LIITE 14

FCG Finnish Consulting Group Oy

NCC Roads Oy
VAISTENTIE, TURKU
Meluselvitys
-P16613P001

4.5.2012

FCG Finnish Consulting Group Oy
YMS

Meluselvitys
-P16613P001

I

4.5.2012

SISÄLLYSLUETTELO
1

Taustaa ................................................................................................................... 1

2

Ympäristömelun ohjearvot ......................................................................................... 1

3

Lähtötiedot .............................................................................................................. 2
3.1

Maastoaineisto ................................................................................................ 2

3.2

Melupäästötiedot ja toiminta-ajat....................................................................... 2

4

Melumallinnusmenetelmä........................................................................................... 2

5

Tulokset .................................................................................................................. 3

6

5.1

Melu alueen D toiminnan alkaessa ..................................................................... 3

5.2

Melu louhinnan ollessa tasolla +23 ..................................................................... 4

Johtopäätökset ......................................................................................................... 4

Liitteet:
Liite 14/1
Liite 14/2
Liite 14/3
Liite 14/4
Liite 14/5
Liite 14/6

Melukartta
Melukartta
Melukartta
Melukartta
Melukartta
Melukartta

Vaiste
Vaiste
Vaiste
Vaiste
Vaiste
Vaiste

Alue
Alue
Alue
Alue
Alue
Alue

D,
D,
D,
D,
D,
D,

täysi toiminta-aika ilman esteitä, louhinta tasolla +37, päivä
rajoitettu toiminta-aika ilman esteitä, louhinta tasolla +37,päivä
täysi toiminta-aika meluesteillä, louhinta tasolla +37, päivä
rajoitettu toiminta-aika meluesteillä, louhinta tasolla +37, päivä
täysi toiminta-aika ilman esteitä, louhinta tasolla +23, päivä
rajoitettu toiminta-aika meluesteillä, louhinta tasolla +23, päivä

Q:\Tku\P166\P16613_NCC_Lentokentän_Alue\Työaineisto\Meluselvitys\Raportti_Vaistentie_meluselvitys.doc

FCG Finnish Consulting Group Oy
YMS

Meluselvitys
-P16613P001

Maija Impivaara

4.5.2012

1 (5)

NCC ROADS OY
VAISTENTIE, TURKU
1

Taustaa
NCC Roads Oy:n Vaistentien ottamisalueelle suunnitellaan laajennusta sekä
ottamistoiminnan syventämistä. Tämä meluselvitys koskee laajennusaluetta
(alue D). Ottamisalueelle on laadittu aiemmin meluselvityksiä, joka koskevat
alueiden A, B ja C louhintaa (NCC Roads Oy, Turun lentoaseman louhintatyömaan meluselvitys. Alueiden A ja C louhinta. 22.4.2010. Ramboll Finland Oy
ja NCC Roads Oy, Turun lentoaseman louhintatyömaan meluselvitys, Ramboll
Finland Oy, 25.3.2009).
Suunniteltu maa-ainesten ottamisalueen laajennus sijaitsee Turun kaupungissa, Kärsämäen kylässä, kiinteistöllä Lentoasema (RN:o 853-468-1-179). Toiminta tulee keskittymään päiväajalle (klo 7-22). Ottamisalueen läheisyydessä
sijaitsee jonkin verran asuinrakennuksia. D-alueen lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 35 metrin etäisyydellä alueen lounais-/länsipuolella.
Tässä selvityksessä tutkittiin ottamistoiminnasta aiheutuvan melun leviämistä
ympäristöön. Lisäksi selvityksessä huomioitiin jo alueelle aikaisemmin esitettyjä melusuojauksia sekä määritettiin tarvittavien meluesteiden korkeudet.

2

Ympäristömelun ohjearvot
Meluntorjuntaa ohjaavat Suomessa Valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992
mukaiset melutason ohjearvot. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Taulukossa 1 on esitetty kyseiset ohjearvot ulkona.
Taulukko 1: Yleiset melutasojen ohjearvot ulkona (VNp 993/1992)
Alue

LAeq, klo 7-22

LAeq, klo 22-7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taaja-

55 dB

45-50 dB1) 2)

45 dB

40 dB3) 4)

missa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet
taajamien ulkopuolella, virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet

1) Uusilla alueilla on melutason yöohjearvo kuitenkin 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 kuitenkin soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja.

