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1

JOHDANTO
Tässä selvityksessä arvioidaan UPM Kymmene Oyj:n suunnitteleman biojalostamon
rakentamisesta, laitoksen toiminnasta sekä siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuvia
meluvaikutuksia sijaintipaikan ympäristössä. Jalostamo on suunniteltu toteutettavaksi
Kotkan Mussalon alueelle. Meluvaikutusten arviointia varten biojalostamon
aiheuttamaa melua ja sen leviämistä on mallinnettu tietokoneavusteisesti 3D
digitaaliselle maastokartalle yhden hankevaihtoehdon osalta.
Selvitys on tehty hankkeen YVA-menettelyä varten.

2

YMPÄRISTÖMELU
Ääni on aaltoliikettä, joka tarvitsee väliaineen välittyäkseen eteenpäin. Ilmassa äänellä
on nopeus, joka on riippuvainen ilman lämpötilasta. Eri väliaineissa ääniaalto kulkee eri
nopeuksilla väliaineen ominaisuuksista riippuen. Normaali ympäristömelu sisältää
useista kohteista peräisin olevaa yhtäaikaista ääntä, jossa äänen taajuudet ja
aallonpituudet ovat jatkuvassa muutoksessa.
Melu on subjektiivinen käsite, jolla ymmärretään äänen negatiivisia vaikutuksia, eitoivottua ääntä, josta seuraa ihmisille haittaa ja jossa kuulijan omilla tuntemuksilla ja
äänenerotuskyvyllä on ratkaiseva merkitys. Melua voidaan mitata sen fysikaalisten
ominaisuuksien perusteella.
Ympäristömelu koostuu ihmisen toiminnan aiheuttamasta melusta, joka vaihtelee ajan ja
paikan mukaan. Äänen (melun) voimakkuutta mitataan käyttäen logaritmista
desibeliasteikkoa (dB), jossa äänenpaineelle (eli hyvin pienelle paineenmuutokselle
ilmassa) käytetään referenssipainetta 20 μPa ilmalle sekä 1 μPa muille aineille. Tällöin
1 Pa paineenmuutos ilmassa vastaa noin 94 dB:ä.
Kuuloaistin herkkyys vaihtelee eri taajuisille äänille, jolloin vaihtelevat myös melun
haitallisuus, häiritsevyys sekä kiusallisuus. Nämä tekijät on otettu huomioon äänen
taajuuskomponentteja painottamalla. Yleisin käytetty taajuuspainotus on A-painotus,
joka perustuu kuuloaistin taajuusvasteen mallintamiseen ja ilmaistaan usein Akirjaimella dimension perässä, esimerkiksi dB(A).
Melun ekvivalenttitaso (symboli Leq) tarkoittaa samanarvoista jatkuvaa äänitasoa kuin
vastaavan äänienergian omaava vaihteleva äänitaso. Koska ääni käsitellään
logaritmisena suureena, on hetkellisillä korkeimmilla äänitasoilla suhteellisen suuri
vaikutus ekvivalenttiseen melutasoon. Teollisuusmelussa hetkellisvaihtelut ovat usein
varsin lähellä myös ekvivalenttista arvoa, mikäli toiminnasta ei aiheudu impulssimaista
melua.

2.1

Teollisuusmelu
Teollisuusmelu on pääasiassa staattisten melulähteiden kuten teollisuuslaitoksen melua,
mutta usein tähän luetaan myös koko teollisuusalueella olevien toimintojen melu,
esimerkiksi trukit ja kuormaajat. Teollisuusmelussa on usein nk. kapeakaistaisia, joissa
ääni keskittyy rajoitetulle taajuusalueelle ja melusta voidaan erottaa selkeitä ääneksiä
(ääni, joka sisältää vain yhtä taajuutta). Kapeakaistaista laitteiden käyttöääntä emittoituu
usein muuntajista, puhaltimista ja pumpuista, joilla on tasainen pyörimisnopeus ja
joiden läpi kulkeva aine emittoituu suoraan ympäröivään ulkoilmaan. Biojalostamoissa
ko. komponentteja ovat kompressorit sekä kuivatukseen liittyvät puhaltimet sekä muut
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ventilaatiopuhaltimet. Ilmapuhaltimien äänitasoa vaimennetaan yleisesti erityyppisillä
äänivaimenninratkaisuilla. Uusissa laitoksissa
vaimentimet asennetaan jo
rakennusvaiheessa. Teollisessa toiminnassa esiintyy paikoin myös impulssimaista ääntä,
jossa melu aiheutuu voimakkaista iskumaisista tapahtumista kuten erilaisista kiinteän
raaka-aineen käsittelytilanteista.
2.2

