.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot.

Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään

Päivällä
klo 7-22

Yöllä
klo 22-7

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

55 dB 50/45 dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet4), leirintäalueet,
virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja
luonnonsuojelualueet

45 dB 40 dB3)

SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitus-
huoneet

35 dB 30 dB

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

havainnointiin yöllä.
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja

Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskiäänitasoa eli ekvivalenttiäänitasoa koko ohjearvon
aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä
tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää vastaavasti myös hiljaisempia
ajanjaksoja.
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3. MELULASKENNAT

Melulaskennat on tehty liikennemäärien mukaan siten, että tuloksia voidaan verrata suoraan
valtioneuvoston päätöksen mukaisiin päivä- (07-22) ja yöajan (22–07) ohjearvoihin.

Meluvyöhykelaskentojen äänitasot on esitetty 5 dB välein vaihtuvin värialuein.
Meluvyöhykelaskennat on tehty 10 x 10 m laskentaruudukkoon ja laskenta on tehty + 2 m
korkeudelle maanpinnasta.

Lisäksi suunniteltujen rakennuksen äänieristystarpeen arvioimista varten on tehty melulaskennat
julkisivuihin kohdistuvista keskiäänitasoista. Laskennat on tehty kerroskorkeuksittain. Tuloksina
esitettyihin melukuviin on poimittu eri kerroskorkeuksista suurin (mitoittava) melutaso.

Melulaskennan tulokset on esitetty liitteenä olevissa kuvissa 1-6.
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4. TULOKSET JA SUOSITUKSET

4.1 Ulko-oleskelualueet ja virkistysalueet
Kuvissa 1 ja 2 on esitetty alueen päivä- ja yöajan melualueet vuoden 2040 ennusteliikenne-
määrillä. Koska asemakaava-alueelle on suunniteltu toimisto ja teollisuusalueeksi, ei ulko-
oleskelualueille ole määritelty melutason päivä- eikä yöajan ohjearvoja.

Kaavaluonnokseen on merkitty virkistysalueita VL-merkinnällä. Osa näistä sijoittuu selvästi yli
päiväohjearvon 55 dB alueelle, mm. vt4 varrella olevat alueet, ja niiden melusuojaus on
haastavaa. Näiden kaavamerkintää voisi muuttaa esim. suojaviheralueiksi, joita ei koske melun
ohjearvot.

4.2 Julkisivuihin kohdistuvat melutasot
Rakennuksen ulkovaipalta vaadittava kaavamääräyksiin liitettävä kokonaiseristävyys eli
äänitasoero määräytyy julkisivuun kohdistuvan päiväajan keskiäänitason ja vastaavan sisämelun
ohjearvon erotuksena.

Taulukon 2.4.1 mukaisesti sisällä liike- ja toimistohuoneissa ei saa ylittyä päiväaikaan 45 dB ja
opetus-  sekä  kokoontumistiloissa  35  dB  keskiäänitaso.  Yöajan  ohjearvoa  ei  ole,  joten
äänieristyksen mitoitus tehdään päiväajan melun perusteella.

Kuvissa 3-6 on esitetty julkisivuihin kohdistuvat suurimmat keskiäänitasot päivällä ja yöllä.

Eniten melulle altistuu Vt4 itäpuolella korttelissa 18 lähimpänä moottoritietä (vt4) sijaitseva
rakennus, jonka julkisivuihin kohdistuu korkeimmillaan 71 dB päiväajan  melutaso.  Liike-  ja
toimistohuoneiden sisämelun ohjearvo 45 dB täyttyy, kun rakennuksen äänieristys on 26 dB. Tätä
ei ole tarve merkitä kaavaan, koska yleensä alin kaavaan merkittävä vaatimus on 30 dB. Samalla
voidaan todeta, että myös muissa kaava-alueen rakennuksissa liike- ja toimistohuoneille asetettu
ohjearvo 45 dB täyttyy, koska julkisivumelutaso on alempi.

Jos rakennuksiin osoitetaan opetus- tai kokoontumistiloja, on niille ohjearvo 35 dB. Tällöin
eristävyysvaatimus kohdistuu kortteliin 18, ja  muodostuu kuvan 4.2.1 mukaiseksi.
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Kuva 4.2.1. Äänieristystarve korttelissa 18, jos rakennuksiin osoitetaan opetus- tai kokoontumistiloja



Ankkurilahden asemakaava, LIMINKA, meluselvitys

10/12

5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Suunnittelualue koostuu liike- ja toimistorakennuksista. Tästä syystä piha-alueille ei ole
määritelty melusuojaustarpeita. Virkistysalueet (VL) tulisi sijoittaa 55 dB päivämelun ja 50 dB
yömelun vyöhykkeen ulkopuolelle, tai muuttaa niiden kaavamerkintää esimerkiksi
suojaviheralueiksi.

Rakennusten julkisivuihin kohdistuu suurimmillaan 71 dB päiväajan keskiäänitaso. Liike- ja
toimistohuoneille asetettu 45 dB sisämelun päiväajan ohjearvo täyttyy julkisivun
äänieristävyydellä 26 dB, jolloin rakennuksiin ei ole välttämätöntä asettaa äänieristyksen
kaavamääräystä.

Jos rakennuksiin osoitetaan opetus- tai kokoontumistiloiksi luokiteltavia rakennuksia (tai halutaan
varautua siihen), niille määritellyn päiväajan ohjearvon 35 dB täyttyminen edellyttää korttelissa
18 lähimpänä vt4:ää sijaitseville rakennuksille äänitasoerovaatimusta 31-36 dB.

Lähtötietojen tai suunnitelmien oleellisesti muuttuessa tulee tämä selvitys päivittää.
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