Koska suunniteltu toiminta ei ajoitu yöajalle, sovelletaan ainoastaan päiväajan
ohjearvoja.
Jos melu sisältää impulsseja tai ääneksiä tai on kapeakaistaista, mittaustuloksiin lisätään 5 dB ennen niiden vertaamista ohjearvoihin. Impulssimaisuus- tai
kapeakaistaisuuskorjaus tehdään sille ajalle, jolloin melu on impulssimaista tai
kapeakaistaista.
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Lähtötiedot

3.1

Maastoaineisto
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Selvitystä varten alueesta laadittiin kolmiulotteinen maastomalli (ns.
3D-malli). Maastomalli laadittiin numeerisen kartta-aineiston pohjalta, jossa
korkeuskäyrät ovat 1 m välein. Malliin lisättiin ottosuunnitelman tiedot mallinnettavista tilanteista, kuten suunnitellut ottotasot.
3.2

Melupäästötiedot ja toiminta-ajat
Louhinnan pääasialliset melulähteet ovat poravaunu, ylisuurten lohkareiden
rikotus, murskauslaitos sekä työkoneet. Taulukossa 2 on esitetty laskennoissa
käytettyjen äänilähteiden äänitehotasot, toiminta-ajat, teholliset käyttöajat
sekä äänilähteen korkeus maanpinnasta. Melulähteiden äänitehotasot sekä
teholliset käyttöajat ovat vastaavat kuin alueelle aikaisemmin laaditussa meluselvityksessä (NCC Roads Oy, Turun lentoaseman louhintatyömaan meluselvitys. Alueiden A ja C louhinta. 22.4.2010). Työmaalle suuntautuvan rekkaliikenteen määräksi arvioitiin 83 rekkaa/vrk.

Laite
Murskauslaitos
Poravaunu
Vaimennettu
poravaunu
Rikotus
työkoneet

Taulukko 2. Laskennassa käytettyjen melulähteiden äänitehotasot.
Äänitehotaso Toiminta-aika Tehollinen
Akustinen keskipiste
(LWA)
käyttöaika
maanpinnasta
119 dB
7-22
100 %
+3 m
120 dB

7-18

50 %

+1 m

113 dB

7-18

50 %

+1 m

116 dB

7-16

50 %

+1 m

108 dB

7-22

50 %

+1 m

Äänitehotaso on laitteen melutaso ilmoitettuna yhden neliömetrin pallopinnalle. Äänitehotasoa käytetään melun laskentamalleissa sekä meluntorjunnan
suunnittelussa, koska se on melulähteen koosta riippumaton suure. Maastossa
tietyltä etäisyydeltä mitattua melutasoa ei pidä sekoittaa äänitehotasoon.
Louhinta-alueen D ympäristön taustamelutasoihin vaikuttaa tie-, raide- ja lentoliikenne. Lentoliikennettä ei ole huomioitu laskennoissa.
Valtatie 9 melualueiden mallinnuksessa on käytetty Turun tiepiiriltä saatuja
tietoja ennusteliikenteen määrästä ja jakautumisesta: KVL 2012 20 800
ajon./vrk, päiväajan liikenne 90 % ja raskaan liikenteen osuus 8,2 %. Nopeusrajoituksena kevyillä ajoneuvoilla käytettiin 120 km/h ja raskailla ajoneuvoilla 80 km/h.
Raideliikenteen liikennemäärätiedot saatiin VR-Yhtymä Oy:ltä. Liikennetiedot
ovat lomakausien ulkopuoliselta arkikeskiviikolta. Raideliikenteen liikennemäärät ja ominaisuustiedot on esitetty ottamissuunnitelman liitteessä 13.
4

