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Yhteenveto

Nokian Vesi Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy suunnittelevat Nokian Koukkujärven
jätteenkäsittelykeskuksen alueelle bioratkaisua, joka koostuu Nokian Vesi Oy:n
jätevedenpuhdistamosta ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biojätteiden ja
puhdistamolietteiden käsittelylaitoksesta. Hankkeen YVA-menettely on käynnistynyt
syksyllä 2016 ja jatkuu arviolta syksyyn 2017 asti. Lisäksi Koukkujärven alueelle
suunnitellaan Ecolan Oy:n tuhkarakeistamoa, jonka ympäristövaikutusten
arviointimenettely on tästä erillään oleva oma hanke ja aikataulullisesti hieman
bioratkaisun menettelyä edellä.
Tässä selvityksessä on laskennallisin menetelmin arvioitu hankkeiden meluvaikutuksia
alueelle rakentamisen sekä normaalin käyttövaiheen aikana. Selvitys kattaa myös
nykytilan laskennallisen arvioinnin pitkänajan keskiäänitason LAeq kautta.
Alueen melun nykytila on lähtötietojen perusteella ajallisesti todennäköisesti hyvin
vaihtelevaa. Nykytilan arviolaskennan perusteella on mahdollista, että Kaakkujärvien
Koukkujärven luonnonsuojelualueella saavutetaan 45 dB päiväajan ohjearvo osassa
aluetta.
Muiden
Kaakkurijärvien
luonnonsuojelualueiden osalta
pysytään
pääsääntöisesti alle 45 dB:n melutason keskiäänitasolla LAeq. Alueen nykytilan melun
laskennalliset hetkelliset maksimitasot LAmax ovat noin 56-64 dB:n välillä, jotka
emittoituvat pääasiassa moottoriratojen kilpailutoiminnoista. Koukkujärventien
itäpuolen kivenlouhinta ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä piikkejä suuremman
etäisyyden vuoksi.
Bioratkaisun rakentamisen suurin potentiaalinen meluvaikutus kohdistuu eniten etelän
ja lännen välille, joka voi osaltaan kasvattaa Kaakkujärvien Koukkujärven sekä
Ylisenjärven
luonnonsuojelualueen
melutilannetta,
kun
rakentaminen
on
kiivaimmillaan. Melun leviämiseen vaikuttuvat kuitenkin kalliolouhinta- ja
murskausalueen sen hetkinen topografia ja melun leviämistä estävät vallirakenteet, joita
ei laskennassa ole erikseen huomioitu. Toiminnot eivät kuitenkaan itsessään aiheuta
melun ohjearvon ylityksiä läheisten luonnonsuojelualueiden rajoilla, mutta voivat
kasvattaa nykytilaa jonkin verran. Kaikkiaan rakentamisen meluvaikutukset näyttäisivät
kuitenkin suuntautuvan valmiiksi etelän ja lounaan suuntaan, missä jo nyt vallitsee eri
toimintojen aiheuttamaa melua Koukkujärventien suuntaisesti.
Laitosten normaalikäytön aikana toimintojen meluvaikutus jää selvästi alle päivä- ja
yöajan ohjearvojen jopa yhdessä laskettuna bioratkaisun ja tuhkarakeistamon ja
laskennallisen nykytilan osalta, mutta nykytilan melutaso voi tästä huolimatta kasvaa
yöaikana jonkin verran luonnonsuojelualueiden reunoilla sekä VT11 tien eteläpuolella
Nokian
Halimaan
asuinalueella.
Melun
leviämislaskentojen
perusteella
luonnonsuojelualueiden tai asuinalueiden melutason ohjearvoja ei ylitetä päiväaikaan
klo 07-22 eikä asuinalueiden ohjearvoja yöaikaan klo 22-07 tässä tarkasteltujen laitosten
normaalikäytön aikana.
Hiljaisten alueiden osalta tutkittiin 40 dB:n keskiäänitason LAeq meluvyöhykkeen
muutoksia. Rakentamisvaihe voi laskennan perusteella kasvattaa hetkellisesti 40 dB:n
keskiäänitason vyöhykkeitä laskennallisesta nykytilasta, mutta kasvun suunta vaihtelee
lounaan ja koillisen välillä. Siten voidaan todeta, että rakentamisen aikainen melu ei
merkittävästi kavenna hiljaisten alueiden laajuutta koko Kaakkurijärvien alueella
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päiväaikana, jolloin etenkin Ylistenjärven alueella myös VT11 tieliikennemelu on
hallitsevaa äänimaisemassa. Laskennan perusteella käyttövaiheen aikana hiljaisten
alueiden supistuminen havaitaan siis pääsääntöisesti vain yöaikana ja alueet rajoittuvat
Lipas -liikuntapolun itäpuolelle jätevedenpuhdistamon hankealueen kohdalla.
Laskennan perusteella biokaasulaitoksen rakentaminen ei muuta alueen mahdollisia
maksimitasoja päivällä. Jätevedenpuhdistamon osalta Koukkujärven maksimitasoissa
voi tapahtua nousua noin 2 dB olettaen, että samanaikaisesti on käynnissä
moottoriradoilla kisatilanne. Muussa tapauksessa maksimitasojen ei katsota muuttuvan
nykyisestä.
Taulukko 1. Mallinnustulokset reseptoripisteissä normaalin käyttötilanteen aikana,
bioratkaisu ja tuhkarakeistamo, LAeq klo 07-22 [dB] sekä LAeq klo 22-07 [dB]
Kohde

Nykytila

LAeq klo 07-22

Nykytila

LAeq klo 22-07

LAeq klo
07-22

Käyttö

Nykytilan
muutos

LAeq klo
22-07

Käyttö

Nykytilan
muutos

LS-alue (Koukkujärvi)

47

34

0

38

29

+1

LS-alue (Koukkujärvi 2)

48

39

+1

36

33

+2

LS-alue (Ruokejärvi)

43

31

0

30

27

+2

LS-alue (Kalliojärvi)

41

30

0

28

24

+1

LS-alue (Ylinenjärvi)

45

34

0

33

29

+1

Nokia, Halimaa

54

40

0

44

38

+1
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1

YLEISTÄ
Nokian Vesi Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy suunnittelevat Nokian Koukkujärven
jätteenkäsittelykeskuksen alueelle bioratkaisua, joka koostuu Nokian Vesi Oy:n
jätevedenpuhdistamosta sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biojätteiden ja
puhdistamolietteiden käsittelylaitoksesta. Lisäksi alueelle suunnitellaan Ecolan Oy:n
tuhkarakeistamoa, jonka ympäristövaikutusten arviointimenettely on tästä erillään oleva
oma hanke.
Tässä selvityksessä on laskennallisin menetelmin arvioitu bioratkaisun sekä
tuhkarakeistamon
hankkeiden
meluvaikutuksia
läheisillä
Kaakkurijärvien
luonnonsuojelualueilla sekä alueen eteläpuolen lähimpään Nokian Lähdeniityn
asuinalueeseen.
Meluselvityksessä on laskennallisin menetelmin käyty läpi alueen melun nykytilaa,
tilannetta hankkeiden rakentamisen aikana (biokaasulaitos sekä jätevedenpuhdistamo)
sekä tilannetta laitosten normaalikäytön aikana. Nykytilan laskenta antaa
mahdollisuuden laskea melutilanteen muutoksia uusien hankkeiden toimintojen vuoksi.
Lisäksi on arvioitu äänitason maksimivaikutuksia sekä luonnonsuojelualueiden
hiljaisten alueiden muutosta hankkeiden vaikutusten johdosta.
Meluselvitys on tehty Nokian Vesi Oy:n ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n sekä Ecolan
Oy:n ympäristövaikutusten arviointimenettelyä varten.

