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1.

JOHDANTO
Metsä Fibre Oy suunnittelee Rauman Maanpään tehdaskiinteistön alueelle kiviaineksen ottoa ja
murskausta. Hanke edellyttää YVA-lain ja -asetuksen mukaista ympäristövaikutusten arviointia
kiviaineksen oton osalta, koska ottomäärä ylittää YVA-asetuksen hankerajan. Kiviaineksen louhinta tehdään rakennuslupaan liittyvänä toimenpiteenä. Louhittu kiviaines on tarkoitus murskata
alueella ja käyttää osittain rakennushankkeen täytöissä sekä kuljettaa pois myyntikuljetuksina.
Murskaustoiminta vaatii erillisen ympäristöluvan.
Tässä meluselvityksessä on esitetty louhinnan ja murskauksen aiheuttamat keskiäänitasot ympäristössä sekä toiminnan vaikutus alueen kokonaismelutasoon. Selvityksessä on tutkittu melun
leviämistä kahdella eri hankealuevaihtoehdolla (vaihtoehdot VE 1 ja VE 2). Vaihtoehdoissa louhinta-alueen koon ja muodon lisäksi eroa on louhintaan käytettävässä kalustossa. Hankevaihtoehdossa VE 1 poravaunut ovat ns. vaimennettuja poravaunuja. Hankevaihtoehdossa VE 2 poravaunut ovat tavallisia poravaunuja. Selvityksessä on lisäksi esitetty toimenpiteitä melun leviämisen rajoittamiseksi eri hankevaihtoehdoilla.
Meluselvitys on laadittu Metsä Fibre Oy:n toimeksiannosta. Ramboll Finland Oy:ssä työstä on
vastannut projektipäällikkö Timo Korkee.

2.

TOIMINNAN JA YMPÄRISTÖN KUVAUS
Hankealueen pinta-ala on molemmissa hankevaihtoehdoissa n. 20 hehtaaria.
Hankevaihtoehdossa VE 1 alue louhitaan pidemmälle etelään, louhinta tason ollessa + 6…9 m
mpy. Kalliota louhitaan noin 600 000 m 3 ktr. Louhinnan tavoiteaikataulu on noin yksi vuosi.
Hankevaihtoehdossa VE 2 louhittava alue jää kauemmaksi Laituritien asuinrakennuksista ja laajenee hankevaihtoehtoon VE 1 verrattuna hieman pidemmälle itään päin. Louhintataso on +6…7
m mpy ja kalliota louhitaan noin 800 000 m 3 ktr. Louhinnan tavoiteaikataulu on noin 12-14 kk.
Molemmissa hankevaihtoehdoissa poistetaan noin 120 000 m 3 pinta- ja kaivumaita. Louhinta- ja
murskaustoiminta kestää kokonaisuudessaan enintään kolme vuotta vaihtoehdosta riippumatta.
Hankealueiden rajat on esitetty kartalla 2.1.

Kartat 2.1. Hankealueen VE 1 ja hankealue VE 2.

Tutkittavat hankealueet rajautuvat pohjoisessa teollisuusalueeseen, idässä Sampaanalaan, etelässä Maanpäänniemeen ja Mudaistenperään ja lännessä merialueeseen.
Vaihtoehdossa VE 1 lähimmät asuinrakennukset ovat noin 180 m etäisyydellä louhintarajasta ja
lähimmät loma-asunnot noin 170 m etäisyydellä louhintarajasta.
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Vaihtoehdossa VE 2 etäisyyttä lähimpiin asuinrakennuksiin louhinta-alueen rajalta muodostuu
noin 260 metriä ja lähimpiin loma-asuntoihin 270 metriä.
Louhe murskataan kahdella kolmivaiheisella murskauslaitoksella. Murskauslaitokset sijoittuvat
hankevaihtoehdosta riippumatta samaan paikkaan hankealueen pohjoispäähän ja osin Metsä
Fibre Oy:n teollisuusalueelle. Murskauslaitoksen pysyvät samoilla paikoilla koko louhinnan ajan
(eivät seuraa louhinnan etenemistä). Murskauslaitosten ja lähimmän asuinrakennuksen välinen
etäisyys on n. 500 m ja etäisyys lähimpään loma-asuntoon on 550 metriä.

3.

YMPÄRISTÖMELUN OHJE- JA RAJA-ARVOT

3.1

Ympäristömelun ohjearvot
Valtioneuvoston päätöstä melutason ohjearvoista (VNp 993/1992) sovelletaan meluhaittojen
ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä.
Valtioneuvoston päätöksen mukaisia melun ohjearvoja käytetään yleisesti ympäristölupien melumääräysten perusteluissa, vaikka niistä voidaan myös perustellusti poiketa.
Taulukko 3.1.1. VNp 993/1992.

Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvivalenttitaso), LAeq, enintään
Päivällä
klo 7-22

Yöllä
klo 22-7

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

55 dB

50 dB 1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike- ja toimistohuoneet

45 dB

-

ULKONA

SISÄLLÄ

1) Uusilla asuinalueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla sekä lähivirkistysalueilla ei sovelleta yöohjearvoa.

Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5
dB ennen sen vertaamista edellä esitettyihin melun ohjearvoihin.
3.2

VNa 800/2010 kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen
ympäristönsuojelusta
Valtioneuvoston asetuksessa 800/2010 (ns. MURAUS-asetus) säädetään kiviaineksen louhinnan
ja murskauksen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun toimintaan on oltava
ympäristölupa. Asetuksessa on säädetty vähimmäisetäisyysvaatimuksia toiminnan sijoittumiselle,
annettu enimmäismelutasot toiminnalle aiheuttamalle melulle lähimmissä häiriintyvissä kohteissa, säädetty aikarajoja eri työvaiheille sekä annettu meluntorjuntamääräyksiä.
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Toiminnalle säädetyt vähimmäisetäisyysvaatimukset ovat:
ω
Toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 m päähän melulle erityisen alttiista kohteesta (sairaalat,
päiväkodit sekä hoito- tai oppilaitokset).
ω
Toiminta on sijoitettava siten, että etäisyys asumiseen tai loma-asuntoon käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun pihaalueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 m.
ω
Toiminta voidaan sijoittaa alle 300 m päähän häiriölle alttiista kohteesta ainoastaan, jos toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla toiminta rakennukseen tai muita teknisiä keinoja käyttäen
luotettavasti ja ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminta häiriölle alttiissa kohteessa ei ylitä annettuja melun raja-arvoja.
ω
Tukitoiminta-alue voidaan sijoittaa lähemmäksi kuin 300 metrin päähän häiriölle alttiista kohteesta.
Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriölle alttiissa kohteessa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Toisin sanoen
päätöksen mukaisista ohjearvoista tulee ympäristölupaa vaativissa louhinta- ja murskaustöissä
melua käsittelevien lupaehtojen raja-arvoja.
Jos toiminnan etäisyys melulle alttiisiin kohteisiin on alle 500 m, ei murskaamista, poraamista,
rikotusta tai räjäytyksiä eikä kuormauksia tai kuljetuksia saa tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä, vaan:
ω
Murskaaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja 22.00 välisenä aikana.
ω
Poraaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja 21.00 välisenä aikana.
ω
Rikotus on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana.
ω
Räjäytykset on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisen aikana.
ω
Kuormaaminen ja kuljetukset on tehtävä arkipäivisin kello 6.00 ja 22.00 välisenä aikana.
Jos maasto-olosuhteet ovat erityisen suojaavat ja toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla murskaamo rakennukseen tai muita melua tehokkaasti vähentäviä teknisiä keinoja käyttäen luotettavasti ja ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä tavalla osoittaa, että toiminta täyttää häiriöille
alttiissa kohteessa vaatimukset melutason arvoista, voidaan ympäristöluvassa sallia murskaus
myös lauantaisin kello 7.00ȸ18.00 välisenä aikana. Ympäristöluvassa voidaan lisäksi erityisistä
syistä sallia kuormaus ja kuljetus lauantaisin kello 7.00ȸ18.00 välisenä aikana.
Tässä hankkeessa suunniteltu louheen murskaus on toimintaa, jolle tarvitaan ympäristölupa ja
jota VNa 800/22010 mukaiset vähimmäisvaatimukset koskevat.
3.3