Tieliikennemelu
Moottoriajoneuvoliikenteen aiheuttamaan meluun vaikuttavat ajonevojen nopeus,
liikennemäärä, raskaiden ajoneuvojen osuus sekä tien ominaisuudet. Melu on yleisesti
luonteeltaan laajakaistaista tasaista huminaa, josta toisinaan voi erottaa yksittäisten
ajoneuvojen ääniä. Havaittuun melutasoon tietyssä paikassa vaikuttavat lähtömelutason
lisäksi tarkastelupisteen etäisyys väylästä, rakennukset ja muut esteet, maaston muodot
sekä vesialueet ja muut heijastavat pinnat. Esimerkiksi liikennemäärän
kaksinkertaistuminen nostaa melutasoa 3 dB. Nopeustason nousu 50 km/h:sta
80 km/h:iin lisää melua vastaavasti 4-5 dB. Tieliikennemelua torjutaan yleisesti
meluesteillä sekä ennalta ehkäistään kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla.

2.3

Valtioneuvoston ohjearvot ulkona
Meluntorjunnan keskeiset tavoitteet ja välineet on esitetty 1.3.2000 voimaan tulleissa
ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa. Melun ohjearvot on annettu Valtioneuvoston
asetuksessa VnA 993/1992. Asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla
taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia
palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun A-painotetun
ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB eikä yöohjearvoa (klo 22-7)
50 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla vastaavat A-painotetun keskiäänitason
LAeq ohjearvot ovat 45 dB(A) päivällä sekä 40 dB(A) yöllä. Uusilla alueilla melutason
yöohjearvo on kuitenkin 45 dB. Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei kuitenkaan
sovelleta yöohjearvoja.
Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa asumiseen
käytettävien
alueiden
ohjearvoja.
Yöohjearvoa
ei
sovelleta
sellaisilla
luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin
yöllä. Lisäksi luonnonsuojelualueilla ohjearvon ei tarvitse alittua koko alueella.
Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen
lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin.

2.4

Melun leviämislaskelmat
Melun leviäminen maastoon voidaan havainnollistaa käyttäen tietokoneavusteisia melun
leviämiseen käytettäviä ohjelmistoja, missä äänilähteestä lähtevä ääniaalto lasketaan
digitaaliseen 3D karttapohjaan äänenpaineeksi immissio- eli vastaanottopisteessä.
Mallissa otetaan huomioon melun geometrinen leviämisvaimentuminen, maaston
korkeuserot, rakennukset sekä maanpinnan ja ilmakehän melun absorptionvakiot.
Melulähteitä voidaan määritellä piste, viiva tai pintalähteiksi.
Melumallin leviämiskartta piirtää keskiäänitasokäyrät 5 dB:n välein valituilla
lähtöarvoparametreilla. Melun leviämisen laskennassa käytetään yhteispohjoismaista
teollisuus- ja tieliikennemelumallia. Metsän ja pehmeämmän maakerroksen vaikutus on
huomioitu mallissa käyttäen rajattuja maa-absorptioalueita. Teollisuuslaitosten alueille,
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veden- ja tienpinnoille on yleisesti määritelty kova maanpinta (G=0) ja muille osille
akustisesti pehmeää maanpintaa (G=1). Melun leviäminen lasketaan tyypillisesti
konservatiivisesti siten, että ympäristön tilapisteet ovat melun leviämisen kannalta
suotuisat (mm. kevyt myötätuuli melulähteestä kuhunkin laskentapisteeseen).
Mitä kauempana ollaan melulähteestä, sen merkittävämmäksi käyvät vuotuisten
säävaihteluiden ja etenkin tuulen suunnan vaikutukset alueen todelliseen äänitasoon.
Siten laskennan epävarmuus kasvaa kauemmaksi melulähteistä mentäessä. Tyypillisesti
laskennan epävarmuus on noin ± 3-4 dB kilometrin etäisyydelle.
3

MELULASKENNAN LÄHTÖTIEDOT
Melulaskennassa, joka perustuu ennusteeseen laitoksen aiheuttamasta melusta, on
melulähteiden äänitehotasojen alkuarvoissa (kokonaistaso sekä taajuusjakauma)
hyödynnetty sekä arvioituja että mitattuja arvoja vastaavista komponenteista.
Rakennusten äänilähteiden äänitehotaso on määritelty sisältä ulos kantautuvana meluna
siten,
että seinämateriaalille on oletettu aineominaisuuksien
mukainen
ilmaäänieristävyys. Pääsääntöisesti on käytetty pinta-äänilähteitä kattamaan esim. koko
rakennuksen seinäpinta-alan. Äänilähdekuvaukset ovat tässä vaiheessa kuitenkin vielä
alustavia vaikkakin realistisia, eikä niitä voida tarkkaan spesifioida esisuunnittelun
yleisluontoisuudesta johtuen.