1.1

Ympäristömelu
Ääni on aaltoliikettä, joka välittyy väliaineessa ja jonka etenemisnopeus riippuu
väliaineen ominaisuuksista. Ilmassa äänen nopeus riippuu lämpötilasta.
Melu on subjektiivinen käsite, jolla ymmärretään äänen negatiivisia vaikutuksia, eitoivottua ääntä, josta on haittaa ja jossa kuulijan tuntemukset ja äänenerotuskyky
ratkaisevat. Normaali ympäristömelu sisältää useista kohteista lähtevää yhtäaikaista
ääntä, jossa taajuudet ja aallonpituudet muuttuvat jatkuvasti.
Äänen (melun) voimakkuutta mitataan logaritmisella desibeliasteikkolla (dB), jossa
äänenpaineelle (eli hyvin pienelle paineenmuutokselle ilmassa) käytetään referenssipainetta 20 µPa ilmalle ja 1 µPa muille aineille. Tällöin 1 Pa paineenmuutos ilmassa
vastaa noin 94 dB:iä.
Kuuloaistin herkkyys vaihtelee eri taajuisille äänille, jolloin myös melun haitallisuus,
häiritsevyys sekä kiusallisuus vaihtelevat. Nämä huomioidaan äänen taajuuskomponentteja painottamalla. Yleisin on A-painotus, joka perustuu kuuloaistin
taajuusvasteen mallintamiseen ja ilmaistaan usein A -kirjaimella dimension perässä,
esim. dB(A) tai meluindikaattorin keskellä, esim. A-painotettu keskiäänitaso LAeq.
Melun ekvivalenttitaso (symboli Leq) tarkoittaa samanarvoista jatkuvaa äänitasoa kuin
vastaavan äänienergian omaava vaihteleva äänitaso. Koska ääni käsitellään logaritmisena suureena, hetkellisillä korkeimmilla äänitasoilla on suhteellisen suuri vaikutus
ekvivalenttiseen tasoon. Teollisuusmelussa ja kivenlouhintatoiminnan melussa
hetkellisvaihtelut voivat olla suuria, mikäli toiminnan melussa on impulssimaisuutta.
Lähtökohtaisesti kivenlouhinnan melu on kuitenkin varsin tasaista seulonnan ja
murskainten toiminnan osalta. Impulssimaisuutta murskaustoiminnan melussa voivat
aiheuttaa erityisesti rikotus, kallioräjäytykset sekä kivien kaadot.
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1.2

Melutason ohjearvot ulkona
Valtioneuvosto on meluntorjuntalain (382/87) 9 §:n nojalla päättänyt ulkomelutason
ohjearvot, joita ei saa ylittää (taulukko 2).
Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen
lisätään 5 dB ennen sen vertaamista taulukossa 2 mainittuihin arvoihin.
Taulukko 2. Melutason ohjearvot ulkona (VNp 993/92)

Alue

Melun A-painotettu ekvivalenttitaso (LAeq) enintään
Päivällä klo 07-22

Yöllä klo 22-07

Asumisalueet, virkistys-alueet taajamissa ja niiden
välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai
oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB(A)

50 dB(A)1)2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet 4),
leirintäalueet, taajamien ulkopuolella olevat
virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 5)

45 dB(A)

40 dB(A)3)

Poikkeukset
1)

Uusilla alueilla melutason yöarvo on 45 dB(A)

2)

Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoja

3)

Yöarvoa 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

5)

1.3

Asetus 800/2010
Valtioneuvosto on antanut kivenlouhinnan ja -murskaamojen ympäristönsuojelusta
asetuksen (VNa 800/2010), jossa säädetään vähimmäisvaatimuksista silloin, kun
toimintaan on oltava ympäristölupa.
Murskaustoimintaa ei saa sijoittaa alle 400 m päähän melulle alttiista kohteesta, kuten
sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta. Murskaamo on lisäksi sijoitettava
siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen
käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun
tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300
m.
Kivenmurskaamo voidaan sijoittaa alle 300 m päähän häiriöille alttiista kohteesta
ainoastaan, jos toiminnanharjoittaja voi sijoittamalla toiminta rakennukseen tai muita
teknisiä keinoja käyttäen luotettavasti ja ympäristölupaviranomaisen hyväksymällä
tavalla osoittaa, että toiminta häiriöille alttiissa kohteessa ei ylitä melutason arvoja.
Melulähteet on sijoitettava teknisten mahdollisuuksien mukaan toiminta-alueen
alimmalle kohdalle. Raaka-aine-, pintamaa- ja tuotevarastokasat on pidettävä melun
leviämisen estämisen kannalta riittävän korkeina ja ne on sijoitettava siten, että melun
leviäminen melulle alttiisiin kohteisiin estyy.
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Jos kivenmurskaamo sijoitetaan alle 500 m päähän asumiseen tai loma-asumiseen
käytettävästä rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun
tarkoitetusta piha-alueesta tai muusta häiriöille alttiista kohteesta, melua on torjuttava
koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla torjuntatoimilla.
Meluesteet on rakennettava melulähteen välittömään läheisyyteen.
Toiminnan melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista
annetussa päätöksessä (VNp 993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja.
1.4

Melutason toimenpiderajat sisätiloissa
Sosiaali- ja terveysministeriön uusi asumisterveysasetus 545/2015 asettaa sisätilojen
äänitasoille toimenpiderajat erityisesti yöajan äänitasoille nukkumiseen tarkoitetuissa
tiloissa sekä pientaajuisen melulle taajuusvälillä 20-200Hz.
Taulukko 3. Melutason toimenpiderajat sisätiloissa (STM 545/2015)

Melun A-painotettu ekvivalenttitaso (LAeq) enintään
Huoneisto ja huonetila

Päivällä klo 07-22

Yöllä klo 22-07

Asuinhuoneistot, palvelutalot, vanhainkodit, lasten päivähoitopaikat ja vastaavat tilat
asuinhuoneet ja oleskelutilat

35 dB

30 dB

muut tilat ja keittiö

40 dB

40 dB

huonetila, jossa edellytetään yleisön saavan hyvin puheesta
selvän ilman äänenvahvistuslaitteiden käyttöä

35 dB

-

muut kokoontumistilat

40 dB

-

45 dB

-

Kokoontumis- ja opetushuoneistot

Työhuoneistot (asiakkaiden kannalta)
asiakkaiden vastaanottotilat ja toimistohuoneet

Yöaikainen (klo 22—7) musiikkimelu tai muu vastaava mahdollisesti unihäiriötä
aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta, ei saa ylittää 25 dB yhden tunnin
keskiäänitasona LAeq,1h (klo 22—7) mitattuna niissä tiloissa, jotka on tarkoitettu
nukkumiseen.
Taulukko 4. Pientaajuisen sisämelun tunnin keskiäänitason Leq,1h toimenpiderajat
taajuusvälillä 20-200Hz nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa yöaikaan klo 22-07
Kaista/Hz

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

Leq,1h

74

64

56

49

44

42

40

38

36

34

32

1.5

Äänimaisema ja hiljaiset alueet
Ihminen havainnoi ja hahmottaa aistiensa avulla itseään kulloinkin ympäröivää
maailmaa ja omaa asemaansa tässä maailmassa. Tuloksena syntyvää mielikuvaa
ääniympäristöstä kutsutaan äänimaisemaksi (engl.soundscape). Hiljaisuus on eräs
äänimaiseman ominaisuus. Mielikuva äänimaisemasta perustuu yleensä todelliseen

Copyright © Pöyry Finland Oy

PÖYRY FINLAND OY
Viite 101003042-004
Päivä 24.2.2017
Sivu 6 (27)

ympäristöön ja sieltä peräisin oleviin ääniin, mutta se voi olla myös kuvitteellinen tai
keinotekoinen; esimerkiksi koostettujen ja käsiteltyjen äänitteiden, jopa musiikin,
luoma. Kun puhumme yksilön tai yhteisön hahmottamasta ja kokemasta
äänimaisemasta, käsite äänimaisema sisältää implisiittisesti varsinaisen ääniympäristön
lisäksi ne fysiologiset ja psykoakustisten prosessit, joiden perusteella mielikuva ja
tulkinta ääniympäristöstä syntyvät. Esimerkiksi kuulemamme perusteella muodostamme
mielikuvan äänilähteen tai lähteiden paikasta (so. etäisyydestä ja suunnasta) ja liikkeestä
äänimaisemassa. Mielikuvaa äänimaisemasta ei ole ilman edellä mainittuja fysiologisia
ja psykoakustisia prosessointeja. Äänimaiseman hiljaisuutta ei voida selittää tuntematta,
miten ja millaisin kriteerein kuulija muodostaa mielikuvansa hiljaisuudesta (Pesonen,
2004).
Hiljaisten alueiden äänitason kriteerinä on yleensä käytetty 35 dB:n LAeq
keskiäänitasoa, mutta äänen fysikaaliset kriteerit eivät ole vielä vakiintuneet eikä
asetuksissa ole hiljaisuudesta erillisiä pykäliä.
Tässä selvityksessä hiljaisuuden kriteerinä käytetään mallinnettua alle 40 LAeq
melualueita (alhaisin asetuksen ohjearvo luonnonsuojelualueille yöaikaan) sekä arvioita
mahdollisista melun maksimiarvoista ja niiden esiintymistiheydestä.
1.6

