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1. JOHDANTO

Rauman kaupungin Karinkentän alueelle on laadittavana maankäyttösuunnitelma. Tämän työn
tarkoituksena on selvittää katuliikenteen aiheuttama äänitaso hankealueella sekä antaa ohjeita
alueen jatkosuunnittelua varten. Tavoitteena on, että alueen tulevassa maankäytössä varmiste-
taan Vnp 993/92 mukaiset ohjearvot sisätiloissa, parvekkeilla ja ulko-oleskelualueilla.

Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1.1. Alue rajautuu Aittakarinkatuun, Nortamonka-
tuun, Sahankatuun ja Hankkarintiehen.

Työssä määritettiin melun laskentamallin avulla alueen melutasot nykyliikenteellä sekä vuoden
2035 ennusteliikenteellä huomioiden alueen nykyinen maankäyttö.

Kuva 1.1. Kaavamuutosalueen likimääräinen sijainti

Meluselvitys on tehty Rauman kaupungin toimeksiannosta. Yhteyshenkilönä tilaajan puolella on
toiminut suunnittelupäällikkö Riikka Pajuoja.

Työstä on Ramboll Finland Oy:ssä vastannut FM Jari Hosiokangas, ja suunnittelijana on toiminut
tekn.kand. Minna Santaholma.

2. SELVITYKSEN PERIAATTEET

Tieliikenteen meluselvitys on tehty SoundPLAN 7.3 – ohjelmistolla käyttäen ohjelmaan sisältyvää
pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia. Laskentaohjelma laskee melun leviämisen 3D-
maastomallissa huomioiden mm. etäisyysvaimentumisen, maastonmuodot, rakennukset, melues-
teet ja heijastukset.  Lisätietoa ohjelmistosta on saatavilla osoitteessa www.soundplan.eu.
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2.1 Maastomallin lähtötiedot

Laskennassa käytetty 3D-maastomalli on muodostettu Rauman kaupungilta saadun kartta-
aineiston pohjalta.

2.2 Liikennelähtötiedot

Laskennassa on huomioitu Aittakarinkadun, Nortamonkadun, Sahankadun ja Hankkarintien
aiheuttamat melutasot. Liikennetilanteena on mallinnettu vuoden 2035 arvioitu liikennetilanne.
Arvioidut liikennemäärät on saatu Rauman kaupungilta.

Taulukossa 2.2.1. on esitetty käytetyt katujen liikennemäärät ja ajonopeudet

Taulukko 2.2.1. Katujen liikennetiedot vuoden 2035 ennusteliikenteellä.

Katu
 (v. 2035) KVL Liikenteen jakaantuminen

Raskas
liikenne Nopeus

päivä (%) yö (%) (%) (km/h)
Aittakarinkatu 8 600 90 10 5 50
Nortamonkatu 7 500 90 10 5 40

Sahankatu 1 500 90 10 2 40

Hankkarintie 11 000 90 10 8 50

3. MELUN OHJEARVOT

Valtioneuvosto on antanut päätöksen yleisistä melutason ohjearvoista (VNp 993/92). Päätöksen
mukaan melutaso ei saa ylittää taulukossa 3.1 esitettyjä arvoja.

Taulukko 3.1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot.

Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään

Päivällä
klo 7-22

Yöllä
klo 22-7

ULKONA
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitok-
sia palvelevat alueet

55 dB 50dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet4), leirintäalueet, virkis-
tysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet 45 dB 40 dB3)

SISÄLLÄ
Asuin-, potilas- ja majoitus-
huoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -
Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

1)Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.
2)Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
3)Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnoin-

tiin yöllä.
4) Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja

Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskiäänitasoa eli ekvivalenttiäänitasoa koko ohjearvon aikavälil-
lä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun oh-
jearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja.
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4. MELULASKENNAT

Melualuelaskennat on tehty päivä- (klo7-22) ja yöajan (klo 22-7) ohjearvoihin verrattavina ekvi-
valenttimelutasoina LAeq7-22 ja  LAeq 22-7 pihatasolle (= maanpinta +2 m). Laskennoissa käytetyn
laskentaruudukon tiheys on ollut 10 x 10 m.