3.1

Geometriat ja maastokuvaus
Pohjakarttana
on
käytetty
maanpinnan
osalta
Maanmittauslaitoksen
laserkeilausaineistoa (MML 2018) sekä rakennusten osalta myös MML:n aineistoa.
Laitoskonsepti on saatu laitoksen esisuunnittelusta. Melumallissa on kuvattu laitosten
alustavat sijainnit Kotkan Mussalon teollisuusalueella sekä rakennusten koot ja
korkeudet (3D) koordinaatistossa ETRS89-TM35FIN.
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Kuva 1. Uuden tehtaan 3D kuva melumallissa

3.2

Mallinnetut tehdasyksiköt
Melumallissa on otettu huomioon kunkin ympäristömelun kannalta merkittäväksi
arvioidun äänilähteen äänitehotasojen taajuusjakauma oktaavikaistoittain 31.5Hz –
8 kHz sekä äänitehotaso, joka perustuu vastaavien tehdasyksiköiden mitattuihin tai
kirjallisuudesta johdettuihin arvoihin.
Ulkomelu mallinnettiin käyttäen piste- (esim. puhaltimet) tai aluelähteitä (esim. raakaaineen vastaanottoalue). Rakennusten sisältä ulos kantautuva melu on otettu huomioon
mallintamalla seinät pystysuuntaisiksi aluelähteiksi. Mallinnuksessa on huomioitu yli
sadan yksittäisen sisä- tai ulkomelulähteen yhteisvaikutus. Taulukossa 1 on ilmoitettu
ulko- ja sisämelun äänitehotasot tehdasyksiköittäin. Mallinnetut arvot ovat samat päiväja yöaikaan.
Kapeakaistakorjausta
vakuumipuhaltimille.

+5

dB

on

käytetty

kompressoreille

ja

kuivausosan

Taulukko 1. Melumallinnuksen merkittävimmät äänipäästötasot LWA [dB]
Tehdasyksikkö

Sisämelu, seinän
äänitehotaso
LWA´´ [dB/m2]

Ulkomelu
äänitehotaso
LWA [dB]

Vetylaitos

64

98

Biomassavarasto

58

103

Säiliöalue

-

100

Vedenkäsittely

-

78

CO2 poisto

-

96

Kaasun käsittely

-

97

Kuivaus

-

102

58

91

58-77

96

58

101

-

83

Biomassan konversio
Kattila
Vetykäsittely ja erotus
Jalostamon piiput - 4kpl

Kapeakaistaisuus tai
impulssimaisuus

Kapeak. +5 dB

Kapeak. +5 dB

Sisämelun vaikutus on riippuvainen sisätilan äänenpainetasosta Lp ja seinien
ilmaäänieristyksestä RW. Äänenpainetasoksi rakennusten sisällä on oletettu olevan
välillä 85 dB - 91 dB riippuen tehdasyksikön toiminnasta. Seinien ilmaäänieristävyytenä
on käytetty 30 dB ja se on arvioitu alustavan suunnittelun tietojen perusteella sekä
kirjallisuudesta. Käytetty arvo vastaa suhteellisen kevyttä mutta tiivistä seinärakennetta.
Näiden tietojen avulla lasketaan kunkin seinän äänentehotaso pinta-alayksikköä kohden
Lw´´ (dB/m2), jotka on esitetty yllä olevassa taulukossa. Siinä eri tehdasyksikköjen
sisämelujen aiheuttamat äänitehotasot ovat ilmoitettu 1 m2 pinta-alaa kohden. Näin
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rakennuksen dimensiot saadaan huomioitua mallinnuksessa. Korkeimmat sisämelusta
johtuvat äänitehotasot muodostuivat kattilan seinistä, joiden arvot asettuivat 94-98 dB
välille.
3.3