Maakuntakaavan melua käsittelevät kohdat
Pirkanmaalla ovat voimassa valtioneuvoston 29.3.2007 vahvistama Pirkanmaan 1.
maakuntakaava ja ympäristöministeriön 8.1.2013 vahvistama Pirkanmaan 1. vaihemaakuntakaava (turvetuotanto) sekä ympäristöministeriön 25.11.2013 vahvistama
Pirkanmaan 2. vaihemaakuntakaava (liikenne ja logistiikka). (Pirkanmaan liitto 2016)
Pirkanmaalla on vireillä uuden kokonaismaakuntakaavan, Pirkanmaan maakuntakaava
2040, laatiminen. Maakuntakaavassa 2040 tehdään valinnat siitä, millaiseksi
maakunnaksi Pirkanmaan halutaan kehittyvän tulevaisuudessa.
Alueen suunnittelumääräyksessä todetaan, että alueen toteuttamisessa tulee kiinnittää
huomiota tarkoituksenmukaiseen toteuttamisjärjestykseen. Erityistä huomiota tulee
kiinnittää meluvaikutuksien ja linnustoon kohdistuvien vaikutusten ehkäisemiseen sekä
vesitalouden säilymiseen. (Pirkanmaan maakuntakaava 2040)

1.7

Natura 2000 alueet
Kuudesta osa-alueesta koostuva Natura-alue Kaakkurijärvet (FI0333004, SCI/SPA, 574
ha) sijoittuu lähimmillään alle puolen kilometrin etäisyydelle jätevedenpuhdistamon
hankealueesta. Natura-alueen suojelun perusteina on neljä luontodirektiivin luontotyyppiä, luontodirektiivin liitteen II laji (liito-orava) sekä neljä lintudirektiivin liitteen I
lintu-lajia. Luonnontilaisten pienten järvien ja lampien muodostama aluekokonaisuus on
tärkeä uhanalaisen kaakkurin pesimäalue. Lajin pesimäpopulaatio on alueella
harvinaisen suuri ja lajin tiheys alueella Etelä-Suomen suurimpia. Järvien ja lampien
rantasuot ovat monin paikoin luonnontilaisia (Ympäristöhallinto 2016).
Kaakkurijärvet on luokiteltu arvokkaaksi valtakunnallisessa pienvesi-inventoinnissa.
Alueen suojelu on toteutettu lukuisten yksityisten luonnonsuojelualuerajausten avulla,
alueen vesistöjä suojelee vesilaki (Ympäristöhallinto 2016)
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2

MELUMALLINNUS
Tässä selvityksessä Koukkujärven bioratkaisun rakentamisen sekä kaikkien hankkeiden
(jätevedenpuhdistamo, biokaasulaitos, kompostointi sekä tuhkarakeistamo) toiminnan
aikaisen melun leviäminen selvitettiin laskennallisesti. Erillisiä äänipäästö- tai
immissiomittauksia ei ole näin ollen ole tässä suoritettu, vaan melumallinnuksen
äänipäästötiedot perustuvat aiemmin alueelle tehtyihin selvityksiin nykytilan osalta sekä
hankekehittäjiltä saatuihin tietojen toimintojen lukumäärästä, laadusta ja sijoittelusta.
Melumallinnustulokset on esitetty kappaleessa 3.

2.1

Mallinnusmenetelmä
Mallinnus tehtiin CadnaA 2017 MR1 ohjelmalla, joka käyttää laskennan perustana
yhteispohjoismaista tieliikenne- ja teollisuusmelun laskentamallia. Ohjelman avulla
voidaan leviämiskarttaan piirtää keskiäänitasokäyrät 5 dB välein valituilla lähtöarvoilla.
Teollisuuslaitosten alueille, vesi- ja tiepinnoille on yleisesti määritelty kova maanpinta
äänen maa-absorptiovaikutuksen simuloimiseksi. Melun leviäminen lasketaan
yhteispohjoismaisissa malleissa tyypillisesti hieman konservatiivisesti siten, että
ympäristön tilapisteet ovat leviämisen kannalta suotuisat (mm. kevyt myötätuuli
melulähteestä kuhunkin laskentapisteeseen).
Melumallinnus suoritettiin seuraaviin tilanteisiin sekä tieliikenne- että teollisuusmeluun:
1. Nykytilalaskenta (kevät/syksy 2017).
2. Nykytilan korjauslaskennat Koukkujärven bioratkaisun rakentamisen ja
käytönaikaiselle tilanteelle, jossa on muuttunut maanpinnan geometria sekä
uusia rakennuksia
3. Koukkujärven bioratkaisun rakentaminen (jätevedenpuhdistamo
biokaasulaitos, jossa merkittävää kallionlouhintaa)

sekä

4. Koukkujärven bioratkaisun ja tuhkarakeistamon käyttötilanteet
5. Yhteislaskennat nykytilan ja nykytilan korjausmallien kanssa
6. Yksittäispistelaskennat valituissa immissio-/reseptoripisteissä
7. Maksimimelulaskennat
Alla olevassa taulukossa on esitelty mallinnuksessa käytetyt parametrit. Ne vastaavat
Ympäristöministeriön yleisiä melumallinnusohjeita (YM Ohje, 2007). Laskentaverkon
tiheys on valittu hankkeelle soveltuvan laskenta-ajan perusteella. Pääteiden,
vedenpinnan, teollisuusalueiden ja metsien erikovuiset maa-absorptiopinnat on
huomioitu alueittain.
Taulukko 5. Melumallinnuksen laskentaparametrit
Lähtötieto

Kuvaus

Mallinnuslogiikka

Vuotuinen keskiäänitaso LAeq päivällä klo 07-22 ja yöllä klo 22-07

Mallinnustyyppi

Pohjoismainen tieliikenne- ja teollisuusmelumalli

Melulähde

Piste-, pinta- ja viivalähteet

Emissioarvo

Oktaavikaistan arvot, LZeq, taajuusvälillä 31.5 Hz – 8000 Hz

Sääolosuhteet

Ilman lämpötila 10 ºC, ilmanpaine 1013 hPa, ilman suhteellinen kosteus 70 %

Laskentaverkko

Laskentapiste 10 x 10m:n välein 2 m korkeudella seuraten maanpinnan korkeutta
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Maanpinnan kovuus

0,0 = kova maanpinta teiden, kallion, veden ja teollisuusalueiden päällä
1,0 = pehmeä maanpinta metsä-, pelto ja suoalueilla

Objektien heijastavuus

Vapaakenttälaskenta, ei heijastusta (YM Ohje 2007)

Digitaalikartta-aineisto

Maanmittauslaitos, korkeusmalli 2 m sekä pohjakartta (01/2017), korkeustiedon
resoluutio 0,5 metriä. Käyttötilanteen laskennassa on hyödynnetty myös
hankkeiden esisuunnitteluaineistoa.

2.2

Alueen tuulisuusprofiili ja laskennan epävarmuus
Vuotuisten säävaihteluiden ja etenkin tuulen suunnan vaikutus alueen todelliseen
äänitasoon suurenee etäisyyden kasvaessa melulähteestä. Samalla laskennan
epävarmuus kasvaa. Lisäksi epävarmuuteen vaikuttavat arviot melupäästöistä ja
lähteiden sijainneista. Tyypillisesti laskennan epävarmuus on n. ± 3 dB kilometrin
etäisyydelle.
Alueen tuuliruusu on otettu Suomen Tuuliatlaksesta (tuuliatlas.fi) ja vastaa vuotuista
tuulenjakaumaa 50m:n korkeudella alueen keskikorkeudesta.

Kuva 1. Alueen tuuliruusu 50m:n korkeudella, vuotuinen jakauma

Tuulisuusjakauman perusteella alueella vallitsevat tuulet ovat etelän ja luoteen väliltä.
Tällä on vaikutusta melun leviämiseen, joka on tuulen tavoin Weibull -jakautunutta.
Siten on todennäköistä, että vuotuisesti merkittävimmät melun leviämissuunnat ovat
koillisen ja kaakon välillä osin poispäin Kaakkurijärvien luonnonsuojelualueilta.
2.3

Melumallinnuksen lähtötiedot
Melumallinnuksen lähtötiedot on saatu alueen toimintojen vanhoista meluselvityksistä
(Ramboll Finland Oy, 2005-2014), omista lähtötiedoista sekä asiakkaiden toimittamista
tiedoista, joista on kooste alla. Laskentaverkon kattavalla alueella toimii tällä hetkellä
useita kivenottoa harjoittavaa yritystä (Morenia Oy, Rudus Oy, NCC), Pirkanmaan
Jätehuollon kaatopaikka-alue, Nokian autourheilijoiden moottoriharjoitteluradat sekä
Nokian Renkaiden testirata. Liikennetiedot on saatu tiehallinnon liikennelaskennan
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julkisista kartta-aineistoista sekä toiminnanharjoittajien tiedoista. Koukkujärventieltä ei
ole virallisia liikennelaskentatietoja.
2.3.1

Nykytila
Nykytilan melumallin äänipäästölähteiden lähtötiedot on koottu vanhoista selvityksistä
(Ramboll Finland Oy, 2004-2014), joissa on äänitehotason tiedot moottoriratamelulle
(Motocross, Speedway, Jokamiesluokka) sekä tiedot alueen murskaustoimintojen
melulähteistä. Lisäksi motocross -melussa on käyty läpi kirjallisuutta (Korhonen, J.
Moottoriurheiluratojen melu). Alueelle on aiemmissa selvityksissä tehty
yhteismelumallinnuksia, mutta yleensä vain teoreettiseen pahimman päivän
tilanteeseen, joka ei kuitenkaan kuvaa nykytilaa pidemmällä aikavälillä. Tässä
selvityksessä nykytilaa käsitellään vuotuisen ekvivalenttisen LAeq melukuormituksen
kautta, missä alueen toiminnoista kerättiin lisää tietoa todellisten käyttöaikojen
selvittämiseksi. Moottoriradan melu onkin tässä käsitelty vain pitkänajan
ekvivalenttimelun LAeq osalta ja maksimiäänen LAmax tarkastelua on tehty yksittäisiin
reseptoripisteisiin kappaleessa 3.4, missä tarkastellaan alueen äänimaisemamuutoksia
nykytilan ja bioratkaisun osalta. Alla on esitetty ne tiedot, mitkä toimitettiin
toiminnanharjoittajilta.

