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Itäväylän yrityspuiston haketerminaalin melu-
selvitys 
1 Taustaa 

Tässä selvityksessä laskettiin suunnitellun Itäväylän yrityspuiston haketerminaalin aiheuttaman me-
lun leviämistä ympäristöön. Suunnittelualue sijaitsee Savonlinnan keskustan itäpuolella valtatie 14 
varren yrityspuiston eteläpuolella. Yrityspuiston alueella on muutama asuinrakennus, samoin vt 14 
varrella alueen tuntumassa. Suunnittelualueen eteläpuolella on Viuhonmäen asuinalue. 

 

Keltaisella merkitylle alueelle harkitaan mahdollisuutta sijoittaa haketerminaali. Sinisellä on merkitty 
lähimpiä asuinrakennuksia. Haketerminaaliin sijoittuisi siirrettävät hakkuri ja murskain. Lisäksi kuor-
maaja tai useampi. Toimintaa olisi vain päivällä. 

Tarkoituksena on määritellä osa-alue, minne haketerminaali on mahdollista sijoittaa. Selvitettävä on 
myös, kuinka suojaustoimenpiteillä,esim. varastokasojen sijoituksella voidaan vaikuttaa melun le-
viämiseen. Haketerminaalille soveltuvan alueen rajaus selvitetään mallintamalla. Olemassa olevat ra-
kennukset huomioidaan, mutta tulevaa rakennuskantaa ei. Asemakaavamuutosalueella olevaa puus-
toa ei huomioida; mahdollisesti pääosa puustosta joskus kaadetaan. Toimintaa alueella on vain päi-
väaikaan. 
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2 Arviointiperusteet 

2.1 Ympäristömelun ohjearvot 

Meluntorjuntaa ohjaavat Suomessa Valtioneuvoston päätöksen VNp 993/1992 mukaiset melutason 
ohjearvot. Taulukossa 1 on esitetty kyseiset ohjearvot. Ohjearvojen mittasuure ekvivalenttiäänitaso 
(LAeq,t) eli keskiäänitaso on äänen teholliskeskiarvo päivä- tai yöaikaan. Siten hetkellinen äänitaso 
voi olla tätä korkeampi tai alempi. 

Taulukko 1. Yleiset melutason ohjearvot (Vnp993/1992). 

Ulkona LAeq, klo 7-22 LAeq, klo 22-7 

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

55 dB 50 dB1) 2) 

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, taajamien ul-
kopuoliset virkistysalueet ja luonnonsuojelualueet 

45 dB 40 dB 3) 4) 

Sisällä    

Asuin, potilas ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB 

Opetus ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike ja toimistohuoneet 45 dB - 

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 käy-
tettävien alueiden ohjearvoja. 
 

Jos ääni on impulssimaista ja/tai kapeakaistaista, on mittaus- tai laskentatulokseen lisättävä 5 dB en-
nen vertailua ohjearvoon. Impulssimaista ääntä kutsutaan myös iskumaiseksi. Kapeakaistainen ääni 
voidaan myös ymmärtää äänesmäiseksi eli tonaaliseksi. Tonaalisessa äänessä kuuluu tietty sävelkor-
keus. Esimerkki tällaisesta on piipusta tuleva vihellys. 

Puun murskauksen ja haketuksen synnyttämä melu ei yleensä ole impulssimaista, mutta voi laitteesta 
rippuen olla kapeakaistaista. Koska toiminnassa on myös muita melulähteitä, impulssimaisuus ja ka-
peakaistaisuus lientyvät muutaman sadan metrin etäisyydellä eri äänilähteiden äänien sekoittuessa 
ja kaikujen ansiosta.. 
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2.2 Asumisterveysasetus 

Sosiaali- ja terveysministeriön antama Asumisterveysasetus (545/2015) antaa toimenpiderajat asuin-
huoneiden melulle.  