Alueen toimijoiden melua koskevat lupaehdot
Metsä Fibre Oy:n Rauman sellutehtaalla on ympäristöluvassaan yhdessä metsäteollisuusalueen
muiden toimijoiden kanssa seuraava melua koskeva lupamääräys:
”Tehtaan toiminnasta aiheutuva melu yhdessä teollisuusalueen muun melun kanssa ei saa ympäristön asuinkiinteistöjen piha-alueilla eikä muissa häiriintyvissä kohteissa ylittää päiväaikaan klo
07-22 ekvivalenttimelutasoa 55 dB(L Aeq) eikä yöaikaan klo 22-07 ekvivalenttimelutaso 50 dB
(LAeq).”
Hankealueen louhinta tehdään rakennusluvalla, jota VNa 800/2010 mukaiset louhinnan vähimmäisvaatimukset eivät koske.
Tässä meluselvityksessä louhinnan aiheuttamalle päiväajan keskiäänitasolle on asetettu tavoitearvoksi enintään 55 dB (L Aeq7-22) lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla.

4.

MELUMALLINNUS
Louhinnan ja murskauksen aiheuttamia melualueita tutkittiin hankevaihtoehtojen VE 1 ja VE 2
osalta melun leviämisen mallinnuksella. Työtä tehtäessä tutkittiin erilaisten melusuojausvaihtoeh-
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tojen toimivuutta. Raportissa on hankevaihtoehdoille VE1 ja VE 2 on esitetty vain yksi melusuojausvaihtoehto.
4.1 Melunlaskentaohjelma ja laskentamallit
Laskennallisissa tarkasteluissa käytettiin SoundPlan 7.4 – melumallinnusohjelmaa. Melun laskentamallina oli ohjelman sisältämä pohjoismainen teollisuusmelun laskentamalli (General Prediction
Method).
Ohjelma on ns. 3D-malli, jossa laskennat suoritetaan kolmiulotteisessa maastoaineistossa. Maastoaineisto sisältää laskenta-alueen maanpinnankorkeustiedot ja rakennukset.
3D-malli ottaa huomioon mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset sekä maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on oletuksena ns. vähän ääntä vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Laskentatulosteissa olevat melukäyrät eivät siis esiinny yhtä laajoina samanaikaisesti,
vaan ainoastaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa.
Taulukko 4. 1.1. Laskentaparametrit

Laskentaverkko
Laskentakorkeus
Laskentaetäisyys
Heijastukset/absorptio

Heijastusten lukumäärä
Laskettavat meluarvot

laskentapisteiden väli 20 metriä
2 metriä maanpinnasta
5000 metriä laskentapisteestä
-vesistöt ja porattavan kallio-alueet kovia (G-arvo =0)
-Muu louhittu alue puolikovaa (G-arvo = 0,5)
-rakennukset heijastavia
2
Päiväajan keskiäänitaso LAeq 7-22, dB
Yöajan keskiäänitaso LAeq 22-7, dB

Laskentaepävarmuus
Teollisuusmelun laskentamalli on kehitetty siten, että laskentatulos vastaa mittaustulosta, joka
saataisiin hyvin pitkän mittausjakson aikana eri sääoloissa. Teollisuusmelun laskentamallin (General Prediction Method) tarkkuus on laajakaistaista melua säteileville melulähteille alle 500 m
laskentaetäisyydellä ± 2…3 dB.
4.2

Maastomalli
Korkeusaineistona käytettiin Maanmittauslaitoksen 2m korkeusmallia (korkeuspisteet 2 metrin
ruuduissa), joka perustuu laserkeilaukseen. Rakennukset huomioitiin Maanmittauslaitoksen
maastotietokannan mukaisesti käyttötapaluokittain.
Maastomallin korkeuksina louhittavalla kaava-alueella käytettiin Metsä Fibre Oy:n toimittamia
massalaskennan mukaisia tasoja, jonka mukaan alue tullaan vaihtoehdossa VE 1 louhimaan tasoon +6 …9 m mpy ja vaihtoehdossa VE 2 + 6…7 m mpy.
Mallissa ei ole huomioitu metsäkasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä. Metsäkasvillisuus
(puusto yms.) voi vaimentaa melua, mikäli kasvillisuusvyöhyke on riittävän korkea ja syvyys on
suuri. Kuitenkin ympäristömeluarvioinneissa pääsääntöisesti kasvillisuuden vaikutusta ei oteta
huomioon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut).