Tieliikenne- ja rautatiekuljetukset
Maantieliikenteen melun ennuste on mallinnettu jalostamolle tulevan ja lähtevän
liikenteen reittejä pitkin. Tieliikennemäärinä (myös rautatieliikenne) on käytetty YVAselostuksessa esitettyjä ennustemääriä. Nykytilanteen liikennemäärinä on käytetty
liikenneviraston tietoja vuodelta 2017. Jänskäntien tietoja ei ole saatavilla joten
liikennemäärät perustuvat arvioon. Alla olevaan taulukkoon on koottu
melumallinnuksessa käytetyt tiedot maantie- ja raideliikenteestä.
Taulukko 2. Tie- ja raideliikenteen lähtötiedot
Tieosuus

Nykytila

Ennuste
biojalostamon
toiminnan aikaan

kevyt/raskas [ajon. vrk]

kevyt/raskas [ajon. vrk]

527/257

827/407

Merituulentie Eteläinen

4315/1285

4615/1435

Merituulentie Pohjoinen

8207/1285

8447/1435

20 tavarajunaa

1 tavarajuna

Jänskäntie

Rautatiet

Nopeusrajoituksina on käytetty tieosuuksien vallitsevia nopeuksia kesäaikaan.
Rautatieliikenteen nopeutena kyseisillä rataosuuksilla on 30 km/h. Raideliikenteessä on
huomioitu vaihtotyöliikenne Kotolahden ratapihalta etelään (YM Raideliikennemelun
laskentamalli)
3.4

Laskentaparametrit
Alla olevassa taulukossa on esitetty yksityiskohtaisesti melulaskennassa käytetyt
parametrit.
Taulukko 3. Melumallinnuksen laskentaparametrit
Lähtötieto
Mallinnustyyppi

Pohjoismaiset teollisuus- ja liikennemelumallit. Päiväajan klo 0722 ja yöajan klo 22–07 erillislaskelmat. Yhteismelumallit.

Sääolosuhteet

Ilman lämpötila 10 °C, ilmanpaine 101,325 kPa, ilman
suhteellinen kosteus 70 %.

Topografia

MML laserkeilausaineisto (© MML 2018)
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4

Laskentaverkko

laskentaruudukko 10 m x 10 m, kahden metrin (2 m) korkeudella
seuraten maanpintaa

Maanpinnan kovuus

0 vesi-, teollisuus- ja kallioalueille, 1 pehmeän maan alueille

Laskennan epävarmuus

noin ± 2 dB 500 metriin asti, noin ± 4 dB 1000metriin asti

Laskentavyöhykkeet

45–70 dB(A), 5 dB:n välein, yöajalta lisäksi 40 dB

MELUMALLINNUSTULOKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Melun leviäminen laskettiin alueen nykytilalle sekä ennustetilanteelle UPM Kymmene
Oyj:n biojalostamon normaalitoiminnan aikana. Nykytilanteen laskennassa on
huomioitu alueen merkittävät teollisuusmelulähteet sekä tie- ja raide- ja
laivaliikennemelun lähteet. Laskentatulokset on yhdistetty informatiivisiksi
kokonaismelulaskelmiksi. Lisäksi mallinnuskuva biojalostamon toiminnan aiheuttama
teollisuusmelusta on esitetty erikseen. Melumallinnuskuvat ovat esitetty liitteissä.

