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TYÖN TAUSTA JA SELVITYSALUE
Tämä meluselvitys on laadittu Jämsän yleiskaavan tausta-aineistoksi. Meluselvityksessä on tutkittu osayleiskaava-alueen pääväylien, raideliikenteen, ampumaradan sekä teollisen toiminnan
aiheuttamia melutasoja nykytilanteessa ja ennustevuonna 2035/2040. Työ on tehty melun leviämisen mallinnuksena.
Työn on tilannut Jämsän kaupunki, jossa yhdyshenkilönä on toiminut Kari Stenlund. Ramboll Finland Oy:ssä meluselvityksen projektipäällikkönä on toiminut ins.(AMK) Janne Ristolainen ja tie- ja
raideliikenteen mallinnukset on tehnyt ins.(AMK) Ville Virtanen.
Melutasot on selvitetty kaava-alueella, jonka rajaus on esitetty kuvassa 1.

Kuva 1. Selvitysalueen rajaus
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2.

SELVITYKSEN PERIAATTEET

2.1

Laskentaohjelma
Mallinnus tehtiin SoundPlan 7.4 – melumallinnusohjelmalla. Tie- ja raideliikenteen melun laskentamalleina olivat ohjelman sisältämät tieliikennemelun laskentamalli (RTN 1996) ja raideliikennemelun laskentamalli (NMT 1996). Ampumaratamelun leviäminen laskettiin ohjelman sisältämällä
pohjoismaisella teollisuusmelumallilla (Kragh, 1982).
Kolmiulotteinen maastoaineisto sisältää laskenta-alueen maanpinnankorkeustiedot, maanpinnan
absorptiot ja rakennukset. Mallinnus huomio äänen leviämisessä etäisyysvaimenemisen, maanpinnan muodot, maanpinnan aiheuttaman vaimennuksen, rakennukset, ilman aiheuttaman absorption ja kovien pintojen (mm. vesipinnat) heijastukset. Laskenta suoritetaan oktaavikaistoittain taajuusvälillä 63 - 8000 Hz.
Laskennoissa on oletuksena ns. vähän ääntä vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin, joten melukuvissa olevat melukäyrät eivät siis esiinny yhtä
laajoina samanaikaisesti, vaan ainoastaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa.
Mallissa ei normaalin tavan mukaisesti huomioida metsäkasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä, koska mallien kyky huomioida puustovyöhykkeen läpi etenevää ääntä on vajavaista.
Meluvyöhykelaskennat on tehty laskentapisteverkkoon ja ohjelma interpoloi melutasot laskentapisteiden välisille alueille. Laskentakorkeutena on vakiintuneen tavan mukaisesti 2 metriä maanpinnan yläpuolella. Tieliikennemelun laskentamallin epävarmuus on alle 500 metrin etäisyyksillä
noin ±2 dB.
Ampumaratamelun mallinnuksessa käytetty teollisuusmelumalli on ns. yleismalli, jolla voidaan
laskea erityyppisten äänilähteiden melun leviäminen ympäristöön. Mallin laskentatapa vastaa ns.
pohjoismaista ampumaratamelun laskentamallia (Falch, 1984) sekä Nordtestin malli NT ACOU
099 (Nordtest 2002), pois lukien luotiäänen mallinnus sekä kasvillisuuskorjaus.
Laskentamallinnuksessa ei lähtökohtaisesti ole mukana maaston kaiunnasta johtuvaa äänisignaalin levenemistä ja sen aiheuttamaa 5 dB äänitason alenemaa L AImax -tasoon. Kyseinen alenema on
alkuperäisessä laskentamallissa sisällytetty osaksi kasvillisuuskorjausta. Tämä on huomioitu mallinnuksessa korjaamalla tulosta korjaustermillä -5 dB. Kasvillisuus voi aiheuttaa vielä enintään 4
dB lisävaimennuksen, jos ääni kulkee 200 m matkan tiheän kasvillisuusvyöhykkeen läpi.
Ampumaratamelun osalta oleellinen muistettava asia on, että malli laskee melun leviämisen olettaen lievän myötätuulen (< 5 m/s) ampumapaikasta laskentapisteeseen päin. Täten melukartat
kuvaavat tilannetta, jossa joka suuntaan on myötätuuli. Näin myös ympäristömelumittausten ja
mallilaskennan vertailua voidaan tehdä ainoastaan silloin kun mittaushavainnot on saatu hyväksyttävissä myötätuuliolosuhteissa. Ilman aiheuttama absorptio on mallissa huomioitu standardin
ISO 9613 mukaisesti standardi-olosuhteissa (lämpötila + 10 °C, ilman kosteus 70 % ja ilmanpaine 1013 mbar). Varsinaisesti mallissa käytettävä melupäästösuure on äänienergiataso LQ, jolloin mallin tuottama tulos saadaan äänialtistustasona LAE. Muunnos LAImax –tasoksi tehdään teoreettista tasojen erotusta käyttäen.
Mallilaskennalla saadut meluvyöhykkeet vastaavat mitattujen enimmäistasojen L AImax keskiarvoja. Mallinnustulosten perusteella voidaan ampumamelun melualueiksi määrittää ne alueet,
joissa VNp 53/1997 mukaiset melun ohjearvot voivat ylittyä. Melumallilaskelmiin sisältyvä epävarmuus on laskentastandardissa arvioitu olevan 3 dB, kun melu leviää suhteellisen vapaassa
ympäristössä. Jos äänen leviämisreitillä on voimakasta estevaikutusta tai kasvillisuutta, voi epävarmuus olla 5-6 dB.
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2.2