Taulukko 2: Asumisterveysasetuksen 545/2015 toimenpiderajat 

Huoneisto ja huonetila LAeq, klo 7-22 LAeq, klo 22-7 
Asuinhuoneistot, palvelutalot, vanhainkodit, las-
ten päivähoitopaikat ja vastaavat tilat 

  

Asuinhuoneet ja oleskelutilat 35 dB 30 dB 

muut tilat ja keittiö 40 dB 40 dB 

Kokoontumis- ja opetushuoneistot   

Huonetila, jossa edellytetään yleisön saavan hy-
vin puheesta selvän ilman äänenvahvistuslaittei-
den käyttöä 

35 dB - 

Muut kokoontumistilat 40 dB - 

Työhuoneistot (asiakkaiden kannalta)   

Asiakkaiden vastaanottotilat ja toimistohuoneet 45 dB - 

 

Melun mittaustulokseen on lisättävä 5 dB tai 10 dB impulssimaisuuden mukaan, jos melu on impuls-
simaista. Samoin kapeakaistaisuuden takia lisätään vastaavasti 3 dB tai 6 dB. Edellä mainitut korjauk-
set tehdään vain sille ajalle, jolloin melussa esiintyy altistuvassa kohteessa impulssimaisuutta tai ka-
peakaistaisuutta. Sekä impulssimaisuuden että kapeakaistaisuuden määrittely tehdään kuulohavain-
non ja mittaustuloksen avulla.  

Asetuksessa säädetään lisäksi, että yöaikainen (klo 22-07) musiikkimelu tai muu vastaava mahdolli-
sesti unihäiriötä aiheuttava melu, joka erottuu selvästi taustamelusta ei saa yhden tunnin keskiääni-
tasona (LAeq, 1h) ylittää nukkumiseen tarkoitetuissa tiloissa 25 dB.  

Asetuksessa on annettu matalataajuiselle melulle toimenpiderajat yhden tunnin taajuuspainottamat-
tomina keskiäänitasoina terssikaistoille, joiden keskitaajuus on 20 … 200 Hz. Rajat koskevat nukkumi-
seen tarkoitettuja tiloja ja yöaikaa. Päivällä sovelletaan 5 dB korkeampia arvoja. Seuraavassa taulu-
kossa on alimmalla rivillä esitetty myös äänitason hahmottamiseksi edellisistä lasketut A-taajuuspai-
notetut arvot.  

Koska ohjearvot on annettu taajuuskaistoittain, ei tulkinnassa tule erikseen huomioida äänen ka-
peakaistaisuutta. 

 
Taulukko 3: Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat matalataajuiselle melulle. 

Terssikaista Hz 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 200 

Keskiäänitaso  

LZeq,1h, dB 
74 64 56 49 44 42 40 38 36 34 32 
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2.3 Asetus rakennusten ääniympäristöstä 

Rakennusmääräyskokoelman rakennusten ääniolosuhteita koskevat määräykset on korvattu 
1.1.2018 voimaan tulleella Ympäristöministeriön asetuksella 796/2017 rakennusten ääniympäris-
töstä. 

Asetuksen 5§ määrätään: 

Rakennuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, ulkovaipan ääneneristys on suunnitel-
tava ja toteutettava siten, että ääneneristys on vähintään 30 desibeliä ja impulssimaisen, kapeakais-
taisen tai pienitaajuisen melun keskiäänitaso ei ylitä nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneissa 
25 desibeliä. Rakennuksen hissien ja taloteknisten laitteiden asennukset on suunniteltava ja toteu-
tettava siten, että niiden synnyttämä äänitaso ei ylitä asuntojen asuinhuoneissa tai oleskelutiloissa, 
majoitus- tai potilashuoneissa, saman tai läheisten asuinrakennusten avattavien ikkunoiden tai tuu-
letusluukkujen ulkopuolella, oleskeluun käytettävillä parvekkeilla tai virkistykseen käytettävillä piha- 
tai oleskelualueilla seuraavia lukuarvoja: 

Taulukko 4: YmA 796/2017 vaatimukset 

Huone- tai ulkotila 
Jatkuva laajakaistainen ääni 

Impulssimainen tai kapeakaistainen 
ääni 

Keskiäänitaso 
LAeq,T  

Enimmäisäänitaso 
LAFmax,T  

Keskiäänitaso 
LAeq,T  

Enimmäisäänitaso 
LAFmax,T  

Asuin- majoitus- tai 
potilashuone 

28 dB 33 dB 25 dB 30 dB 

Asunnon keittiö tai 
rakennuksen harras-
tustila 

33 dB 38 dB 30 dB 35 dB 

Porrashuone tai ulos-
käytävä 

38 dB 43 dB 35 dB 40 dB 

Ulkotila 45 dB 50 dB 40 dB 45 dB 
 

Lisäksi asetuksen 6§ määrätään, ettei uuden rakennuksen piha- ja oleskelualueilla sekä parvekkeilla 
päiväajan (klo 7-22) keskiäänitaso ylitä 55 dB. Vastaavasti viherhuoneilla raja on 45 dB. 
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3 Lähtötiedot ja menetelmät 

3.1 Maastoaineisto 

Alueen ympäristön maastomalli laadittiin käyttäen MML:n laseraineistoa ja maastotietokantaa. 