2.3.1.1

Motocross radan käyttötietoja
Motocross radan käyttö on pääasiassa iltakäyttöä. Touko–Syyskuu välisenä aikana
kävijämäärä on keskimäärin noin 10 henkeä. Marras ja joulukuussa radalla ei toimintaa
(0 kävijää). Tammi – Helmikuussa toimintaa ainoastaan lauantaina ja sunnuntaina, noin
5 kävijää per päivä. Loka – Marraskuu ja Maalis – Huhtikuun välisenä aikana vaikean
kelin vuoksi rataa käyttää noin 10 kävijää per viikko. Motocrossin ympäristöluvassa on
merkitty 1 kisa vuodessa. Kisoja ei ole toistaiseksi pidetty.
Kirjallisuusviite: Kankaantaan alueen toiminnat, Nokia. Ramboll Finland Oy, 2004.

2.3.1.2

Nokian urheiluautoilijat
Rata-aluetta käytetään huhtikuusta lokakuuhun pääsääntöisesti harjoituskäytössä
keskiviikkona klo 17:30-20:00 välisenä aikana sekä lauantaina klo 12:00-15:00 välisenä
aikana. Käyttäjien määrät vaihtelevat päivästä riippuen yhdestä aina kahteenkymmeneen
autoon. Kilpailutapahtumia on vuosittain yleensä kaksi. Elokuun lopussa järjestetään
kansallinen Nokian Jokamiesluokan kisa, jossa osallistujamäärät ovat pyörineet
sadanviidenkymmenen ja kahdensadan välissä. Toinen kilpailutapahtuma on tänä
vuonna Rally Sprint, joka ajetaan kesäkuun 17.-18.päivä kaksipäiväisenä kilpailuna.
Arvioitu kilpailijamäärä on yli 200 henkilöä. Lisäksi rataa vuokrataan satunnaisesti
viikonloppuina eri harrastekerhoille. Talvikäyttöä ei radalla ole ollut muutamaan
vuoteen.
Kirjallisuusviitteet:
1. Kankaantaan alueen toiminnat, Nokia. Ramboll Finland Oy, 2004.
2. Kankaantaan moottorirata, Meluselvitys. Ramboll Finland Oy, 2010.
3. Supermoto- ja jokamiesluokkan LAFmax-taso, kun yhteislähtö huomioitu. Muistio.
Ramboll Finland Oy, 2011.

Copyright © Pöyry Finland Oy

PÖYRY FINLAND OY
Viite 101003042-004
Päivä 24.2.2017
Sivu 10 (27)

2.3.1.3

Speedway –rata
Radan rakennusprojekti on kesken ja valmistuu ensi syksyyn 2017 mennessä. Kesällä
2017 siellä saatetaan ajaa jo jonkin verran. Varsinaista yhtäjaksoista maksimimelua ei
juurikaan tulla tuottamaan. Speedwayta ajetaan kilpailutilanteessa maksimimelua
tuottaen 150 minuutin aikana n. 20 kpl minuutin pituista pätkää. Harjoitustilanteessa
pyöriä on radalla 4 kpl kerralla. Kilpailuja järjestetään Nokialla syksyisin 15.8. jälkeen
1-3 tulevaisuudessa. 2017 vuonna todennäköisesti vain yksi ja se on 16.8. Speedwayn
osalta radan käyttö tullee vakiintumaan siten, että tiistai-illat olisivat harjoitusiltoja.
Mahdollisesti toinen arki-ilta otetaan myös "keskitettyyn" harjoituskäyttöön.
Viikonloppuisin ajoaikojen (mukailee mx-rataa) mukaan on vapaampaa toimintaa.
Samanaikaisia kilpailuja tulemme välttämään voimakkaasti, sillä alueen pysäköinti ja
muu järjestely ei välttämättä sellaista kestä (pysäköinti ja siihen liittyvät käytännön
ongelmat).
Kirjallisuusviite: Kankaantaan Speedwayrata, Nokia. Ramboll Finland Oy, 2014.

2.3.1.4

Rudus Oy
Kuormaus ja kuljettaminen tehdään noin klo 7-16 välisenä aikana läpi vuoden.
Pyöräkone + kuljetuskaluston käyttöä on noin 1- 4 kt /pv. Louhintaa ja murskausta
harjoitetaan 300 – 400 kertaa vuodessa kahdessa eri jaksossa keväällä ja syksyllä,
murskausta on myös mahdollisesti kesäisin. 4-vaiheinen murskauslaitos + pyöräkone
syöttö + pyöräkone varastointi, joiden toimintaa on päivittäin lupaehtojen mukaisesti.
Lisäksi alueella tehdään satunnaista pintamaan poistoa sekä satunnaista maisemointia.
Louhinnan järjestely: Poravaunu + kaivinkone + rikotusvasara, päivittäin lupaehtojen
mukaisesti. Tarkempi aikataulutus tehdään yleensä muuttuvien markkinoiden
mukaisesti.
Kirjallisuusviite: Rudus Oy:n kiviaineksen kierrätysalue, Nokia, Ramboll Finland Oy,
2012.

2.3.1.5

Morenia Oy
Vuotuiset louhinta- ja murskausajat keskimäärin Nokian Kankaantaan louhosalueella
ovat: 01.01.-30.04. välisenä aikana n. 3 kk. 01.09.-31.12. välisenä aikana n. 2 kk.
Laitetyypit vaihtelevat paljon, koska alueella käytetään eri urakoitsijoita ja heillä
kalusto vaihtelee. Murskauslaitokset ovat tela-alustaisia siirrettäviä asemia.
Kirjallisuusviite: Kankaantaan kallioalue, kallioaineksen otto ja murskaus, Nokia.
Ramboll Finland Oy, 2008.

2.3.1.6

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Kirjallisuusviite: Ympäristömeluraportti. Koukkujärven jätteenkäsittelylaitos, mittaus
18.1.2008. Promethor Oy, 2008.

2.3.2

Rakentamisen aikainen melun leviäminen
Rakentamisen aikaiset melunmallinnuksen lähtötiedot koottiin asiakkaiden lähettämistä
tiedoista sekä konsultin omista aineistoista. Rakentaminen mallinnettiin vain
kalliolouhinnan tilanteeseen, missä louhinta on pisimillään ja näin olleen myös
meluvaikutus suurimmillaan. Laitteiden ja työkoneiden määrä on saatu asiakkaiden
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lähettämistä tiedoista. Digitaalinen topografia muokattiin rakentamisen loppuvaiheen
tilanteeseen ilman rakennettuja meluesteitä. Samalla nykytila laskettiin tähän uuteen
tilanteeseen kokonaisvaikutusarviointia varten.
2.3.2.1

Jätevedenpuhdistamo
Puhdistamon rakentamisen aikaiset laitteet:
1-2 poravaunua, 1 kaivinkone (jossa rammeri), 3 murskainta (jos tehdään 0-16h), 1-2
pyöräkuormaajaa, 1-2 kaivinkonetta syöttämässä murskainta ja useita kuorma-autoja
hakemassa mursketta kasalle.

2.3.2.2

Biokaasulaitos
1 poravaunu, 1 kaivinkone (jossa rammeri), 1 murskain, 1-2 pyöräkuormaajaa, 1
kaivinkone syöttämässä murskainta.

2.3.3

Käytönaikainen melun leviäminen
Normaalin käytönaikaiset melunmallinnuksen lähtötiedot koottiin asiakkaiden
lähettämistä tiedoista, esisuunnitelmista sekä konsultin omista aineistoista.