Maastomallin lähtötiedot
Maastomallin laadinnassa on käytetty Jämsän kaupungin kartta-aineistoa sekä Maanmittauslaitoksen korkeuspisteaineistoja. Melulaskennassa on huomioitu Maanmittauslaitoksen numeerisen
rakennustietokannan mukaiset rakennukset.

2.3

Tieliikennelähtötiedot
Nykytilanteen tieliikenteen lähtötietoina on käytetty liikenneviraston vuoden 2016 –mukaisia liikennemääräkartan tietoja. Vuoden 2040 ennustetilanteen liikennemäärät on poimittu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisusta ”Valtatien 9 aluevaraussuunnitelma
Jämsän kohdalla” vuodelta 2015 tai laskettu ko. julkaisussa esitetyllä kasvukertoimella 1,4.
Laskennan pohjana käytetyt nyky- ja ennustetilan liikennemäärät on esitetty kuvassa 2.

Nykytilanne vuoden 2016 liikenne/
Ennustetilanne vuoden 2040 liikenne

KVL:1290, RS%:12,7 /
KVL:1649, RS%:20,5

KVL:3635, RS%:9,3 /
KVL:5209, RS%:12,3

KVL:7442, RS%:11,4 /
KVL:9300, RS%:11,4

KVL:6330, RS%:6,9 /
KVL:8565, RS%:6,6

KVL:6902, RS%:11,8 /
KVL:9114, RS%:11

KVL:6562, RS%:10,2 /

KVL:3504, RS%:12 /

KVL:7943, RS%:11,4

KVL:4658, RS%:12

KVL:7005, RS%:9,9 /
KVL:9398, RS%:9,4
KVL:2589, RS%:13,2 /
KVL:3389, RS%:8,5
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Kuva 2. Tieliikenteen liikennemäärät nykytilanteessa

Tieliikennemelun laskennassa on käytetty oletusta, että 90 % liikennesuoritteesta tapahtuu päiväaikaan, ajonopeutena on käytetty kesäajan nopeusrajoitusten mukaisia nopeuksia.
2.4

Raideliikennelähtötiedot
Raideliikenteen nykytilanteen sekä vuoden 2035 ennuste on tätä työtä varten tilattu VR-Track
Oy:ltä. Laskennassa käytetyt liikennemäärät on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Raideliikenteen lähtötiedot

Tyyppi

Selitys

NYKYTILA
Päivä klo
7-22 (Kpl)

Pituus (m)
Yö klo.
22-7 (Kpl)

ENNUSTE 2035
Päivä klo 7Yö klo. 22-7
22 (Kpl)
(Kpl)

Tampere-Jämsä

Pen

IC2

F-TaJu

Pendolino (Sm3)
Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista IC-vaunuista koostuvat
junat
suomalaisista tavaravaunuista
koostuvat tavarajunat

5

1

160

7

2

10

0

147

14

1

9

13

460

13

18

Jämsä - Jyväskylä

Pen

IC2

F-TaJu

Pendolino (Sm3)
Sr2-veturin vetämät kaksikerroksisista IC-vaunuista koostuvat
junat
suomalaisista tavaravaunuista
koostuvat tavarajunat

5

1

160

7

2

10

0

147

14

1

7

8

460

10

10

460

2

0

Kaipolan teollisuusraide

F-TaJu

suomalaisista tavaravaunuista
koostuvat tavarajunat

2

0

Junien ajonopeutena melulaskennoissa on käytetty Vr-Track Oy:n ilmoittamia nopeusrajoitusten/suositusten mukaisia nopeuksia.
2.5