4.1

Nykytila
Hankealueella melua aiheutuu hankealueen ympäristössä olevien tehtaiden ja sataman
toiminnoista sekä tie- ja raideliikenteestä. Lisäksi lähialueelle melua aiheutuu Kotkan
kaupungin Jänskän teollisuusalueen louhinta- ja murskaustoiminnoista. Louhinnan
ollessa käynnissä sen melu muodostaa pääosan alueen meluvaikutuksista (Ecobio Oy
2017). Muita ympäristömelun kannalta huomioon otettavia toimijoita ovat Kuusakosken
kierrätyspalvelupiste ja HaminaKotkan satama.
Ympäristömelumittauksia Mussalon alueella on tehty viimeksi vuonna 2014, jolloin
suoritettiin HaminaKotkan sataman melumittaus. Mittauksen mukaan sataman
toiminnasta aiheutuu noin 46–51 dB melu mittauspisteillä, joita oli sataman D-kentän
edustalla Vehkaluodossa. Vuonna 2011 Mussalon alueella tehtiin Kuusakosken
toimintaan liittyvä ympäristömelun mittaus. Mitatut keskiäänitasot olivat
mittauspisteissä (Ristiniementie 110 ja 177) 40 dB ja 42 dB. Palvelupisteen pihaalueella melutasoksi mitattiin 60 dB. Vuonna 2009 on mitattu louhintatoiminnan
meluvaikutuksia kertaluontoisesti. Tulosten mukaan äänitaso on pääsääntöisesti yli 50
dB mittauspisteillä, jotka sijaitsivat louhinta-alueen pohjois-, koillis- ja itäpuolilla
lähimpien kiinteistöjen piha-alueilla. Melutaso ylitti päiväohjearvon 55 dB yhdellä
mittauspisteellä. (Ecobio Oy 2017)
Nykytilanteen tie- ja raideliikenne aiheuttavat ohjearvojen ylityksiä lähellä tietä
sijaitsevissa asuinrakennuksissa. Päivällä 55 dB vyöhyke sivuaa etenkin Rytäniemen
asuirakennuksia, jossa myös yöajan ohjearvo 50 dB ylittyy. Rytäniemen kohdalla
vaikuttaa Merituulentien ja pääradan tuottama yhteismelu. Teollisuusmelun vaikutus
alueella on vähäinen.

4.2

Rakentamisen aikainen tilanne
Rakentamisen aikainen melu koostuu pääsääntöisesti maanmuokkaus- ja rakennustöiden
aiheuttamasta melusta sekä tieliikennemelusta. Rakentamistoiminnan melulähteet ovat
kuljetuksia lukuun ottamatta pistemäisiä.
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Tämän hetkisen arvion mukaan hankealueella ei toteuteta louhintaan liittyviä
räjäytystöitä. Jos alueella suoritettaisiin louhintatöitä, aiheutuisi räjäytystöistä
hetkellinen impulsiivimainen meluvaikutus lähialueelle. Räjäytyksen tuottama melu on
voimakasta mutta lyhytkestoista. Louhintatöiden suunnittelulla ja mm. räjäytyspanoksen
määrällä voidaan vaikuttaa louhintaräjäytyksestä syntyvään meluun.
Työkoneiden moottorien tuottama ääni on tasaista melua. Kaivinkoneiden kauhojen ja
materiaalin kolahdukset maa- ja kiviainesten siirtojen ja lastauksen yhteydessä sekä
koneiden ja ajo-neuvojen hälytysäänet tuovat meluun impulssimaisuutta. Myös
melulähteiden toiminta-ajoissa on eroavaisuuksia. Osa melulähteistä on käynnissä
päivittäin ja osa harvemmin. Liikenteen meluvaikutus on riippuvainen mm. liikenteen
määrästä ja sijainnista. Melu-tasoihin vaikuttavat mm. ajoneuvon tyyppi, ajonopeus,
ajo-olosuhteet sekä tien ominaisuudet (pinnan laatu ja tasaisuus).
Rakentamisen aikainen melu voi vaikuttaa etenkin Ristniemen itäosan alueella ja
mahdollisesti myös Kotkansaaren Katariinan Meripuiston ulkoilualueella.
Melulähteiden voimakkuus ei ole suurempi kuin esimerkiksi Jänskän teollisuusalueen
louhinta ja murskaustoiminnoista johtuva melu. Kuitenkin hankealueen sijainti lähellä
rantaa mahdollistaa äänen esteettömän etenemisen. Rakennusajan melun ei oleteta
ylittävän ympäristömelulle säädettyjä ohjearvoja, mutta erityisesti impulssimaiset
melutapahtumia voidaan havaita lähistön asuin- ja virkistysalueilla.
Rakennustyöt tehdään pääsääntöisesti päiväsaikaan, jolloin myös rakentamisesta ja
kuljetuksista aiheutuva melu rajoittuu tälle ajalle. Meluavimpia työvaiheita ei tehdä yöaikaan ja viikonloppuisin. Rakentaminen kestää jalostamon käyttöönottovaiheineen
enimmillään noin 3 vuotta.
Biojalostamon käyttöönottovaiheessa voi esiintyä normaalikäyttöä voimakkaampaa
ääntä johtuen esim. kattiloiden puhalluksista. Melutapahtumat ovat luonteeltaan usein
lyhytkestoisia, mutta voivat toistua käyttöönoton eri vaiheissa. Käyttöönoton
erikoistilanteista voidaan antaa esim. virallinen meluilmoitus.
4.3

Biojalostamon käyttöönottovaihe
Biojalostamon käyttöönottovaiheessa voi esiintyä normaalikäyttöä voimakkaampaa
ääntä johtuen esim. kattiloiden puhalluksista. Melutapahtumat ovat luonteeltaan usein
lyhytkestoisia, mutta voivat toistua käyttöönoton eri vaiheissa. Käyttöönoton
erikoistilanteista voidaan antaa esim. virallinen meluilmoitus.