2.3.3.1

Jätevedenpuhdistamo
Jätevedenpuhdistamo tulee kokonaan katettuun tilaan ja ulkona toimivat vain
poistoilmapuhaltimet. Hajukaasut kerätään biosuodattimelle/ -pesurille rakennuksen
sisällä ja johdetaan erikseen ulos biosuotimen kautta.

2.3.3.2

Biokaasulaitos
Ulkona oleva melu aiheutuu liikenteestä ja työkoneista. Ilmanvaihtoon liittyviä laitteita
varmaankin tulee katoille, mutta muutoin itse prosessilaitteisto sijoittuu rakennusten
sisään. Melua saattaa sisätiloista "karata" silloin, kun ovet aukaistaan jätettä tuovalle
autolle. Maanparannusaineen valmistusprosessiin tulee mitä todennäköisimmin
liittymään myös seula, joka on ulkona kentällä ja tietysti kauhakuormaajia siirtämään
materiaaleja. Edellä mainittu toiminta liittyy laitokseen, mutta tapahtuu fyysisesti
nykyisellä kentällä eikä varsinaisella laitoksen alueella. Alueen kaakkoislaidalle on
suunniteltu myös soihtu.

2.3.3.3

Ecolan Oy:n tuhkarakeistamo
Nokialla seulonta ja murskaus tehdään tontin keskiosassa tuotevaraston sisällä.
Tuotevarasto ei ole suljettu ovella – oviin on suunniteltu pölysuojaksi verhoa. Tämä
eristää jonkin verran myös ääntä. Seulonnan ja murskauksen toiminta-ajat:
Suunnitelmassa murskauksen toiminnalle on arkipäivisin klo 6-22 välisenä aikana,
poikkeuksellisesti myös tämän ulkopuolella. Merkittävin melulähde on pihalla
tapahtuva lastaus- ja purkutoiminta. Pyöräkone, kurottaja ja täysperävaunurekat
toimivat 24h/7, siilojen täyttö kestää n. 40 min kerrallaan.

2.3.4

Laskennassa käytetyt äänitehotasot
Alla taulukossa on esitetty melun leviämislaskennoissa hyödynnettyjä äänipäästötasoja.
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Taulukko 6. Melumallinnuksessa käytetyt äänitehotasot
Melulähde

Äänitehotaso LWA [dB]

Määrä [kpl]

Toiminta-aika

Huomioitavaa

122 dB

1-3

07-22

Kaivinkone jossa rammeri

117dB + 5dB

1-2

07-22

Poravaunu ja räjäytykset

117dB + 5dB

1-2

07-22

2 kpl jätevedenpuhd.
impulssimaista
2 kpl jätevedenpuhd.

2

07-22

1 kpl jätevedenpuhd.

6

0-24

1

0-24

93 dB

4

0-24

Huoltorakennus

67 dB/m2

1

0-24

Äänieristys RW = 25 dB

Keitin

68 dB/m2

1

0-24

Äänieristys RW = 25 dB

Piha-alueen kuormaus

65 dB/m2

1

0-24

Soihtu

100 dB

1

0-24

Seulonta

115 dB

1

07-22

ei impulssimaista

65 dB/m2

1

07-22

Aluelähde

Rakeistamorakennus

65 dB/m2

1

0-24

Äänieristys RW = 25 dB

Pihan tuotesiirrot

65 dB/m2

1

0-24

Kuljettimet

70 dB/m

3

0-24

Tuotekatos

67 dB/m2

1

0-24

Äänieristys RW = 25 dB

Tuotekatos, päädyt

91 dB/m2

2

0-24

Äänieristys RW = 10 dB

Rakentaminen
Murskaustoiminnot

Kauhakuormaajat

64 dB/m

2

3 kpl jätevedenpuhd.

impulssimaista/kapeakaistaista

Käyttötilanne, Jätevedenpuhdistamo
Ventilaatio

93 dB

Puhdistamon sisämelu

58 dB/m

2

Äänieristys RW = 30 dB

Käyttötilanne, Biokaasulaitos
Ventilaatio

Seulonnan
kauhakuormaajat
Käyttötilanne, Tuhkarakeistamo

Kiven rikotuksen sekä poravaunun ja räjäytysten melu on katsottu tässä
impulssimaiseksi meluksi ja +5 dB:n lisäys on tehty vastaavaan äänipäästöön.
Poravaunun melu voi olla lähietäisyydellä kapeakaistaista. Lisäys tehdään vain toiseen
ennakoituun melun ominaisuuteen.
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Taulukko 7. Melumallinnuksessa käytetyt tieliikennemäärät (edestakainen liikenne). Tien
nopeutena nykyiset nopeusrajoitukset.
Kohde

LAeq klo 07-22

LAeq klo 22-07

ajoneuvoa/h

Raskaiden osuus
%

ajoneuvoa/h

Raskaiden osuus
%

Biokaasulaitos

1

95 %

0.6

100 %

Jätevedenpuhdistamo

2

95 %

1.25

100 %

Biokaasulaitos

3.5

76 %

3.5

76 %

Jätevedenpuhdistamo

1.25

67 %

1.25

67 %

Tuhkarakeistamo

3.33

75 %

3.33

75 %

Rakentaminen

Käyttötilanne

3

MELUMALLINNUSTULOKSET
Alla on esitetty melumallinnuksen tulokset eri hanketilanteissa. Pohjana toimii alueen
nykytilan laskennallinen arviomallinnus, jonka avulla voidaan laskea suunniteltujen
toimintojen äänitason muutosvaikutus nykytilaan nähden. Mallinnuskartat on esitetty
osin tässä kappaleessa sekä kaikkien laskettujen tilanteiden osalta liitteissä 2-23.

3.1

Nykytila
Koukkujärven alueen melun nykytila määritettiin laskennallisin menetelmin vuotuiseksi
keskiäänitasoksi LAeq päivällä klo 07-22 ja yöllä klo 22-07. Nykytilan kuvauksessa on
yhdistetty teollisuus-, tieliikenne- ja moottoriratamelun lähteet yhdeksi laskelmaksi
melun vuotuisen nykytilan kokonaiskuvan arvioimiseksi. Lähtötiedoista laskettiin
kunkin melupäästötiedon vuotuinen emissiotaso ottaen huomioon käyttötunnit tai
käyttöpäivät. VT11 tiemelun osalta käytettiin KVL (keskivuorokausiliikenne) tasoja
julkisesta aineistosta tietyin oletuksin raskaan liikenteen vuorokautisesta jakaumasta.
Vuotuisen käyttöajan vähennys kuvaa pidemmän aikavälin melutilannetta
todennäköisesti tarkemmin, sillä alueella on toimintojen luonteesta johtuen
todennäköisesti suurta melutason ajallista vaihtelua. Alueella toimivien toimintojen
melu on kuitenkin laskettu yhteen staattiseen tilanteeseen, jolloin lähtöoletuksena on,
että kaikki toiminnot ovat käynnissä samanaikaisesti. Alueelta ei ole saatavissa kattavia
pidemmän aikavälin melumittaustietoja, jotka toimisivat hyvänä vertailulähteenä
mallinnuksessa.
Jätteenkäsittelykeskuksen
osalta
on
tehty
yhdet
ympäristömelumittaukset vuonna 2014, joiden tulokset ovat mallinnettujen tasojen
mukaisia tai sitä alhaisempia. Mittaus oli kuitenkin liian lyhytaikainen, jotta luotettavaa
vertailua voisi tehdä.
Alla ja liitteissä 2-3 on esitetty melun nykytilalaskennan kuvat, joista nähdään että
päiväaikana 45 dB:n keskiäänitason LAeq meluvyöhyke kulkee Koukkujärven
luonnonsuojelualueen eteläosassa
sekä
järvellä.
Muiden
Kaakkurijärvien
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luonnonsuojelualueiden osalta ollaan pääsääntöisesti alle 40-45 dB:n tasolla pois lukien
Ylistenjärven eteläkärjen alue, joka on VT11 tiemelun piirissä.

Kuva 2. Melumallinnuskuva, nykytila, keskiäänitaso LAeq klo 07-22. Karttaselitteet on
esitetty liitteessä 1.

Yöajan keskiäänitaso LAeq klo 22-07 on selvästi päiväaikaista alhaisempi johtuen
moottoriratojen vain päiväajan toiminnasta sekä kivenottotoimintojen enintään 1h:n
toiminnoista ko. aikavälin aikana.
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Kuva 3. Melumallinnuskuva, nykytila, keskiäänitaso LAeq klo 22-07.