3.2 Melulähteet 

Puun murskauksen kahdella murskaimella melupäästönä käytimme 2018 mittaamaamme kantojen 
murskausta Vermeer ja Chino-murskaimilla. 
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Syöttävän kouralla varustetun kaivurin ja kahden murskaimen melupäästöksi mitattiin: 

f 
Hz 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA 

LW 
dB 

111.0 112.6 126.3 115.0 117.9 116.1 115.6 111.5 108.6 121.9 

 

Jos murskaimia on vain yksi, alenee melupäästö noin 2 dB. Jos murskainta syötetään ajoneuvoon ra-
kennetulla puukuormaimella, on tämän melupäästö kaivurin kanssa samaa suuruusluokkaa eikä se 
juurikaan vaikuta kokonaismelupäästöön. 

Syntynyt hake siirretään varastokasoihin pyöräkuormaajalla. Pyöräkuormaajan melupäästö muodos-
tettiin mitatun kookkaan Komatsu WA600 pyöräkuormaajan melupäästöstä skaalaamalla se konedi-
rektiivin sallimalle 101 dB tasolle. 

 

f 
Hz 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA 

LW 
dB 

73,3 81,1 86,5 91,3 93,4 94,3 96,9 88,1 82,0 101,0 

 

Alueen liikenteen vaikutus meluun on vähäinen eikä sitä ole erikseen huomioitu. 
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3.3 Melumallinnusmenetelmä 

Melulaskennat tehtiin CadnaA2020 melulaskentaohjelmalla. Ohjelma käyttää melun leviämisen mal-
lintamiseen digitaalista maastomallia ja yhteispohjoismaisia tie- ja rautatieliikennemelun laskenta-
malleja. Kolmiulotteiseen maastomalliin sijoitetaan rakennukset sekä tehtävät maaston muotoilut. 
Rakennukset oletetaan ääntä heijastaviksi 1 dB vaimennuksella. Melulaskennoissa on otettu huomi-
oon vain ensimmäinen heijastus rakennuksesta, sillä yleensä seuraavien heijastusten vaikutus jää 
merkityksettömäksi, mutta laskentaan kuluva aika moninkertaistuisi. Kasvillisuuden vaimennusta ei 
ole huomioitu. 

Laskennoissa melutasot laskettiin pisteisiin, jotka sijaitsevat 10 metrin välein tarkasteltavalle alueelle 
sijoitetussa ruudukossa. Melukäyrät muodostetaan laskentaruudukkoon laskettujen arvojen avulla 
interpoloimalla. 

Melulle laskettiin keskiäänitasot. Laskentapisteiden korkeus oli pohjoismaisen mallin mukaisesti kaksi 
metriä maan pinnasta. Ohjelmalla laadittiin laskennan tulosten perusteella päiväajan, eli klo 7-22, 
keskiäänitasovyöhykkeet 5 dB välein välille 45 – 65 dB. 

4 Tulokset 

Melulaskentojen tulokset päiväajan keskiäänitasoina on esitetty Liitteissä 1-8. Tällöin on oletettu ha-
ketuksen olevan yhtäjaksoista klo 07 ja 22 välisen ajan. Todellisuudessa toiminnassa on aina vähin-
tään pieniä taukoja. Niiden vaikutus päivän keskiäänitasoon on kuitenkin vähäinen.  

Liitteessä 1 toiminta on yhdellä murskaimella vaihtoehdon A mukaisesti alueen länsiosassa, liitteessä 
2 kahdella. Liitteissä 3 ja 4 on edelliset tilanteet meluntorjunnan kanssa. Meluesteenä on maasta 3 m 
korkea maavalli. Vallin pituus on noin 50 m ja se on murskaimen pohjoispuolella noin 20 m päässä 
murskaimesta. 

Liitteissä 5-8 on esitetty tilanne vastaavasti vaihtoehdon B mukaisesti murskaimen ollessa alueen itä-
osassa. Meluesteinä on kaksi 3 m korkeaa vallia keskenään noin 90 asteen kulmassa murskaimen 
pohjoispuolella. 