4.3

Melulähdetiedot
Louhinnan ja murskauksen äänitehotasot, akustiset korkeudet ja teholliset käyttöajat on määritetty Rambollin aiempien vastaavien kohteiden mittaustulosten perusteella.
Melulähteiden melupäästöinä käytettiin Rambollin useista vastaavanlaisista melulähteistä mittaamia tyypillisiä melupäästöarvoja taajuusvälillä 31,5 - 8000 Hz. Laskennassa käytetyt melupäästöarvot on esitetty taulukossa 4.3.1.
Kalliokiviaineksen louhinnassa merkittävä melulähde on kalliorintauksen päällä toimivat poravaunut, ylisuurten lohkareiden rikotus ja liikkuvat työkoneet. Poraus, rikotus ja dumpperien lastausja kippausmelu ovat mallinnettu ympärisäteilevinä pistelähteinä. Pyöräkuormaajat ja dumpperit
on mallinnettu likimääräistä ajoreittiä kuvaavana viivalähteenä. Toiminta-aikoina on käytetty
Metsä Fibre Oy:n ilmoittamia toiminta-aikoja.
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Murskaus on mallinnettu tapahtuvan kahdella kolmivaiheisella murskauslaitoksella, jotka sijaitsevat koko louhinnan ajan paikallaan hankealueen pohjoisreunalla. Murskauslaitoksen äänitehotasot, akustiset korkeudet ja teholliset käyttöajat on määritetty Rambollin aiempien kohteiden mittaustulosten perusteella. Murskauksen toiminta-aikoina on käytetty Metsä Fibre Oy:n ilmoittamia
toiminta-aikoja.
Taulukko 4.3.1. Melulähteiden tiedot

Äänilähde ja lukumäärä mallin- Äänitehotaso Toimintanuksessa
(LWA), dB
aika
(yhden äänilähteen tehotaso)

Tehollinen
käyttöaika
toimintaaikana

Akustinen
korkeus
maanpinnasta

Louhinta
Tavallinen poravaunu, 4 kpl

122 dB

Klo 8-18

50 %

+1 m

Vaimennettu poravaunu, 4 kpl

116 dB

klo 8-18

50 %

+1 m

*Rikotus, 2 kpl

*127 dB

klo 8-18

50 %

+1 m

Pyöräkuormaaja, 2 kpl

102 dB

klo 6-22

100 %

+2 m

Dumpperin lastausmelu, 2kpl

114 dB

Klo 6-22

30%

+3 m

Dumpperin kippausmelu, 2kpl

119 dB

klo 6-22

10%

+2 m

114 dB

Klo 6-22

100 %

+3 m

Esimurska, 2kpl

122 dB

klo 6-22

100 %

+3 m

Välimurskaimet, 4 kpl

116 dB

klo 6-22

100 %

+3 m

Murskaimen syöttö kaivinkoneella, 105 dB
2kpl

klo 6-22

100 %

+2 m

Pyöräkuormaaja, 3 kpl

Klo 6-22

100 %

+2 m

Dumpperi, ajomelu,

1)

4 kpl,

2)

6 kpl

Murskaus

102 dB

* Äänilähteen impulssimaisuus huomioitu melupäästöarvossa lisäämällä lähtötehotasoon +5 dB.
1)

Louhinnan hankevaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 vaiheessa 1.

2)

Louhinnan hankevaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 vaiheessa 2 ja 3.

Lisäksi murskaustoiminnassa on huomioitu myyntikuljetukset, vilkkaimmillaan 210 rekkaa klo 0622. Myyntikuljetusten ajoreitti kulkee Metsä Fibren sellutehtaan teollisuusalueen kautta Hankkarintielle.
4.4

Impulssimaisuus ja kapeakaistaisuus
Murskauslaitoksen melu sisältää lähietäisyydellä impulssimaisia äänilähteitä. Impulssimaisuus
kuitenkin vähenee melun edetessä kauemmas melulähteestä ja lopulta häviää kokonaan. Lähimmän asuintalon olleessa yli 500 m etäisyydellä murskauslaitoksista ei murskaustoiminnan melun
tässä selvityksessä ole oletettu olevan impulssimaista.
Louhintaan kuuluvan rikotuksen (hydraulisen iskuvasaran) ääni on mallinnettu impulssimaisena
sekä vaihtoehdossa VE 1 että vaihtoehdossa VE 2 lisäämällä äänilähteen melupäästöön + 5 dB.
Rikotus on mallinnettu impulssimaisena, koska se tapahtuu louhinnan edetessä melko lähellä
asuin- ja lomakiinteistöjä.
Louhinnasta aiheutuu satunnaista kolinaa. Erilaisia kolahduksia aiheutuu mm. dumpperien lastauksesta, kun ensimmäiset louhekauhalliset lastataan tyhjälle lavalle. Tätä ei erikseen ole huomioitu impulssimaisen melun lähteenä, koska sen ajallinen osuus toiminnan kestosta on verraten
lyhyt.
Kapeakaistaista melua aiheuttavia melulähteitä ovat työkoneiden peruutushälyttimet, jotka kuitenkin ovat välttämätön työturvallisuustekijä.
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4.5

Toiminnan mallinnustilanteet

4.5.1

Murskaus

Murskaustoiminta tapahtuu molemmissa hankevaihtoehdoissa samassa paikassa. Murskaustoiminnan mallinnus ei sisällä vaiheistusta. Murskausasemat sijaitsevat koko louhinnan ajan samoilla paikoilla hankealueen pohjoispäässä ja Metsä Fibre Oy:n tehdasalueella. Tehdasalueelle tuleva
murskausasema sijoitetaan olemassa olevan kalliorintauksen välittömään läheisyyteen kuvassa
4.5.1 esitettyyn sijaintiin. Toinen murskausasema sijoittuu louhittavalle hankealueelle. Molemmissa hankevaihtoehdoissa murskausaseman eteläpuolelle jätetään kalliosaareke melun leviämisen rajoittamiseksi. Kallio louhitaan pois vasta toiminnan loppupäässä. Lisäksi murskauslaitoksen
tarvitsema tila louhitaan tasoon + 6 m mpy, jolloin kalliorintauksen melun leviämisen suojavaikutusta saadaan tehostettu. Havainnekuva tilanteesta on esitetty kuvassa 4.5.2. sekä liitteessä 1.
Murskauslaitosten melun leviämistä rajoitetaan myös louhe- ja murskekasojen sijoittelulla.

Kuva 4.5.1. Tehdasalueelle tuleva murskauslaitos sijoitetaan olemassa olevan kalliorintauksen
pohjoispuolelle. Kuva: Bing-kartat.
Murskauslaitos

Murskauslaitos

tehdasalueella

hankealueella

~19,5m mpy
louhekasa

~13,5m mpy

+9m mpy

+6m mpy

murskekasa

Louhekasa, H=14m mpy

Havainne vaihtoehdosta VE 1
Havainnekuva 4.5.2. Murskauslaitosten sijainti. Hankealueelle sijoittuvan murskauslaitoksen melusuojaksi jätetään kalliorintaus, jonka korkeus hankevaihtoehdossa VE 1 on +13,5…19,5 m mpy
ja hankevaihtoehdossa VE 2 +13,5….23 m. Louhittavalle alueelle sijoittuva laitos louhitaan tasoon
+6 m mpy.
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4.5.2