4.4

Biojalostamon toiminnan aiheuttaman tie- ja raideliikennemelun tulokset
Melumallinnuksen mukaan biojalostamon toiminnan aikaisella liikenteellä on
havaittavaa vaikutusta vain Jänskäntien ympäristössä. Jänskäntien tieliikennemelu
kasvaa 1 dB:ä enintään 100 m etäisyydelle tien keskilinjasta. Nykytilassa 55 dB
meluvyöhyke leviää 30 m etäisyydelle. Tien varrella ei ole asuin- tai lomarakennuksia.
Muilla tieosuuksilla biojalostamon liikenteellä ei ole merkittävää vaikutusta
kokonaismeluun nykytilan suurien liikennemäärien vuoksi. Nykytilanteessa
Merituulentien ja Hyväntuulentien lähialueilla liikennemelu aiheuttaa viihtyvyyshaittaa
useilla asuinalueilla.
Raide- ja laivaliikenteen muutokset vaikuttavat meluun erittäin vähän nykytilan suuren
kuljetusmäärien vuoksi. Havaittava muutos on uuden raidelinjan rakentaminen
biojalostamolle, mutta liikennemäärä uudella raidelinjalla on kuitenkin maltillinen
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(1 juna/vrk) ja paikallista melua aiheuttava lastaus suoritetaan hankealueen eteläosassa
lähes kilometrin etäisyydellä lähimmästä asuinrakennuksesta.
4.5

Biojalostamon toiminnan aiheuttaman teollisuusmelun tulokset, normaali
käytönaikainen tilanne
Biojalostamon käytönaikainen melu on jatkuvaa teollisuuslaitoksen melua pääasiassa
erilaisista puhaltimista ja pumpuista johtuvaa. Raaka-aineen kuivaamisesta johtuva
melu voi sisältää jonkin verran kapeakaistaisuutta. Jalostamon toiminnasta johtuvaa
impulssimaista melua syntyy arviolta vain vähän.
Mallinnuksen mukaan tehtaan käytönaikainen 55 dB(A):n keskiäänitason LAeq
meluvyöhyke päiväaikana teollisuusmelun osalta pysyy pääosin jalostamon alueen
sisäpuolella. Yöaikana 50 dB(A):n vyöhyke leviää mallinnuksen laajimmillaan noin 200
m etäisyydelle tehdasalueen rajasta. Laskennan perusteella 55 dB(A):n vyöhykkeellä
päiväaikana tai 50 dB(A):n vyöhykkeellä yöaikana ei sijaitse asuin- tai loma-asuinrakennuksia.

4.6

Yhteismelu (nykytila + uusi tehdas, kaikki melulähteet)
Yhteismelulaskelmien tulosten perusteella jalostamolta kantautuva teollisuusmelu
kasvattaa nykytilanteen ympäristömelua päiväaikaan 1 dB:llä merialueella 450 m
etäisyydelle ja maanpinnalla 350 m etäisyydelle hankealueen rajasta. Yöaikaan muutos
on hieman suurempi, koska jalostamo toiminta on ympärivuorokautista. Lähimmän
asuinrakennuksen luona (Ämmänleuantie, etäisyys 350 m) ympäristömelun muutos on
päiväaikaan 1 dB ja vastaavasti yöaikaan 2 dB. Biojalostamon toiminta ei aiheuta
ympäristömelun ohjearvojen (päiväaika 55 dB, yöaika 50 dB) ylityksiä lähistön
asuinrakennusten luona. Yhteismelumallinnuksen keskiäänitason tulokset lähimmän
asuinrakennuksen luona ovat päiväaikaan 49 dB ja yöaikaan 46 dB.
Biojalostamon kuljetusten meluvaikutus on vähäinen liikennereittien ympäristössä.
Nykytilassa tie- ja raideliikennemäärät ovat kuitenkin suhteellisen suuret. Päiväaikaan
55 dB:n ympäristömelun ohjearvon vyöhyke sivuaa useita lähellä Merituulentietä ja
päärataa sijaitsevia rakennuksia etenkin Rytäniemen asuinalueella Mussalonsaaren
pohjoispuolella. Yöaikaan 50 dB:n ohjearvo ylittyy usean asuinrakennuksen luona.
Ylitykset tapahtuvat jo nykytilanteessa, kun yöajan keskiäänitaso on 52 dB
Rytäniementien ja Venekalliontien asuinrakennuksien luona. Merituulentien
parantamisesta on käynnistetty yleissuunnittelu 2014, jonka yhtenä tavoitteena on
melulle altistuvien asukkaiden määrän vähentäminen. Hankkeen toteuttamisen
ajankohdasta ei ole vielä tietoa.
Kaiken kaikkiaan biojalostamon toiminnan tuoma muutos on suhteellisen paikallinen ja
kohdistuu hakealueen läheisyyteen ja läheisille merialueille. Lehmäsaaren ja
Sarvinimenkarin luonnonsuojelualueilla biojalostamon normaalista toiminnasta
johtuvaa ympäristömelun keskiäänitason muutosta ei voi havaita.