Melumallinnusmenetelmä
Melulaskennat tehtiin SoundPLAN 7.1 -melulaskentaohjelmalla. Ohjelma käyttää melun leviämisen mallintamiseen digitaalista maastomallia ja pohjoismaista tie- ja raideliikennemelun laskentamallia.
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Laskennat tehtiin aikaisempaa selvitystä suppeammalle alueelle, sillä laskennassa painotettiin alueen D lähimpiä häiriintyviä kohteita (asuinrakennukset).
Lisäksi aikaisemmista meluselvitysten tuloksista on nähtävissä, että junaradan itäpuolisten toimintojen meluvaikutukset eivät ulotu Vaisten ottamisalueen lähiympäristöön eikä niillä ole merkitystä lähimpien häiriintyvien kohteiden melutason kannalta.
Meluvyöhykkeet on laskettu 2 metrin korkeudelle maanpinnasta. Laskentaverkon tiheys on 10 metriä. Melu on laskettu toimintojen kokonaismelutasoina. Laskennat on tehty ohjearvomäärittelyn mukaisesti päiväajalle klo 7-22.
Malli ottaa huomioon mm. maastonmuodot sekä etäisyysvaimentumisen, ilman ääniabsorption, esteet, heijastukset sekä maanpinnan absorptioominaisuudet. 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.
Laskennan tulokset ovat päiväajan keskiäänitasoja, joissa ei ole huomioitu
mahdollisia impulssimaisuus- tai kapeakaistaisuuskorjauksia.
Eri vaiheiden melulähteiksi mallinnettiin poravaunu, rikotus, murskauslaitos ja
2 työkonetta. Myös työmaalle suuntautuva rekkaliikenne huomioitiin laskennoissa.
Poravaunu on sijoitettu louhittavan alueen korkeimmalle kohdalle louhinnan
vaiheen mukaisesti. Melumallinnuksessa ensimmäinen mallinnettu tilanne tapahtuu alueella D ja louhinnan pohja on tasolla +37 (liitteet 14/1 – 14/4).
Seuraavassa mallinnetussa tilanteessa alueella D louhinta on edennyt tasolle
+23 (liitteet 14/4 – 14/6). Tämä tilanne edustaa sitä toiminnan vaihetta, kun
louhinta etenee syvemmälle. Mallinnetussa tilanteessa melulähteet on sijoitettu häiriintyvien kohteiden kannalta epäedullisimmalla tavalla.
Melulähteiden ja -esteiden sijainnit on esitetty aina kunkin mallinnustilannekartassa sen mukaisesti kuinka melulähteet ja –esteet on mallinnettu.
Meluvyöhykkeissä on huomioitu NCC Roads Oy:n louhinnan lisäksi raideliikenteen (Turku-Toijala) ja tieliikenteen (VT9) aiheuttamat melutasot.
5

Tulokset

5.1

Melu alueen D toiminnan alkaessa
Liitteessä 14/1 on esitetty melualuekartta ottamistoiminnan ollessa käynnissä
alueella D täysiaikaisesti (ks. toiminta-ajat taulukosta 2) ilman meluesteitä.
Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuva melu ylittää vakituista asutusta koskevan ohjearvon 55 dB suunnittelualueen länsipuolella olevilla asuinkiinteistöillä. Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuva päiväajan ohjearvoon verrannollinen keskiäänitaso on länsipuolen asuntojen kohdalla LAeq7-22 60 – 65 dB.
Liitteessä 14/2 on esitetty melualuekartta alueella D kun toiminta-aika on rajoitettu (pora on toiminnassa klo 07 - 14) eikä meluesteitä ole alueella. Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuva melu ylittää ohjearvon 55 dB suunnittelualueen länsipuolella olevilla lähimmillä asuinkiinteistöillä. Päiväajan ohjearvoon verrannollinen keskiäänitaso länsipuolen asuntojen kohdalla tässä tilanteessa on LAeq7-22 60 – 65 dB. Melutasot ovat alhaisemmat täysiaikaiseen toimintaan verrattuna, mutta toiminta-ajan rajoituksen aiheuttama melutason
alenema ei yksinään riitä laskemaan melutasoa ohjearvon alittavalle tasolle.
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Liitteessä 14/3 on esitetty melualuekartta ottamistoiminnan ollessa käynnissä
alueella D täysiaikaisesti ja meluesteiden sijaitessa poran edessä (korkeus
5 m) sekä ottamisalueen ja asuinkiinteistöjen rajalla (korkeus 6 m). Melumallinnuksessa esteestä on mallinnettu ja mitoitettu melun leviämisen kannalta
oleellisin osuus, kun toiminta on käynnissä D-alueella. Meluaita rakennetaan
myös asuinkiinteistöjen itärajalle, jolloin melusuojaus on laajempi. Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuva melu alittaa vakituista asutusta koskevan ohjearvon 55 dB suunnittelualueen länsipuolella olevilla asuinkiinteistöillä. Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuva päiväajan ohjearvoon verrannollinen
keskiäänitaso on lähimpien asuinrakennusten kohdalla LAeq7-22 50 - 55 dB.
Liitteessä 14/4 on esitetty melualuekartta ottamistoiminnan ollessa käynnissä
alueella D kun toiminta-aika on rajoitettu (pora on toiminnassa klo 07 - 14) ja
meluesteiden sijaitessa poran edessä (korkeus 5 m) sekä ottamisalueen ja
asuinkiinteistöjen rajalla (korkeus 6 m). Rajoitettu toiminta-aika ei oleellisesti
muuta melun tasoa ottamisalueen läheisten häiriintyvien kohteiden alueella.
Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuva päiväajan ohjearvoon verrannollinen
keskiäänitaso on lähimpien asuinrakennusten kohdalla LAeq7-22 50 - 55 dB.
5.2