Louhinta

Hankevaihtoehtojen VE 1 ja VE 2 mukainen louhinta on mallinnettu kolmessa vaiheessa kuvaten
louhinnan etenemistä alueella, ja melulähteiden sijaintien muutosta (tilanne alussa, puolessa
välissä ja toiminnan lopussa). Mallinnetut vaiheet 1 - 3 on esitetty kuvissa 4.5.2.1 – 4.5.2.6.
Samat kuvat on esitetty suuremmassa koossa raportin liitteissä 2 – 7.
Poraus ja rikotus siirtyvät louhintarintauksen mukana kohti alueen eteläreunaa. Poravaunut sijoittuvat kalliorintauksen yläreunaan, ja rikotukset kalliorintauksen juurelle. Rikottimien ja murskauslaitosten välinen louheen kuljetus tehdään dumppereilla. Dumpperien ajoreitit tapahtuvat
ottoalueen kalliorintausten ja louhintakentän korkeusvaihteluiden (+6…9 m mpy / +6…7 m mpy)
tarjoamaa melusuojaa hyödyntäen.
Louhinta-alueen reunalle on hankevaihtoehdossa VE 1 esitetty mp + 5 m korkeaa meluvallia,
jonka pituus on 700 m.
Hankevaihtoehdossa VE 2 louhinta-alueen reunalle on esitetty 520 m pitkä meluvalli, jonka korkeus on 115 m matkalla mp + 4,0 m ja 405 m matkalla mp + 4,5 m.

Kuva 4.5.2.1. Hankevaihtoehto VE 1. Louhinta vaiheessa 1.
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Kuva 4.5.2.2. Hankevaihtoehto VE 1. Louhinta vaiheessa 2.

Kuva 4.5.2.3. Hankevaihtoehto VE 1. Louhinta vaiheessa 3.
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Kuva 4.5.2.4. Hankevaihtoehto VE 2. Louhinta vaiheessa 1.

Kuva 4.5.2.5. Hankevaihtoehto VE 2. Louhinta vaiheessa 2.

Kuva 4.5.2.6. Hankevaihtoehto VE 2. Louhinta vaiheessa 3.
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4.6

Räjäytykset
Melumallinnuksessa ei ole huomioitu räjäytysmelua. Räjäytysmelu on luonteeltaan lyhyt kestoista
ja häiritsevää. Räjäytysmelu on kuultavissa ja aistittavissa ilmapaineaaltona laajalla alueella.
Räjäytykset ajoittuvat päiväaikaan. Räjäytyksiä tehdään erillisen räjäytyssuunnitelman mukaisesti, todennäköisesti 1 tai enintään 2 kpl päivässä, joten niiden vaikutus keskiäänitasoon on vähäinen melun lyhyen keston johdosta.
Uudenmaan ELY-keskuksen mukaan raskaiden aseiden ja räjähteiden aiheuttama yhden tapahtuman ympäristömelu ei saa ylittää asuntojen piha-alueilla arvoa L Cpeak = 115 dB (äänitapahtuman huippuarvo) ja L CE = 100 dB (C-painotettu äänialtistustaso).

5.

ALUEEN NYKYINEN MELUTASO
Nykyisen teollisuuden yhteismelutasoja on mitattu ja mallinnettu mm. Metsä Fibre Oy:n Rauman
sellutehtaan ympäristöluvan meluseurannan yhteydessä.
Alueen nykyisen teollisuuden melumallinnuksen (sis. Metsä Fibre Oy:n, Forchem Oy:n, UPMKymmene Oyj:n, Rauman Voima Oy:n Raumacell Oy:n ja vedenpuhdistamon kiinteät melulähteet, sekä toimintoja palvelevat tie- ja raideliikenne) on tehnyt Promethor Oy, päivitys
12.2.2015. Selvityksen perusteella Maanpäänniemellä Laituritien varressa olevat sekä Mudaistenperän rannalla olevat asuin- ja lomarakennukset ovat noin 45 dB yöajan keskiäänitasossa. Sampaanalassa osa asuinrakennuksista on mallinnuksen mukaan yöllä yli 50 dB keskiäänitasossa.

Kuva 5.1. Alueen nykyisen teollisen toiminnan aiheuttama yöajan keskiäänitaso, L Aeq22-7.

ympäristömelumittausten (Promethor Oy, raportti PR-Y2153-1, 18.12.2013) mukaan nykyisen
teollisuuden aiheuttama äänitaso on Maanpään ja Mudaistenperän alueella päivällä 40 - 45 dB.
Mittaustulos kuvaa melko hyvin melutilannetta sekä päivä- että yöaikaan, koska pääosa teollisuuslaitoksista toimii katkeamattomassa kolmivuorossa eikä melutasossa esiinny ajallista vaihtelua.
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6.

TULOKSET

6.1

Yleistä
Melumallilaskelmiin perustuvat meluvyöhykkeet on esitetty raportin lopussa olevilla melualuekartoilla hankevaihtoehto VE 1 kuvissa 1 – 15 ja hankevaihtoehto VE 2 kuvissa 16 – 30.
Melulaskennat on tehty päivä- ja yöajan keskiäänitasoina (L Aeq 7-22 / 22-7 ). Laskentakuvissa melutason vaihtelut on esitetty 5 dB välein vaihtuvin värialuein sekä 2,5 dB välikäyrin.
Laskennat on tehty 20 x 20 m laskentapistevälillä. Laskentakorkeutena on käytetty vakiintuneen
tavan mukaisesti maanpinta + 2 m tasoa.

6.2

Melulaskentojen tulokset hankevaihtoehdossa VE 1

6.2.1

Kiviaineksen murskausmelu:

Melualuekartoilla (kuvat 1 ja 2) on esitetty murskaustoiminnan sekä myyntikuljetusten päivä- ja
yöajan melualueet melusuojaustoimet huomioituna hankevaihtoehdossa VE 1. Laituritien varressa olevat lähimmät asuin- ja lomarakennukset ovat päivällä noin 40 dB melutasossa ja yöllä selvästi alle 40 dB melutasossa. Sampaanalassa myyntikuljetusreittiä lähinnä olevat asuinrakennukset ovat noin 45 dB keskiäänitasossa.
Murskauslaitosten melusuojaus on esitetty liitteessä 1. Melun leviämistä kaakkois- etelä suuntaan
rajoitetaan pääasiassa kalliorintauksella. Toinen murskauslaitos sijoitetaan Metsä Fibre Oy:n tehdasalueelle olemassa olevan kalliorintauksen taakse ja toinen hankealueelle sijoittuva murskauslaitos suojataan jättämällä murskauslaitoksen eteen kalliota, sijoittamalla murskauslaitos tasoon
+6 m mpy ja rajoittamalla äänen etenemistä välivarastokasoin.
6.2.2

Louhintamelu:

Kaikissa louhintaa käsittelevissä melulaskennoissa porausvaunut on oletettu olevan vaimennettuja.
Tilanne ilman meluvallia
Melualuekartoilla 3 – 5 on esitetty louhinnan päiväajan melualueet vaiheissa 1 - 3 ilman hankealueen rajalla olevaa meluvallia (laskennoissa on käytetty kuitenkin vaimennettua poravaunua).
Ilman melusuojausta vaiheessa 1 Laituritien asuin- ja lomarakennukset ovat päivällä n. 50 - 52
dB keskiäänitasossa. Vaiheessa 2 päiväajan keskiäänitaso on Laituritien asuin- ja lomarakennusten kohdalla sekä Mudaistenperän rannalla olevien asuin- ja lomarakennusten kohdalla noin 54 55 dB. Vaiheessa 3 Laituritien asuin- ja lomarakennukset ovat n. 52 - 53 dB päiväajan melutasossa ja Mudaistenperän asuin- ja lomarakennukset noin 55 - 56 dB keskiäänitasossa.
Meluvallin rakentamisen jälkeinen tilanne
Melualuekartoilla 6 – 11 on esitetty louhinnan päivä- ja yöajan melualueet vaiheissa 1 - 3, kun
hankealueen rajalle on tehty maanpinta + 5 m korkea meluvalli pituudeltaan n. 700 m.
Vaiheessa 1 (kuvat 6 ja 7) Laituritien asuin- ja lomarakennukset ovat päivällä noin 45 dB päiväajan melutasossa. Mudaistenperän rannalla päiväajan melutaso on noin 53 dB. Yöllä Laituritien
varressa melutaso on alle 40 dB ja Mudaistenperän rannalla noin 40 - 43 dB. Vaiheen 1 mukaisesta tilanteesta ja melusuojauksesta on esitetty havainne liitteessä 2.
Vaiheessa 2 (kuvat 8 ja 9) päiväajan keskiäänitaso Laituritien asuin- ja lomarakennusten kohdalla on noin 50 dB ja Mudaistenperän rannalla noin 53 – 55 dB. Yöllä Laiturien asuin- ja lomarakennukset ovat noin 40 dB tasalla ja Mudaistenperän rannalla noin 43 - 45 dB tasolla. Vaiheen 2
mukaisesta tilanteesta ja melusuojauksesta on esitetty havainne liitteessä 3.
Vaiheessa 3 (kuvat 10 – 11) päiväajan keskiäänitaso Laituritien asuin- ja lomarakennusten kohdalla on noin 53 dB. Mudaistenperän rannalla äänitaso on noin 55 – 56 dB. Yöaikainen keskiäänitaso Laituritien asuin- ja lomarakennusten kohdalla on noin 40 dB ja Mudaistenperän rannalla
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noin 45 dB. Vaiheen 3 mukaisesta tilanteesta ja melusuojauksesta on esitetty havainne liitteessä
4.
6.2.3

Louhinnan ja murskauksen yhteismelu, melusuojaus toteutettu

Murskauksen ja louhinnan melu ei merkittävästi summaudu Maanpäänniemen ja Mudainstenperän suunnassa, jolloin toimintojen yhteismelu ei merkittävästi nouse pelkän louhinnan melutasoista. Yhteismelulla on suurin vaikutus alueen pohjois- ja koillispuolelle, mikä on lähinnä teollisuusaluetta.
Vaiheessa 1 (kuva 12) louhinnan ja murskauksen yhteismelutaso päivällä Laituritien asuinrakennusten kohdalla on noin 45 - 47 dB ja Mudaistenperän rannalla noin 53 dB.
Vaiheessa 2 (kuva 13) laituritien asuin- ja lomarakennukset ovat noin 49 – 50 dB päiväajan keskiäänitasossa ja Mudaistenperän rannalla noin 53 - 55 dB. Vähä Järviluodossa äänitaso on lomaasuntojen kohdalla 54 – 55 dB.
Vaiheessa 3 (kuva 14) Louhinnan ja murskauksen yhteismelutaso päivällä on Laituritien asuin- ja
lomarakennusten kohdalla n. 50 - 53 dB ja Mudaistenperän rannalla noin 54 – 56 dB. Vähä Järviluodossa äänitaso on loma-asuntojen kohdalla 54 – 55 dB.
6.2.4

Nykyisen teollisuuden sekä louhinnan ja murskauksen yhteismelu melusuojaus toteutettuna.

Melualuekartta 15 koostuu Promethor Oy:n laatimasta Maanpäänniemen nykyisen teollisuuden
melumallinnuksesta, johon hankevaihtoehdon VE 1 mukaiset louhinnan ja murskauksen melusuojatut päiväajan melualueet vaiheissa 1 - 3 on lisätty.
Alueen kokonaismelutaso päivällä vaiheessa 1 on Laituritien asuin- ja loma-asuntojen kohdalla
noin 46 - 48 dB ja Mudaistenperän rannalla noin 53 dB.
Vaiheessa 2 kokonaismelutaso päivällä on Laituritien asuin- ja loma-asuntojen kohdalla n. 50 dB
ja Mudaistenperän rannalla noin 55 dB.
Vaiheessa 3 kokonaismelutaso päivällä on Laituritien asuin- ja loma-asuntojen kohdalla noin 50 –
54 dB ja Mudaistenperän rannalla noin 55 – 57 dB.
6.3

Melulaskentojen tulokset hankevaihtoehdossa VE 2

6.3.1

Kiviaineksen murskausmelu:

Melualuekartoilla (kuvat 16 ja 17) on esitetty murskaustoiminnan sekä myyntikuljetusten päiväja yöajan melualueet melusuojaustoimet huomioituna hankevaihtoehto VE 2 mukaisessa tilanteessa. Laituritien varressa olevat lähimmät asuin- ja lomarakennukset ovat päivällä alle 40 dB
melutasossa ja yöllä selvästi alle 40 dB melutasossa. Sampaanalassa lähimmät asuinrakennukset
ovat päivällä n. 45 dB tasossa.
Murskauslaitosten melusuojaus on esitetty liitteessä 5. Murskauslaitosten melusuojaus toteutetaan samalla tavalla kuin hankevaihtoehdossa VE 1.
6.3.2

Louhintamelu:

Kaikissa louhintaa käsittelevissä melulaskennoissa porausvaunut on oletettu olevan tavallisia
vaimentamattomia poravaunuja.
Tilanne ilman meluvallia
Melualuekartoilla 18 – 20 on esitetty louhinnan päiväajan melualueet vaiheissa 1 - 3 ilman hanke-alueen rajalla olevaa meluvallia. Vaiheessa 1 asuinrakennukset Laituritien varressa ja Mudaistenperän rannalla ovat alle 55 dB päivämelussa. Mudaistenperän rannalla olevat lomarakennukset ovat 53 – 55 dB keskiäänitasossa. Äänitaso pysyy hyvin samansuuruisena myös vaiheessa 2.
Louhinnan vaiheessa 3 Mudaistenperän rannalla olevat asuinrakennukset ja lomakiinteistöt ovat
55 dB ylittävässä päivämelutasossa ilman melusuojausta. Laituritien asuin- ja lomarakennukset
ovat noin 55 dB tasossa.