4.7

Häiriötilanteet
Melun osalta pahin mahdollinen häiriötilanne on soihdutus, kun biojalostamon
häiriötilanteessa nesteyttämättä jäänyt kaasuvirta poltetaan soihdussa. Soihdutuksesta
voi syntyä helposti havaittavaa melua. Soihdun käyttötilanteet ovat epäsäännöllisiä, kun
sen mahdollinen käyttö ajoittuu jalostamon ylös- ja alasajotilanteisiin sekä häiriöiden
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ajalle. Häiriötilainteiden esiintymistä ei voida etukäteen ennustaa, jolloin soihdun
käyttöä ei voida tarkasti arvioida. Referenssilaitoksena pidettävän UPM:n
Lappeenrannan biojalostamolla oli vuonna 2017 yksi melua aiheuttava soihdutustapaus.
Soihdun äänitehotasoon pystytään vaikuttamaan teknisellä suunnittelulla sekä erilaisilla
vaimennusratkaisuilla. Soihdun vaikutusta voidaan lieventää myös sen sijoittamisella
mahdollisimman kauaksi häiriintyvistä kohteista. Soihtu suunnitellaan siten, että sen
tuottama melu ei lähtökohtaisesti ylitä ympäristömelulle asetettuja ohjearvoja lähistön
asuin- ja lomarakennuksien tai herkkien kohteiden luona. Jossakin tapauksessa soihdun
käytöstä aiheutuva melu voi olla havaittavaa lähistön asuinalueilla käytön
epäsäännöllisyydestä johtuen.
Muissa mahdollisissa toiminnan aikaisissa häiriötilanteissa mahdollisesti syntyvä
meluvaikutus on soihdutustilannetta merkittävästi lievempää, jolloin melu on
hetkellistä, vaikutuksen jääden vähäiseksi ja lähinnä hankealueella havaittavaksi.
4.8

Meluntorjunta
Rakentamisen aikaista melun syntyä ja leviämistä voidaan ehkäistä parhaiten
suunnittelun avulla. Melupäästöä voidaan rajoittaa ja optimoida esimerkiksi
rakennusajan kalustovalinnoilla sekä laitekoteloinnilla. Melua aiheuttavia toimintoja
voidaan sijoittaa muun muassa kohtiin, jossa suora näköyhteys meluherkkiin kohteisiin
estetään. Lisäksi meluavimmat rakennustoiminnot voidaan ajoittaa vain päiväaikaan.
Toiminnanaikainen meluntorjunta voidaan ottaa kustannustehokkaasti huomioon jo
hankkeen suunnitteluvaiheessa. Meluavimmat toiminnot sijoitetaan alueen eteläosiin
siten, että etäisyysvaimennus on mahdollisimman suuri lähimpien asuinrakennusten
luona. Melua aiheuttavat koneet ja laitteet sijoitetaan pääsääntöisesti tehdasrakennusten
sisään, jolla minimoidaan melun leviäminen ympäristöön. Suunnittelun aikana laitteiden
äänenvaimentimet mitoitetaan siten, että lupaehtoja ei ylitetä. Hankkeen myöhemmissä
vaiheissa voidaan melutorjuntaa tehdä kohdennettujen meluesteiden ja lisävaimentimien
avulla. Soihdun melua voidaan vähentää oikeanlaisella suunnittelulla ja teknisillä
ratkaisuilla.
Kuljetusten meluhaittoihin voidaan vaikuttaa mm. nopeusrajoituksilla ja kuljetusten
ajoituksella vähiten häiritsevään vuorokaudenaikaan.
Melutilannetta
rakennusja
käytönaikana
voidaan
parhaiten
seurata
ympäristömelumittauksin (lyhyt- ja pitkäaikaismittaukset). Mittauksia voidaan laajentaa
käytön aikana myös äänilähdemittauksiksi ja melumallin avulla melun
leviämislaskelmia voidaan edelleen tarkentaa.