4.1 Epävarmuusarvio 

Laskentamallin tarkkuudeksi on ilmoitettu lyhyillä etäisyyksillä ±2 dB ja noin kilometrin etäisyydellä 
±3 dB. Mallinnus olettaa myötätuuliolosuhteen, jossa melun leviäminen on yhtäaikaisesti kaikkiin 
suuntiin enimmillään. Todellisuudessa vastatuulessa melun eteneminen vähenee merkittävästi. Mal-
linnuksessa on oletettu laitteiden toimivan koko ajan klo 07-22 yhtäjaksoisesti. Jos todellinen toi-
minta-aika puolittuu, alenee melutaso 3 dB. 

Kokonaisuutena epävarmuustekijät aiheuttavat, että mallinnustulos on todennäköisemmin todellista 
tilannetta korkeampi kuin matalampi melutaso. 
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5 Johtopäätökset 

Yrityspuiston nykyiset rakennukset estävät tehokkaasti melun etenemistä pohjoiseen. Myös maas-
tossa olevat kohoumat rajoittavat etenkin B-vaihtoehdossa melun etenemistä tehokkaasti. 

Päiväajan keskiäänitaso ylittää lievästi 55 dB ohjearvon luoteessa ja kaakossa olevilla asuinkiinteis-
töillä. Etelässä olevan asuinalueen puolesta tilanne on hyvä kaikissa tutkituissa vaihtoehdoissa.  

A-vaihtoehdosta lännemmäs eikä luoteeseen murskausta ei kannata melun takia siirtää, koska tällöin 
melu pääsee leviämään hyvin voimakkaasti luoteeseen asuinkiinteistöille. 

Vastaavasti B-vaihtoehdossa melu leviää voimakkaasti koilliseen, joten sijaintia ei kannata laittaa tätä 
paikkaa idemmäksi. 

Jos laitteisto sijoitetaan A ja B vaihtoehdon väliin, tilanne ei olennaisesti muutu näihin verrattuna. 

Meluntorjuntana mallinnettiin 3 m korkeat maavallit, joiden juuri on 20 m etäisyydellä murskaimesta. 
B-vaihtoehdossa on kaksi vallia 90 asteen kulmassa toisiinsa nähden ja niiden välissä on huipulta mi-
tattuna noin 9 m rako. Kuten melukartoista 7 ja 8 havaitaan, melu leviää raosta yrityspuiston alueelle, 
jossa siitä ei ole merkittävää haittaa. 

Esitetyin meluntorjuntatoimin ohjearvo alittuu lähimmillä asuinkiinteistöillä molemmissa vaihtoeh-
doissa. 

FCG Finnish Consulting Group Oy 

Laatinut:  Mauno Aho 

  insinööri, projektipäällikkö 

 

 

 

 

FCG Finnish Consulting Group Oy (“FCG”) on laatinut tämän raportin FCG:n asiakkaan (“Asiakas”) toimeksiannon ja oh-
jeiden mukaisesti. Tämä raportti on laadittu FCG:n ja Asiakkaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. FCG ei ole vas-
tuussa tästä raportista tai sen käytöstä suhteessa mihinkään muuhun tahoon kuin Asiakkaaseen.   

Tämä raportti voi perustua kokonaan tai osaksi kolmansien osapuolten FCG:lle antamiin tietoihin tai julkisiin lähteisiin 
ja näin ollen tietoihin, joihin FCG:llä ei ole ollut vaikutusmahdollisuuksia. FCG toteaa nimenomaisesti, ettei sillä ole vas-
tuuta sille annettujen virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella. 

Kaikki oikeudet (mukaan lukien tekijänoikeudet) tähän raporttiin kuuluvat FCG:lle, tai Asiakkaalle, mikäli niin on sovittu 
FCG:n ja Asiakkaan välillä. Tätä raporttia tai sen osaa ei saa muokata tai käyttää uudelleen toiseen tarkoitukseen ilman 
FCG:n kirjallista lupaa.  
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6 Lähteet 

Kartta-aineistot:  Maanmittauslaitos Maastotietokanta 5/2021 

Maanmittauslaitos, 2m korkeusmalli 5/2021 

Valtioneuvoston päätös melun ohjearvoista 993/1992 

Asumisterveysasetus 545/2015 

Asetus rakennusten ääniolosuhteista 796/2017 muutoksineen 

ISO 9613-2: Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method 
of calculation 

Liikenneviraston ohjeita 4/2017: CNOSSOS-EU-laskentamalli Laskenta-asetukset ja mallinnusperiaat-
teet 

FCG raportti P34584 Sevon voimalaitoksen melumittaukset 19.6.2018 

FCG raportti P17276 Lammaskallion louhimon meluselvitys 4.6.2012 
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