Melu louhinnan ollessa tasolla +23
Liitteessä 14/5 on esitetty melualuekartta louhinnan ollessa käynnissä täysiaikaisesti alueella D tasolla +23 ilman meluesteitä. Tämä tilanne kuvastaa louhinnasta ja murskauksesta aiheutuvaa melua kun ottamistoiminta on siirtynyt
syvemmälle. Vakituista asutusta koskeva ohjearvo 55 dB ylittyy edelleen alueen D länsipuolella sijaitsevilla asuinkiinteistöillä. Louhinnasta ja murskauksesta aiheutuva päiväajan ohjearvoon verrannollinen keskiäänitaso on länsipuolen asuntojen kohdalla LAeq7-22 60 - 65 dB.
Liitteessä 14/6 on esitetty melualuekartta louhinnan ollessa käynnissä täysiaikaisesti alueella D tasolla +23 niin, että melueste sijoitetaan ottamisalueen ja
asuinkiinteistöjen rajalle (korkeus 6 m). Ohjearvo 55 dB alittuu lähimmillä
asuinkiinteistöllä (päiväajan ohjearvoon verrannollinen keskiäänitaso LAeq7-22
50 - 55 dB).

6

Johtopäätökset
Vaistentien ottamistoiminta keskittyy päiväajalle, joten melutarkastelut tehtiin
päiväajan ohjearvojen mukaan. Suunnitellussa laajuudessa toteutettuna alueella D ottamistoiminnasta ei aiheudu päiväohjearvojen 55 dB ylittäviä melutasoja lähimmissä häiriintyvissä asuinkohteissa, kun meluesteet on sijoitettu
sekä poran ja asuinkiinteistön eteen.
Toiminnan alkuvaiheessa poran sijaitessa nykyisen kalliopinnan päällä poran
ja lähimpien länsipuolisten häiriintyvien kohteiden väliin sijoitettava este (h =
5m) ei ylitä nykyistä lähestymispintaa, mutta se ylittää suunnitellun kiitotien
laajennuksen mukaisen lähestymispinnan. Alueen D korkeiden osien louhinta
tullaan tekemään ennen kiitotien laajennuksen toteutusta.
Myös louhinnan ollessa tasolla +23 ylittyy 55 dB melutaso, mikäli kohteessa ei
ole meluesteitä. Lähimmän asuinkiinteistön läheisyyteen rakennettu melueste
alentaa asuinrakennusten alueen melutason alle 55 dB.
Ottamistoiminnan merkittävin melulähde on kallion poraus. Tämän toiminnon
meluvaikutuksia pitää rajoittaa meluesteillä, mikäli toimintaa harjoitetaan
suunnitellussa laajuudessa. Meluesteenä voi toimia esimerkiksi ottoalueelta
kuorittava pintamaakasa tai toiminnasta muodostuva sivukivikasa sekä poran
läheisyyteen asennettava siirrettävä melueste.
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