Alla olevassa taulukossa on esitetty yksittäisiin reseptoripisteisiin (pisteiden sijainnit ks.
liite 1) lasketut tulokset. Tulosten perusteella yöajan tulosten ero päiväajan
laskennalliseen keskiäänitasoon LAeq on reseptorista riippuen 9-13 dB.
Taulukko 8. Mallinnustulokset nykytilan osalta (vuotuinen keskiäänitaso), LAeq klo 07-22
[dB] sekä LAeq klo 22-07 [dB]
Kohde

LAeq klo 07-22

LAeq klo 22-07

Tieliikenne

Teollisuus

Yhteensä

Tieliikenne

Teollisuus

Yhteensä

LS-alue (Koukkujärvi)

27

47

47

20

38

38

LS-alue (Koukkujärvi 2)

31

48

48

23

36

36

LS-alue (Ruokejärvi)

28

43

43

20

29

30

LS-alue (Kalliojärvi)

33

40

41

26

25

28

LS-alue (Ylinenjärvi)

37

44

45

29

31

33

Nokia, Halimaa

53

44

54

46

35

44
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3.2

Rakentaminen
Biokaasulaitoksen ja jätevedenpuhdistamon rakentaminen mallinnettiin rakentamisajan
erillismalleihin kivenlouhintatoiminnan vuoksi. Tässä oletetaan, että meluava
rakentamisaika ei ajoitu samalle ajankohdalle, jolloin rakentamisajan tilanteet on
mallinnettu erikseen. Myös vertailu laskennalliseen nykytilaan on tehty erikseen
kullekin rakentamiskohteelle, kun kallionlouhintatoiminta on rakentamiskohteissa
käynnissä. Rakentamisen ajan mallit eivät sisällä louhinnan jälkeistä hallien ja
toimitilojen rakentamismelua, jonka mallinnus on melulähteiden osalta muuttuvaa ja
laskenta- ja tulosepävarmuuden osalta erittäin suurta.

3.2.1

Jätevedenpuhdistamo
Jätevedenpuhdistamon kivenlouhinta käsittäisi arviolta 50 000 m3 louhinnan ja
kiviaineksen murskaus- ja kuljetustoiminnot. Melun leviäminen mallinnettiin yhteen
tilanteeseen louhinnan loppuvaiheessa, jossa etelän ja kaakon välille avautuu tasainen
louhittu alue. Pohjoispuolella louhinnan melun leviämistä estää jonkin verran syntyvä
luonnollinen kallioleikkausosa. Louhintaa tehtäisiin vain päiväajan ohjearvon aikana klo
07-22 välisenä aikana.

Kuva 4. Melumallinnuskuva, Jätevedenpuhdistamon rakentaminen, keskiäänitaso LAeq
klo 07-22.

Mallinnustulosten perusteella jätevedenpuhdistamon rakentamisvaiheen kivenlouhinnan
melu leviää pääsääntöisesti lounaan ja kaakon välille sekä Koukkujärventien
suuntaisesti etelään päin. Vaikutus Koukkujärvellä olisi vähäinen ja vain aivan
luonnonsuojelualueen etelärajalla melutaso voi laskennan mukaan olla 45 dB.
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Pääsääntöisesti jäätäisiin kuitenkin alle 45 dB:n keskiäänitasolla. Muiden alueen
suojelualueiden osalta ei laskennan mukaan ylitetä 45 dB:n päiväajan ohjearvoa.
3.2.2

Biokaasulaitos
Biokaasulaitoksen rakentaminen käsittää jätevedenpuhdistamoa pienemmän louhinnan
ja kiviaineksen murskaus- ja kuljetustoiminnot. Melun leviäminen mallinnettiin yhteen
tilanteeseen louhinnan loppuvaiheessa, jossa lännen ja idän välille avautuu tasainen
louhittu alue, josta melu voi lähes vapaasti levitä kumpaankin suuntaan. Pohjoispuolella
louhinnan melun leviämistä estää Pirkanmaan Jätehuollon jätteenkäsittelykeskuksen
kasat. Louhintaa tehtäisiin vain päiväajan ohjearvon aikana klo 07-22 välisenä aikana.

Kuva 5. Melumallinnuskuva, Biokaasulaitoksen rakentaminen, keskiäänitaso LAeq klo 0722.

Mallinnustulosten
perusteella
uuden
biokaasulaitoksen
rakentamisvaiheen
kivenlouhinnan melu leviää pääsääntöisesti lännen ja osin idän välille sekä etenkin
Koukkujärventien
suuntaisesti
etelään
päin.
Vaikutus
Koukkujärven
luonnonsuojelualueella
olisi
laskennan
perusteella
vähäinen
ja
aivan
luonnonsuojelualueen etelärajalla laskennallinen keskiäänitaso LAeq voi olla noin 40
dB. Muiden Kaakkurijärvien suojelualueiden osalta ei laskennan mukaan ylitetä 45
dB:n päiväajan LAeq ohjearvoa. Mallinnuksen perusteella louhinnan aktiivisimman
vaiheen aikana Lipas – liikuntareittien varrella olisi enintään n.55 dB keskiäänitasolla
LAeq. Louhintatoiminnan laskennallisia maksimimelutasoja (ei ohjearvoihin verrattava
lukuarvo) on arvioitu kappaleessa 3.5.
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3.2.3

Yhteenveto rakentamisajan melusta
Alla olevassa taulukossa on laskettu rakennusajan vaikutus laskennalliseen nykytilaan
nähden. Mallinnusvyöhykkeiden sekä taulukon tulosten perusteella rakennusajan suurin
potentiaalinen meluvaikutus kohdistuu eniten etelän ja lännen välille, joka voi osaltaan
kasvattaa esim. Kaakkujärvien Ylisenjärven luonnonsuojelualueen melutilannetta, kun
rakentaminen on kiivaimmillaan. Melun leviämiseen vaikuttuvat kuitenkin
kalliolouhinta- ja murskausalueen sen hetkinen topografia ja melun leviämistä estävät
vallirakenteet, joita ei tässä laskennassa ole erikseen huomioitu. Toiminnot eivät
kuitenkaan
itsessään
aiheuta
melun
ohjearvon
ylityksiä
läheisten
luonnonsuojelualueiden rajoilla, mutta voivat kasvattaa nykytilaa jonkin verran.
Kaikkiaan rakentamisen meluvaikutukset näyttäisivät kuitenkin suuntautuvan valmiiksi
siihen suuntaan, missä jo nyt vallitsee eri toimintojen aiheuttamaa melua
Koukkujärventien suuntaisesti.
Taulukko 9. Mallinnustulokset reseptoripisteissä Biokaasulaitoksen ja
jätevedenpudistamon rakentamisen aikana (tieliikenne- ja teollisuusmelu yhdessä) sekä
nykytilan laskennallinen muutos, LAeq klo 07-22 [dB]

Kohde

Biokaasulaitos

Jätevedenpuhdistamo

Nykytila

Rakentaminen

Nykytilan
muutos

Nykytila

Rakentaminen

Nykytilan
muutos

LS-alue (Koukkujärvi)

47

34

0

47

41

+1

LS-alue (Koukkujärvi 2)

48

37

0

48

40

+1

LS-alue (Ruokejärvi)

43

30

0

43

36

+1

LS-alue (Kalliojärvi)

41

37

+1

41

31

0

LS-alue (Ylinenjärvi)

45

44

+3

45

42

+2

Nokia, Halimaa

54

45

+1

54

47

+1

3.3

Käyttöaika
Biokaasulaitoksen, jätevedenpuhdistamon sekä Ecolan Oy:n tuhkarakeistamon
normaalin käytönaikaisen melun leviäminen mallinnettiin erillismalleihin sekä
yhteismalliin, jossa oletuksena on, että jokaisen laitoksen toimintaa on saman
ajanjakson sisällä. Käyttöajan melumallinnuksessa on lisätty alustavan esisuunnittelun
mukaiset rakennukset, jolloin myös nykytilan mallinnus on laskettu uudelleen
vastaamaan geometrialtaan muuttunutta tilannetta. Mallinnuksissa on yhdistetty
teollisuusmelu (tehtaan staattiset lähteet sekä tehdasalueen sisällä tapahtuvat tuotesiirrot
ja seulonnat) sekä kuljetusten tieliikennemelu.

3.3.1

Jätevedenpuhdistamo
Nokian Veden jätevedenpuhdistamon käytönaikainen mallinnus on esitetty alla sekä
liitteissä 8-9. Alla on esitetty vain päiväaikainen melutilanne, mutta ero yöaikaiseen
tilanteeseen on hyvin pieni, sillä suurin osa laitteista toimii ympäri vuorokauden
sisätiloissa.
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Kuva 6. Melumallinnuskuva, Jätevedenpuhdistamon normaali käyttötilanne,
keskiäänitaso LAeq klo 07-22.