13

Meluvallin rakentamisen jälkeinen tilanne
Melualuekartoilla 21 – 26 on esitetty louhinnan päivä- ja yöajan melualueet vaiheissa 1 - 3, kun
hankealueen rajalle on tehty 520 m pitkä meluvalli, jonka korkeus maanpinnasta on 4 – 4,5 m.
Vaiheessa 1 (kuvat 21 ja 22) Laituritien asuin- ja lomarakennukset ovat päivällä noin 45 – 50 dB
päivä-ajan melutasossa. Mudaistenperän rannalla päiväajan melutaso on noin 53 – 54 dB. Yöllä
Laituritien varressa melutaso on alle 40 dB ja Mudaistenperän rannalla noin 40 - 43 dB. Vaiheen
1 mukaisesta tilanteesta ja melusuojauksesta on esitetty havainne liitteessä 6.
Vaiheessa 2 (kuvat 23 ja 24) päiväajan keskiäänitaso Laituritien asuin- ja lomarakennusten kohdalla on noin 48 - 53 dB ja Mudaistenperän rannalla noin 50 - 53 dB. Yöllä Laiturien asuin- ja
lomarakennukset ovat alle 40 dB tasossa ja Mudaistenperän ranta noin 40 dB tasossa tai sen alle.
Vaiheen 2 mukaisesta tilanteesta ja melusuojauksesta on esitetty havainne liitteessä 7.
Vaiheessa 3 (kuvat 25 ja 26)) päiväajan keskiäänitaso Laituritien asuin- ja lomarakennusten
kohdalla on noin 50 - 55 dB. Mudaistenperän rannalla äänitaso on noin 52 - 55 dB. Yöaikainen
keskiäänitaso Laituritien asuin- ja lomarakennusten kohdalla on noin 40 dB tai alle ja Mudaistenperän rannalla noin 43 dB. Vaiheen 3 mukaisesta tilanteesta ja melusuojauksesta on esitetty
havainne liitteessä 8.
6.3.3

Louhinnan ja murskauksen yhteismelu, melusuojaus toteutettu

Murskauksen ja louhinnan melu ei merkittävästi summaudu Maanpäänniemen ja Mudainstenperän alueilla, jolloin toimintojen yhteismelu ei merkittävästi nouse louhinnan melutasoista. Yhteismelulla on vaikutusta hankealueen pohjois-koillispuolen melutasoihin.
Vaiheessa 1 (kuva 27) louhinnan ja murskauksen yhteismelutaso päivällä Laituritien asuinrakennusten kohdalla on noin 45 – 50 dB ja Mudaistenperän rannalla noin 53 - 55 dB. Vähä Järviluodossa kolme loma-asuntoa on 55 dB meluvyöhykkeen tasalla.
Vaiheessa 2 (kuva 28) laituritien asuin- ja lomarakennukset ovat yhä noin 48 – 50 dB päiväajan
keskiäänitasossa. Äänitaso Mudainstenperän rannalla on noin 50 – 53 dB. Vähä Järviluodossa
kaksi loma-asuntoa on 55 dB meluvyöhykkeen tasalla.
Vaiheessa 3 (kuva 29) Louhinnan ja murskauksen yhteismelutaso päivällä on Laituritien asuin- ja
lomarakennusten kohdalla n. 50 - 55 dB ja Mudaistenperän rannalla noin 52 – 55 dB. Vähä Järviluodossa loma-asunnot ovat 55 dB melualueella.
6.3.4

Nykyisen teollisuuden sekä louhinnan ja murskauksen yhteismelu melusuojaus toteutettuna.

Melualuekartta 30 koostuu Promethor Oy:n laatimasta Maanpäänniemen nykyisen teollisuuden
melumallinnuksesta, johon hankevaihtoehdon VE 2 mukaiset louhinnan ja murskauksen melusuojatut päiväajan melualueet vaiheissa 1 - 3 on lisätty.
Alueen kokonaismelutaso päivällä vaiheessa 1 on Laituritien asuin- ja loma-asuntojen kohdalla
noin 50 dB ja Mudaistenperän rannalla noin 53 – 55 dB.
Vaiheessa 2 kokonaismelutaso päivällä on Laituritien asuin- ja loma-asuntojen kohdalla n. 50 dB
ja Mudaistenperän rannalla noin 52 - 54 dB.
Vaiheessa 3 kokonaismelutaso päivällä on Laituritien asuin- ja loma-asuntojen kohdalla noin 5355 dB ja Mudaistenperän rannalla noin 53 - 55 dB.
6.4

Melulle altistuvien asuin- ja lomarakennusten määrät
Melualueille jäävien asuin- ja lomarakennusten lukumäärät on laskettu päiväajan 50 – 55 dB ja
yli 55 dB melutasoista. Rakennusten käyttötapaluokittelu perustuu Maanmittauslaitoksen rakennustietokantaan, mikä vastaa peruskartan rakennusluokittelua. Luokittelun mukaan hankealueen
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luoteispuolella Vähä- ja Iso järviluodon saarilla olevat rakennukset ovat asuinrakennuksia. Myös
melualuekartoilla ne on esitetty asuinrakennuksina (korostettu kartoilla sinisin pistein). Ramboll
on tehnyt maastokäynnin saariin v. 2010 ja rakennusten käyttötarkoitus ja rakennustapa on tuolloin vastannut loma-asuntoja. Asuin- ja lomarakennusten lukumäärät eri laskentatilanteissa on
esitetty taulukossa 6.4.1. Taulukossa Vähä- ja Iso Järviluodon rakennukset on käsitelty lomaasuntoina.
Rakennuslukumääriä tarkasteltaessa on huomattava, että tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Melualuekartan 15 (nykyisen teollisuuden sekä suunnitellun louhinnan ja murskauksen yhteismelu) laskenta-alue eroaa muiden melukuvien laskenta-alasta. Kuvan 15 mukainen
yhteismelu on voitu laskea vain alueelta, jolta Promethor Oy on laskenut nykyisen teollisuuden
melutasot aiemmassa selvityksessä.
Taulukko 6.4.1. Asuin- ja lomarakennusten määrät melualueilla.