Kuvissa melutasot on esitetty 5 dB välein vaihtuvin värialuein. Esimerkiksi 55–60 dB melualue on
esitetty kuvissa oranssilla.

Lisäksi on laskettu Nortamonkadun ja Aittakarinkadun asuinrakennusten julkisivuihin kohdistuvat
melutasot kerroksittain julkisivun keskelle sijoitettuihin laskentapisteisiin. Hankkarintien puolelle
on sijoitettu yksi erillinen laskentapiste sellaiselle etäisyydelle tiestä, minkä arvioidaan vastaavan
mahdollisen uuden rakentamisen julkisivulinjaa. Laskentapiste on 5 m korkeudella (tuottaa suun-
nilleen suurimman melutason ko. kohdalla).

Melulaskennan tulokset on esitetty liitteenä olevissa laskentakuvissa 1 ja 2. Meluvyöhykkeiden
ohella kuvissa näkyy erillisten laskentapisteiden tulokset monikulmion sisällä dB –lukemana.

5. TULOKSET JA SUOSITUKSET

Laskentatulos kuvaa tilannetta ennusteliikennetiedoilla ja nykyisellä maankäytöllä (rakennukset).
Laskennasta voi alustavasti arvioida melun huomioimista jatkosuunnittelua varten.

Ohjearvojen suhteen asuinkortteleiden ja –tonttien melutilanne tulee täyttää 55 dB päivällä ja 45
dB yöllä. Yöajan osalta tulee sovellettavaksi alempi raja eli 45 dB, jos kohteeseen tulee selkeästi
uusi kokonainen kortteli asuinrakentamista.

Kuvan 1 mukaan päiväajan melutilanne tulee olla ”vihreällä alueella” jotta ohjearvo 55 dB ei yli-
ty. Vastaavasti kuvan 2 mukaan yöajan  melu tulee olla ”valkoisella alueella”, jotta 45 dB ei ylity.
Aivan katujen varsille tulevan asutuksen osalta on pihojen melusuojauksesta huolehdittava ra-
kenteellisesti.

Rakennusten melusuojavaikutusta voi alustavasti arvioida alueella olevien rakennusmassojen
suojavaikutuksen avulla.

Rakennusten julkisivuille kohdistuvat melutasot näkyvät kuvissa monikulmion sisällä dB-
lukemana. Julkisivulta vaadittava äänitasoero voidaan määrittää laskennallisen melutason ja päi-
väajan ohjearvon 35 dB erotuksena. Esimerkiksi Aittakarinkadun varrella olevan talon kadun puo-
lella melutaso on 66 dB. Tarvittava äänitasoero on siten 66 – 35 = 31 dB. Tässä tapauksessa voi
olla tarpeen merkitä äänitasoeroa kuvaavaksi määräykseksi esimerkiksi 32 dB (huomioiden pieni
varmuusvara). Aittakarinkadun puolella vaatimus jää lukemaan 29 dB. Voi olla silti hyvä että va-
raudutaan samaan 32 dB vaatimuksen, koska julkisivulinja on aivan kadun varressa. Hakkarin-
tien varressa riittää 30 dB eristävyysvaatimus.

Mahdollisia opetus-, majoitus-, potilas- ja kokoontumistiloja koskevat samat äänieristysmääräyk-
set.

Parvekkeita voi sijoittaa julkisivuille joilla täyttyvät ulkomelun ohjearvot. Jos melutaso ylittää oh-
jearvon, on parvekkeet suojattava melulta esimerkiksi lasituksin. Tavanomainen lasitus alentaa
melua 5-10 dB toteutustavasta riippuen.
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Meluselvitys on suositeltavaa päivittää kun alueen maankäyttösuunnitelma alkaa hahmottua. Täl-
löin voidaan huomioida ja mitoittaa tarvittavat melua estävät rakenteet, ja antaa muut meluntor-
juntaa ohjaavat suositukset.

LIITTEET

Kuva 1. Päiväajan meluvyöhykkeet LAeq7-22 nykyliikenteellä,+2m maanpinnasta
Kuva 2. Yöajan meluvyöhykkeet LAeq22-07 nykyliikenteellä, +2m maanpinnasta
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