Mallinnustulosten perusteella toiminnan aikainen melu jäänee hyvin vähäiseksi ja
vaikuttaa vain laitosalueen sisäpuolella. Lipas –liikuntareiteillä suurin laskennallinen
keskiäänitaso LAeq olisi noin 39 dB ja luonnonsuojelualueiden osalta selvästi alle 45
dB:n ohjearvorajan (n. 17-29 dB).
3.3.2

Biokaasulaitos
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n uuden biokaasulaitoksen päiväajan käytönaikainen
mallinnuskuva on esitetty alla sekä kokonaisuudessaan liitteissä 6-7.
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Kuva 7. Melumallinnuskuva, Biokaasulaitoksen normaali käyttötilanne, keskiäänitaso
LAeq klo 07-22.

Mallinnustulosten perusteella toiminnan aikainen melu jäänee vähäiseksi ja vaikuttaa
laitosalueella sekä jonkin verran alueen eteläpuolella. Lipas -liikuntareiteillä suurin
laskennallinen keskiäänitaso LAeq olisi noin 45 dB ja luonnonsuojelualueiden osalta
selvästi alle 45 dB:n ohjearvorajan (n. 23-33 dB).
3.3.3

Ecolan Oy:n tuhkarakeistamo
Ecolan Oy:n uuden tuhkarakeistamon päiväajan käytönaikainen mallinnuskuva on
esitetty alla sekä kokonaisuudessaan liitteissä 10-11.
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Kuva 8. Melumallinnuskuva, Ecolanin normaali käyttötilanne, keskiäänitaso LAeq klo 0722.

Mallinnustulosten perusteella toiminnan aikainen melu jäänee vähäiseksi ja vaikuttaa
laitosalueella, jonkin verran alueen ympärillä sekä alueen eteläpuolella. Lipas liikuntareitillä suurin laskennallinen keskiäänitaso LAeq olisi noin 42 dB ja
luonnonsuojelualueiden osalta selvästi alle 45 dB:n ohjearvorajan (n. 28-36 dB).
3.3.4

Bioratkaisu
Bioratkaisun ja tuhkarakeistamon osalta käytönajan melun leviäminen mallinnettiin
toimintojen yhteismelumallina. Alla on esitetty päiväajan klo 07-22 mallinnustilanne.
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Kuva 9. Melumallinnuskuva, bioratkaisu ja tuhkarakeistamo, normaali käyttötilanne,
keskiäänitaso LAeq klo 07-22.

Mallinnustulosten perusteella toiminnan aikainen melu jäänee vähäiseksi ja vaikuttaa
laitosalueilla, jonkin verran alueen ympärillä sekä alueen eteläpuolella. Lipas liikuntareitillä suurin laskennallinen keskiäänitaso LAeq olisi noin 47 dB ja
luonnonsuojelualueiden osalta alle 45 dB:n ohjearvorajan (n. 31-40 dB).
3.3.5

Yhteenveto käytönajan melusta
Normaalin käyttöajan mukaiset meluvaikutukset jäävät laskennan perusteella varsin
vähäiseksi. Melu on luonteeltaan pääsääntöisesti tasaista prosessilaitteiden ääntä, mutta
pihalla toimivien kuormaajien toiminnasta voi aiheutua hetkittäisiä piikkejä. Kaikkiaan
toimintojen meluvaikutus jää selvästi alle päivä- ja yöajan ohjearvojen jopa yhdessä
laskettuna bioratkaisun ja tuhkarakeistamon ja laskennallisen nykytilan osalta (ks. alla
olevat tulostaulukot), mutta nykytilan melutaso voi tästä huolimatta kasvaa yöaikana
jonkin verran luonnonsuojelualueiden reunoilla sekä VT11 tien eteläpuolella Nokian
Halimaan asuinalueella.
Melun leviämislaskentojen perusteella luonnonsuojelualueiden tai asuinalueiden
melutason ohjearvoja ei ylitetä päiväaikaan klo 07-22 eikä asuinalueiden ohjearvoja
yöaikaan klo 22-07.
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Taulukko 10. Mallinnustulokset reseptoripisteissä normaalin käyttötilanteen aikana,
keskiäänitaso LAeq klo 07-22
Kohde

Nykytila

Biokaasulaitos

Jätevedenpuhdistamo

Ecolan

Käyttö

Nykytilan
muutos

Käyttö

Nykytilan
muutos

Käyttö

Nykytilan
muutos

LS-alue (Koukkujärvi)

47

28

0

22

0

33

0

LS-alue (Koukkujärvi 2)

48

33

0

24

0

38

0

LS-alue (Ruokejärvi)

43

26

0

22

0

28

0

LS-alue (Kalliojärvi)

41

23

0

17

0

28

0

LS-alue (Ylinenjärvi)

45

24

0

21

0

34

0

Nokia, Halimaa

54

37

0

29

0

36

0

Taulukko 11. Mallinnustulokset reseptoripisteissä normaalin käyttötilanteen aikana,
keskiäänitaso LAeq klo 22-07
Kohde

Nykytila

Biokaasulaitos

Jätevedenpuhdistamo

Ecolan

Käyttö

Nykytilan
muutos

Käyttö

Nykytilan
muutos

Käyttö

Nykytilan
muutos

LS-alue (Koukkujärvi)

38

25

0

22

0

25

0

LS-alue (Koukkujärvi 2)

36

27

+1

24

0

30

+1

LS-alue (Ruokejärvi)

30

23

+1

22

+1

22

+1

LS-alue (Kalliojärvi)

28

19

0

17

0

21

+1

LS-alue (Ylinenjärvi)

33

23

0

21

0

26

+1

Nokia, Halimaa

44

34

0

29

0

34

0

Taulukko 12. Mallinnustulokset reseptoripisteissä normaalin käyttötilanteen aikana,
Bioratkaisu ja tuhkarakeistamo, LAeq klo 07-22 [dB] sekä LAeq klo 22-07 [dB]
Kohde

Nykytila

LAeq klo 07-22

Nykytila

LAeq klo 22-07

LAeq klo
07-22

Käyttö

Nykytilan
muutos

LAeq klo
22-07

Käyttö

Nykytilan
muutos

LS-alue (Koukkujärvi)

47

34

0

38

29

+1

LS-alue (Koukkujärvi 2)

48

39

+1

36

33

+2

LS-alue (Ruokejärvi)

43

31

0

30

27

+2

LS-alue (Kalliojärvi)

41

30

0

28

24

+1

LS-alue (Ylinenjärvi)

45

34

0

33

29

+1

Nokia, Halimaa

54

40

0

44

38

+1
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3.4

Vaikutukset alueen äänimaisemaan
Suunniteltujen toimintojen vaikutus alueen nykyiseen äänimaisemaan sekä hiljaisten
alueiden laajuuteen voidaan selvittää tutkimalla 40 dB:n nykytilan keskiäänitason
vyöhykkeen muutosta. Kaikki tämän selvityksen melukartat on laskettu aina 40 dB:iin
asti riippumatta tarkasteluajankohdasta.

3.4.1

Rakentaminen
Bioratkaisun rakentaminen on äänitasoiltaan äänekkäin osuus, missä biokaasulaitoksen
sekä jätevedenpuhdistamon kalliolouhintojen ääni leviää laajemmalle alueelle kuin
käytönajan
tilanteet.
Rakentaminen
tapahtuu
biokaasulaitoksen
ja
jätevedenpuhdistamon osalta kuitenkin eri vaiheissa, joka osaltaan vähentää
yhteisvaikutuksia.
Melumallinnustulosten perusteella 40 dB:n keskiäänitason vyöhyke päivällä klo 07-22
voi levitä biokaasulaitoksen rakentamisen seurauksena (rakentamisen kiivaimman
vaiheen aikana) laskennallisesta nykytilasta noin 300m lounaaseen kohti Ylistenjärven
luonnonsuojelualuetta. Vaikutus muihin suuntiin olisi kuitenkin vähäinen. Yöllä ei olisi
muutosta nykytilaan rakentamisen ajoittuessa vain päiväajalle.
Melumallinnustulosten perusteella 40 dB:n keskiäänitason vyöhyke päivällä klo 07-22
voi levitä jätevedenpuhdistamon rakentamisen seurauksena (rakentamisen kiivaimman
vaiheen aikana) laskennallisesta nykytilasta noin 200m luodetta kohti Ruokejärven
luonnonsuojelualuetta. Vaikutus muihin suuntiin olisi kuitenkin vähäinen. Yöllä ei olisi
muutosta nykytilaan rakentamisen ajoittuessa vain päiväajalle.
Rakentamisvaihe voi kasvattaa hetkellisesti 40 dB:n keskiäänitason vyöhykkeitä
laskennallisesta nykytilasta, mutta kasvun suunta vaihtelee lounaan ja koillisen välillä.
Siten voidaan todeta että rakentamisen aikainen melu ei merkittävästi kavenna hiljaisten
alueiden laajuutta koko Koukkujärven alueella päiväaikana, jolloin etenkin
Ylistenjärven alueella myös VT11 tieliikennemelu on hallitsevaa äänimaisemassa.