Hankevaihtoehto VE 1. Hankevaihtoehto VE 2.
Päiväajan
Päiväajan
keskiäänitaso
keskiäänitaso

Toiminto
Murskaus

Louhinta, vaihe 1, ei meluvallia
Louhinta, vaihe 2, ei meluvallia
Louhinta, vaihe 3, ei meluvallia

Louhinta, vaihe 1, meluvalli toteutettu
Louhinta, vaihe 2, meluvalli toteutettu
Louhinta, vaihe 3, meluvalli toteutettu

Louhinta vaihe 1 ja murskaus, meluvalli toteutettu
Louhinta vaihe 2 ja murskaus, meluvalli toteutettu
Louhinta vaihe 3 ja murskaus, meluvalli toteutettu

*Kokonaismelu (louhinta vaihe 1), meluvalli toteutettu
*Kokonaismelu (louhinta vaihe 2), meluvalli toteutettu
*Kokonaismelu (louhinta vaihe 3), meluvalli toteutettu

Rakennusluokka

50-55 dB

yli 55 dB

50-55 dB

yli 55 dB

Asuinrakennus, lkm

0

0

0

0

Lomarakennus, lkm

1

0

1

0

Asuinrakennus, lkm

2

0

2

0

Lomarakennus, lkm

15

0

21

0

Asuinrakennus, lkm

5

0

2

0

Lomarakennus, lkm

26

0

22

0

Asuinrakennus, lkm

1

1

5

5

Lomarakennus, lkm

22

3

19

16

Asuinrakennus, lkm

2

0

2

0

Lomarakennus, lkm

14

0

19

0

Asuinrakennus, lkm

2

0

2

0

Lomarakennus, lkm

17

0

18

0

Asuinrakennus, lkm

2

1

5

0

Lomarakennus, lkm

19

3

24

0

Asuinrakennus, lkm

2

0

3

0

Lomarakennus, lkm

14

0

17

3

Asuinrakennus, lkm

2

0

2

0

Lomarakennus, lkm

18

2

21

2

Asuinrakennus, lkm

2

1

5

0

Lomarakennus, lkm

19

3

24

3

Asuinrakennus, lkm

63

0

65

0

Lomarakennus, lkm

12

0

13

3

Asuinrakennus, lkm

67

0

67

0

Lomarakennus, lkm

17

3

20

2

Asuinrakennus, lkm

68

2

72

0

Lomarakennus, lkm

20

4

22

3

* =Meluvyöhykkeillä olevien rakennusten lukumäärät eivät vertailukelpoisia muiden
sarakkeen muiden lukumäärien kanssa, koska laskenta-alat olleet erikokoiset, mm. Vähä
Järviluoto ja Iso Järviluoto jäävät kokonaismelulaskennasta pois.
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7.

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Ramboll Finland Oy on laatinut Metsä Fibre Oy:n kiviaineksen oton meluselvityksen Rauman
Maanpään alueelle. Alueelle suunnitellaan rakennuslupaan liittyvää louhintaa sekä ympäristöluvan vaativaa murskaustoimintaa. Louhinnan ja murskauksen ajallinen kesto on noin yksi vuosi ja
enintään kolme vuotta.
Murskaus tehdään kahdella kolmivaiheisella murskauslaitoksella, jotka sijaitsevat hankealueen
pohjoispäässä ja Metsä Fibre Oy:n teollisuusalueella. Murskauslaitosten ja lähimmän asuin- ja
lomarakennuksen välinen etäisyys ylittää VNa 800/2010 mukaisen minimietäisyyden 500 metriä.
Selvityksessä on tutkittu melun leviämistä hankevaihtoehdoilla VE 1 ja VE 2. Louhittavassa alueessa on eroja hankevaihtoehtojen välillä. Lisäksi hankevaihtoehdossa VE 1 poravaunuina on
käytetty vaimennettuja poravaunuja ja hankevaihtoehdossa VE 2 tavallisia poravaunuja.
Murskaustoiminnasta aiheutuva melu esitetyllä melusuojauksella jää lähimpien asuin- ja lomarakennusten kohdalla alle päiväajan ohjearvon 55 dB ja yöajan ohjearvon 45 dB hankevaihtoehdosta riippumatta. Yksi loma-asunto Vähä Järviluodossa jää toiminnan aiheuttamaan 50 – 55 dB
melualueelle molemmissa hankevaihtoehdoissa.
Louhinta on mallinnettu kolmessa vaiheessa, jotka kuvaavat louhinnan etenemistä. Hankevaihtoehdossa VE 1 käytetään vaimennettuja poravaunuja, hankevaihtoehdossa VE 2 tavallisia poravaunuja.
Hankevaihtoehdossa VE 1 louhinta-alueen melusuojaus perustuu hankealueen reunalle tehtävästä maanpinta + 5 m korkeasta ja 700 m pitkästä meluvallista. Hankevaihtoehdossa VE 2 alueen
reunalle tehtävä meluvalli on 520 m pitkä ja maanpinta + 4… 4,5 m korkea. Lisäksi melusuojaus
perustuu mm. dumpperikuljetusten ajoreittien sijoittamisesta louherintausten ja louhinta-alueen
korkeuserojen (+6…9 m) melusuojavaikutukseen sekä rikotuksen ja louheen lastauksen sijoittamiseen mahdollisimman lähelle louhintarintausta.
Hankevaihtoehdossa VE 1 louhinnan meluvaikutus Maanpäänniemellä ja Mudaistenperällä hieman
kasvaa louhinnan edetessä kohti eteläistä reunaa. Louhinnan tapahtuessa alueen etelä osassa
louhinnan ja murskauksen päivämelualueelle jää kaksi asuinrakennusta ja 19 loma-asuntoa 50 55 dB (LAeq) melualueelle ja yksi asuinrakennus ja kolme loma-asuntoa yli 55 dB (L Aeq) melualueelle.
Hankevaihtoehdossa VE 2 melutasot ovat suurimmillaan toiminnan alku- ja lopputilanteessa.
Toiminnan lopputilanteessa viisi asuinrakennusta ja 24 lomarakennusta on päiväajan 50 - 55 dB
melualueella. Yli 55 dB melualueelle jää kolme lomarakennusta Vähä Järviluodossa.
Nykyisen teollisuuden melutasot
Alueen nykyisen teollisuus aiheuttaa Sampaanalaan noin 45 - 50 dB keskiäänitason sekä päivällä
että yöllä. Laituritien ja Mudaistenperän rannan kohdalla nykyisen teollisuuden äänitaso on alempi, noin 45 dB päivällä ja yöllä.
Arvioitu nykyisen melutason muutos
Louhinta ja murskaustoiminta nostaa nykyistä äänitasoa hankevaihtoehdosta riippumatta. Laituritien ja Mudaistenperän suuntaan hankevaihtoehdossa VE 1 äänitaso nousee nykyisestä tasosta
noin 8 - 10 dB ja Sampaanalassa noin 3 – 4 dB.
Hankevaihtoehdossa VE 2 äänitaso nousee nykytilaan verrattuna Laituritien ja Mudaistenperän
suunnalla noin 9 dB ja Sampaanalassa noin 4 – 5 dB.
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Päiväajan yli 55 dB yhteismelualueelle hankevaihtoehdossa VE 1 jää 2 asuinrakennusta ja 4 lomarakennusta. Hankevaihtoehdossa VE 2 yli 55 dB yhteismelualueelle jää kolme lomarakennusta
Vähä Järviluodosta.
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- Toiminnassa 2 kpl kolmivaiheisia
murskauslaitoksia, työkoneet ja myyntikuljetukset.
- Louhintataso +6/ +9 m mpy.