4.9

Melutilanteen seuranta
Toiminnasta aiheutuvaa melua voidaan todentaa ympäristömelumittausten avulla
lähimpien asuin- ja lomarakennusten luona. Mittauksia voidaan suorittaa niin lyhytkuin pitkäaikaisesti. Mittauksia voidaan laajentaa käytön aikana myös
äänilähdemittauksiksi, jolloin melumallin avulla melun leviämislaskentaa voidaan
edelleen tarkentaa.
Tyypillisesti teollisuuslaitosten ympäristömelumittaukset toistetaan lähimpien asuin- ja
lomarakennusten luona 3-5 vuoden välein. Näin meluun vaikuttavien tekijöiden
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muutoksiin pystytään reagoimaan. Meluun vaikuttavat muutokset voivat olla
tuotantokapasiteettien ja liikennemäärien muutokset sekä laitteiden rikkoutumiset.
5

YHTEENVETO
Biojalostamon merkittävin melunlähde on soihtu, jota käytetään kuitenkin
epäsäännöllisesti. Tasaisen melun lähteistä merkittävimpiä prosessinosia ovat
kompressorit ja kiinteän raaka-aineen murskain. Osa melunläheistä saattavat tuottaa
kapeakaista melua (esim. kuivauspuhaltimet).
Rakentamisen aikana alueella suoritetaan maanmuokkaus- ja rakennustöitä sekä
hankealueelle suuntautuvat liikennemäärät kasvavat. Rakentamisen aikainen melu
vaikuttaa etenkin Ristniemen itäosan alueella ja mahdollisesti myös Kotkansaaren
Katariinan Meripuiston ulkoilualueella. Hankealueen sijainti lähellä rantaa mahdollistaa
äänen esteettömän etenemisen. Rakennusajan melun ei oleteta kuitenkaan ylittävän
ympäristömelulle
säädettyjä
ohjearvoja,
mutta
erityisesti
impulssimaiset
melutapahtumia voidaan havaita lähistön asuin- ja virkistysalueilla. Rakentamisen
aikainen kokonaisvaikutus meluun arvioidaan vähäiseksi.
Toiminnan aikana Biojalostamolta kantautuva teollisuusmelu kasvattaa nykytilanteen
ympäristömelua päiväaikaan 1 dB:llä merialueella 450 m etäisyydelle ja maanpinnalla
350 m etäisyydelle hankealueen rajasta. Yöaikaan muutos on hieman suurempi, koska
jalostamo toiminta on ympärivuorokautista. Lähimmän asuinrakennuksen luona
(Ämmänleuantie, etäisyys 350 m) ympäristömelun muutos on päiväaikaan 1 dB ja
vastaavasti yöaikaan 2 dB. Biojalostamon toiminta ei aiheuta ympäristömelun
ohjearvojen (päiväaika 55 dB, yöaika 50 dB) ylityksiä lähistön asuinrakennusten luona.
Yhteismelumallinnuksen keskiäänitason tulokset lähimmän asuinrakennuksen luona
ovat päiväaikaan 49 dB ja yöaikaan 46 dB. Biojalostamon toiminnan aiheuttaman
liikennemäärien kasvun vaikutus meluun on vähäinen nykytilan suurten liikennemäärien
vuoksi. Jo nykytilanteessa melun ohjearvot ylittyvät Merituulentien varressa etenkin
yöaikaan.
Soihtu suunnitellaan siten, että sen tuottama melu ei lähtökohtaisesti ylitä
ympäristömelulle asetettuja ohjearvoja lähistön asuin- ja lomarakennuksien tai herkkien
kohteiden luona. Jossakin tapauksessa soihdun käytöstä aiheutuva melu voi olla
havaittavaa lähistön asuinalueilla käytön epäsäännöllisyydestä johtuen.
Biojalostamon vaikutus luonnonsuojelualueilla sekä lähimpien herkkien kohteiden,
kuten päiväkotien, koulujen ja hoitolaitosten luona on vähäinen.
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