3.4.2

Käyttöaika
Käyttöaikana melu on laitoksilla varsin tasaista ympäri vuorokauden joten luontevin
vertailukohta löytyy yöajan keskiäänitason laskelmista bioratkaisun ja tuhkarakeistamon
osalta. Laskennan perusteella 40 dB:n yöajan meluvyöhyke voi kasvaa noin 300m
länteen päin etenkin jätevedenpuhdistamon kohdalla. 40dB:n vyöhykkeet eivät
kuitenkaan laajene luonnonsuojelualueiden sisällä. Päiväaikana 40 dB:n vyöhykkeet
saattavat laskennan mukaan jopa kaventua laskennallisesta nykytilasta lisääntyneiden ja
melun leviämistä estävien uusien rakennusten vuoksi.
Laskennan perusteella käyttövaiheen aikana hiljaisten alueiden supistuminen havaintaan
siis pääsääntöisesti vain yöaikana ja alueet rajoittuvat Lipas –liikuntapolun itäpuolelle
jätevedenpuhdistamon hankkeen kohdalla.

3.5

Arvio toiminnan maksimimelutasoista LAmax
Bioratkaisun rakentamisen sekä kaikkien hankkeiden (bioratkaisu ja tuhkarakeistamo)
käytön aikaiset melun maksimiarvot sekä niiden mahdollinen kasvu nykytilaan nähden
on laskettu arviolaskelmana melumallin avulla. Arvio perustuu melun
leviämislaskentaan, mutta sisältää merkittäviä epävarmuuksia laskennan vaikeuden
vuoksi. Esim. kalliolouhinnan räjäytysten melu voi olla ylisoonista, mikä muuttaa
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shokkiaallon vuoksi leviämismuotoa siitä, mitä kaupalliset mallit laskevat. Lisäksi vain
moottoriratamelusta on nykyisin olemassa KHO:n päätös maksimimelutasojen LAmax
käytölle (ei ohjearvoa), jolloin bioratkaisun toimintojen osalta tiedot maksimitasoista
ovat vain informatiivisia. Tarkastelu on tehty vain päiväajan teollisuusmelun
rakentamisen ajan laskennoille klo 07-22, jossa voi esiintyä louhinnan räjäytysmelua
sekä moottoriratatoiminnan piikkejä.
Taulukko 13. Maksimitasojen LAmax arviomallinnus reseptoripisteisiin [dB]
Kohde

Nykytila

Biokaasulaitos

Jätevedenpuhdistamo

LAmax klo
07-22

Rakentaminen

Nykytilan
muutos

Rakentaminen

Nykytilan muutos

LS-alue (Koukkujärvi)

57

45

0

53

+2

LS-alue (Koukkujärvi 2)

64

46

0

46

0

LS-alue (Ruokejärvi)

59

44

0

43

0

LS-alue (Kalliojärvi)

56

40

0

37

0

LS-alue (Ylinenjärvi)

61

49

0

46

0

Nokia, Halimaa

63

50

0

51

0

Laskennan perusteella biokaasulaitoksen rakentaminen ei muuta alueen mahdollisia
maksimitasoja päivällä. Jätevedenpuhdistamon osalta Koukkujärven maksimitasoissa
voi tapahtua nousua noin 2 dB olettaen, että samanaikaisesti on käynnissä
moottoriradoilla kisatilanne. Muussa tapauksessa maksimitasojen ei katsota muuttuvan
nykyisestä.
4

YHTEENVETO
Nokian Vesi Oy ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy suunnittelevat Nokian Koukkujärven
jätteenkäsittelykeskuksen alueelle bioratkaisua, joka koostuu Nokian Vesi Oy:n
jätevedenpuhdistamosta ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n biojätteiden ja
puhdistamolietteiden käsittelylaitoksesta. Lisäksi alueelle suunnitellaan Ecolan Oy:n
tuhkarakeistamoa, jonka ympäristönvaikutustenarvionti on tästä erillään oleva oma
hanke.
Tässä selvityksessä on laskennallisin menetelmin arvioitu hankkeiden meluvaikutuksia
alueelle rakentamisen sekä normaalin käyttövaiheen aikana. Selvitys kattaa myös
nykytilan laskennallisen arvioinnin pitkänajan keskiäänitason LAeq kautta.
Alueen melun nykytila on lähtötietojen perusteella ajallisesti todennäköisesti hyvin
vaihtelevaa. Nykytilan arviolaskennan perusteella on mahdollista että Kaakkujärvien
Koukkujärven luonnonsuojelualueella saavutetaan 45 dB päiväajan ohjearvo osassa
aluetta.
Muiden
Kaakkurijärvien
luonnonsuojelualueiden osalta
pysytään
pääsääntöisesti alle 45 dB:n melutason keskiäänitasolla LAeq. Alueen nykytilan melun
laskennalliset hetkelliset maksimitasot LAmax ovat noin 56-64 dB:n välillä, jotka
emittoituvat pääasiassa moottoriratojen kilpailutoiminnoista. Koukkujärventien
itäpuolen kivenlouhinta ei todennäköisesti aiheuta merkittäviä piikkejä suuremman
etäisyyden vuoksi.
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Bioratkaisun rakentamisen suurin potentiaalinen meluvaikutus kohdistuu eniten etelän
ja lännen välille, joka voi osaltaan kasvattaa Kaakkujärvien Koukkujärven sekä
Ylisenjärven
luonnonsuojelualueen
melutilannetta,
kun
rakentaminen
on
kiivaimmillaan. Melun leviämiseen vaikuttuvat kuitenkin kalliolouhinta- ja
murskausalueen sen hetkinen topografia ja melun leviämistä estävät vallirakenteet, joita
ei laskennassa ole erikseen huomioitu. Toiminnot eivät kuitenkaan itsessään aiheuta
melun ohjearvon ylityksiä läheisten luonnonsuojelualueiden rajoilla, mutta voivat
kasvattaa nykytilaa jonkin verran. Kaikkiaan rakentamisen meluvaikutukset näyttäisivät
kuitenkin suuntautuvan valmiiksi etelän ja lounaan suuntaan, missä jo nyt vallitsee eri
toimintojen aiheuttamaa melua Koukkujärventien suuntaisesti.
Laitosten normaalikäytön aikana toimintojen meluvaikutus jää selvästi alle päivä- ja
yöajan ohjearvojen jopa yhdessä laskettuna bioratkaisun ja tuhkarakeistamon ja
laskennallisen nykytilan osalta, mutta nykytilan melutaso voi tästä huolimatta kasvaa
yöaikana jonkin verran luonnonsuojelualueiden reunoilla sekä VT11 tien eteläpuolella
Nokian Halimaan asuinalueella.
Melun leviämislaskentojen perusteella luonnonsuojelualueiden tai asuinalueiden
melutason ohjearvoja ei ylitetä päiväaikaan klo 07-22 eikä asuinalueiden ohjearvoja
yöaikaan klo 22-07 bioratkaisun laitosten ja tuhkarakeistamon normaalikäytön aikana.
Hiljaisten alueiden osalta tutkittiin 40 dB:n keskiäänitason LAeq meluvyöhykkeen
muutoksia. Rakentamisvaihe voi laskennan perusteella kasvattaa hetkellisesti 40 dB:n
keskiäänitason vyöhykkeitä laskennallisesta nykytilasta, mutta kasvun suunta vaihtelee
lounaan ja koillisen välillä. Siten voidaan todeta että rakentamisen aikainen melu ei
merkittävästi kavenna hiljaisten alueiden laajuutta koko Kaakkurijärvien alueella
päiväaikana, jolloin etenkin Ylistenjärven alueella myös VT11 tieliikennemelu on
hallitsevaa äänimaisemassa. Laskennan perusteella käyttövaiheen aikana hiljaisten
alueiden supistuminen havaintaan siis pääsääntöisesti vain yöaikana ja alueet rajoittuvat
Lipas –liikuntapolun itäpuolelle jätevedenpuhdistamon hankkeen kohdalla.
Laskennan perusteella biokaasulaitoksen rakentaminen ei muuta alueen mahdollisia
maksimitasoja päivällä. Jätevedenpuhdistamon osalta Koukkujärven maksimitasoissa
voi tapahtua nousua noin 2 dB olettaen, että samanaikaisesti on käynnissä
moottoriradoilla kisatilanne. Muussa tapauksessa maksimitasojen ei katsota muuttuvan
nykyisestä.
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