Päiväajan keskiäänitaso, LAeq7-22 .

Vaihtoehto 1. Louheen murskaus

- Toiminnassa 2 kpl kolmivaiheisia
murskauslaitoksia, työkoneet ja myyntikuljetukset.
- Louhintataso +6/ +9 m mpy.

Yöajan keskiäänitaso, LAeq22-7.

Vaihtoehto 1. Louheen murskaus

VE 1

- Louhinta ja louheenajo murskausasemille.
- Louhintataso +6/ +9 m mpy.

Päiväajan keskiäänitaso, LAeq7-22.

Vaihtoehto 1. Louhinta vaiheessa 1.

- Louhinta ja louheenajo murskausasemille.
- Louhintataso +6/ +9 m mpy.

Päiväajan keskiäänitaso, LAeq7-22.

Vaihtoehto 1. Louhinta vaiheessa 2.

- Louhinta ja louheenajo murskausasemille.
- Louhintataso +6/ +9 m mpy.

Päiväajan keskiäänitaso, LAeq7-22.

Vaihtoehto 1. Louhinta vaiheessa 3.

- Louhinta ja louheenajo murskausasemille.
- Louhintataso +6 / +9 m mpy.

Melusuojaus toteutettu, vallin pituus 720 m,
korkeus mp + 5 m.

Päiväajan keskiäänitaso, L Aeq7-22.

Vaihtoehto 1. Louhinta vaiheessa 1.

- Louhinta ja louheenajo murskausasemille.
- Louhintataso +6 / +9 m mpy.

Melusuojaus toteutettu, vallin pituus 720 m,
korkeus mp + 5 m.

Yöajan keskiäänitaso, L Aeq22-7.

Vaihtoehto 1. Louhinta vaiheessa 1.

VE1

- Louhinta ja louheenajo murskausasemille.
- Louhintataso +6 / +9 m mpy.

Melusuojaus toteutettu, vallin pituus 720 m,
korkeus mp + 5 m.

Päiväajan keskiäänitaso, L Aeq7-22.

Vaihtoehto 1. Louhinta vaiheessa 2.

- Louhinta ja louheenajo murskausasemille.
- Louhintataso +6 / +9 m mpy.

Melusuojaus toteutettu, vallin pituus 720 m,
korkeus mp + 5 m.

Yöajan keskiäänitaso, L Aeq22-7.

Vaihtoehto 1. Louhinta vaiheessa 2.

VE 1

- Louhinta ja louheenajo murskausasemille.
- Louhintataso +6 / +9 m mpy.

Melusuojaus toteutettu, vallin pituus 720 m,
korkeus mp + 5 m.

Päiväajan keskiäänitaso, L Aeq7-22.

Vaihtoehto 1. Louhinta vaiheessa 3.

- Louhinta ja louheenajo murskausasemille.
- Louhintataso +6 / +9 m mpy.

Melusuojaus toteutettu, vallin pituus 720 m,
korkeus mp + 5 m.

Yöajan keskiäänitaso, LAeq22-7.

Vaihtoehto 1. Louhinta vaiheessa 3.

VE 1

Päiväajan keskiäänitaso, LAeq7-22.
Melusuojaus toteutettu, vallin pituus 720 m,
korkeus mp + 5 m.
- Murskaus, louhinta ja louheenajo
murskausasemille.

Vaihtoehto 1. Louhinta ja murskaus
vaiheessa 1.

- Louhinta ja louheenajo murskausasemille.
- Louhintataso +6 / +9 m mpy.

Melusuojaus toteutettu, vallin pituus 720 m,
korkeus mp + 5 m.

Päiväajan keskiäänitaso, LAeq7-22.

Vaihtoehto 1. Louhinta vaiheessa 2.

- Louhinta ja louheenajo murskausasemille.
- Louhintataso +6 / +9 m mpy.

Melusuojaus toteutettu, vallin pituus 720 m,
korkeus mp + 5 m.

Päiväajan keskiäänitaso, LAeq7-22.

Vaihtoehto 1. Louhinta vaiheessa 3.

- Alueen teollinen toiminta, murskaus, louhinta ja
louheenajo murskausasemille.
- Louhintataso +6 / +9 m mpy.

Melusuojaus toteutettu, vallin pituus 720 m,
korkeus mp + 5 m.

Päiväajan keskiäänitaso, LAeq7-22.

Vaihtoehto 1. Alueen kokonaismelutaso

Louhekasa

Murskauslaitos,
sijoitettu tasoon n. + 7,5m
ja mahd. lähelle kalliorintausta.

+7,5
Murskekasa

+6

Murskauslaitos,
sijoitettu tasoon n. + 6 m
kalliorintauksen taakse.

+7

Louheesta tai murskeesta
tehty kasa ( h = 14 m mpy)
Toimii meluvallina.

LIITE 5. Murskauslaitos hankevaihtoehto VE 2
- Meluntorjunnan toteuttamisen periaate

Murskauslaitoksen
suojaksi jätetty
kallioseinä

+6

<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
<=
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Murskauslaitoksen
suojaksi jätetty
kallioseinä
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_______Rikotus
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LIITE 6. Hankevaihtoehto VE 2. Louhinta vaiheessa 1.
- Meluntorjunnan toteuttamisen periaate
- Äänilähteiden sijainnit

Dumpperikuljetukset.
Louheen ajoreitti rintaukselta
murskauslaitokselle tulee
kulkea kalliorintauksien
reunassa.

+7

Dumpperin lastausmelu
Poravaunu

pyöräku

Meluvalli.
Osa 2: pituus 405m
h=mp+4,5 m
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e lu
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Dumpperikuljetukset.
Louheen ajoreitti rintaukselta
murskauslaitokselle tulee
kulkea kalliorintauksien
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LIITE 7. Hankevaihtoehto VE 2. Louhinta vaiheessa 2.
- Meluntorjunnan toteuttamisen periaate
- Äänilähteiden sijainnit
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Dumpperin lastausmelu
poravaunu
uor ma
in
Du
mp
pe
rin
+7
la s
t au
sm
e lu

poravaunu

Meluvalli.
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Dumpperikuljetukset.
Louheen ajoreitti rintaukselta
murskauslaitokselle tulee
kulkea kalliorintauksien
reunassa.
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LIITE 8. Hankevaihtoehto VE 2. Louhinta vaiheessa 3.
- Meluntorjunnan toteuttamisen periaate
- Äänilähteiden sijainnit

Poravaunu

Meluvalli.
Osa 2: pituus 405m
h=mp+4,5 m
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