Teollisuusmelu
UPM Kymmene Oyj:n Jämsänkosken tehtaan melutiedot perustuvat WSP Finland Oy:n tekemään
raporttiin (päivätty 10.8.2016). Mainitussa raportissa on ympäristömelumittausten tuloksien perusteella arvioitu tehtaasta aiheutuvat meluvyöhykkeet ympäristöön. UPM Kymmene Oyj:n Kaipolan tehtaan melusta ei ole tehty vastaavaa selvitystä, sen osalta käytettävissä oli ainoastaan
AX-Suunnittelu Oy:n mittausraportti (päivätty 21.12.2015), jossa oli esitetty mittaustulokset
seitsemässä pisteessä lähimpien kiinteistöjen kohdalla tai tuntumassa. Raportissa esitetyt mitatut
melutasot vaihtelivat 35-53 dB (LAeq) välillä.
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Ampumaratamelu
Huhdanvuoren ampumaradan melutasot mallinnettiin osana meluselvitystä. Maastomalli oli sama
kuin tie- ja raideliikennemelun mallinnuksessa, radalla käytettyjen aseiden ja ampumasuojien
tiedot saatiin Jämsän Seudun Ampujat ry:ltä (Pj. Jussi Lehto). Radalla saa ampua pienikaliiberisilla (kal. 22) aseilla. Pistooliammunnassa aseen väljyys saa olla korkeintaan kal.38.
Taulukko 2. Mallinnuksen perusteena käytetyt laukausäänen lähtöarvot

Ase

pistooli .38
pienoiskivääri .22

Lähtöarvo eri suunnissa (ampumasuunta = 0 o),
dBA,I (10 m)
0o
45o
90o
135o
180o
115
107
103
102
94
104
96
84
80
73

Melupäästöarvot on saatu ympäristöministeriön julkaisemasta taulukosta (Ympäristöministeriö,
1985). Molemmilla radoilla on huomioitu Z-tyypin mukainen suoja, jossa taajuusjakauman mukainen korjausaste B. Z-tyypin suoja tarkoittaa ampumasuojaa, jossa on kiinteät ja umpinaiset
taka- ja sivuseinät.

Kuva 3. Periaatekuva X- Y- ja Z-tyypin ampumasuojista

3.

SOVELLETTAVAT OHJEARVOT

3.1

Melutason yleiset ohjearvot
Valtioneuvosto on päätöksellään (VNp 993/92) antanut melutason ohjearvot, joita sovelletaan
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä.
Ohjearvot on esitetty taulukossa 3.
Ohjearvot tarkoittavat A-taajuuspainotettua keskiäänitasoja päivä- ja yöajalle (LAeq klo 7- 22 ja
LAeq klo 22-07). Ohjearvot eivät koske ampumarata- ja moottoriratamelua.
Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät aiheuta päätöksessä tarkoitetun
ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää riittävästi myös hiljaisempia ajanjaksoja.
Päätöksessä asumiseen käytettävät alueet on jaettu kahteen ryhmään, uusiin ja vanhoihin alueisiin. Päiväajan ohjearvo on molemmilla ryhmillä sama 55 dB. Yöaikaan uusien alueiden ohjearvo
on 45 dB ja vanhojen alueiden ohjearvo 50 dB.
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Taulukko 3. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot

Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään
Päivällä
klo 7-22

Yöllä
klo 22-7

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

55 dB

45-50dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistysalueet taajamien ulkopuolella
ja luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB3)

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike- ja toimistohuoneet

45 dB

-

ULKONA

SISÄLLÄ

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.

3.2

Ampumaratamelun ohjearvot
Melun vaikutusten arvioimiseksi on olemassa ohjearvot sallituille melutasoille. Ensisijainen meluarviointi tehdään valtioneuvoston päätöksen 53/1997 mukaisten ohjearvojen perusteella. Päätös
koskee pienikaliiberisten aseiden aiheuttamaa melua.
Päätöksen mukaisesti ampumaradan melun A-painotettu enimmäistaso impulssiaikavakiolla
(LAImax) ei saa ylittää taulukossa 4 esitettyjä arvoja.
Päätöksen mukaan ohjearvoja sovellettaessa on otettava huomioon ampumaratatoiminnan
luonne, kuten ampuma-ajat, laukausmäärät ja ampumalajit, sekä alueen todellinen tai suunniteltu käyttö ja merkitys.
Taulukko 4. Ampumaratamelun ohjearvot

Alue

Asumiseen käytettävät alueet
Oppilaitoksia palvelevat alueet
Virkistysalueet taajamissa tai taajamien välittömässä läheisyydessä
Hoitolaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet
Luonnonsuojelualueet

LAImax, dB
65 dB
65 dB
60
60
60
60

dB
dB
dB
dB

Ampumaratojen ympäristövaikutusten hallinnan parhaista käyttökelpoisista tekniikoista julkaistussa raportissa (Ympäristöministeriö, 2014) on annettu suositus laukausmäärien huomioon ottamisesta, kun tunnetaan ampumaradan melulle altistuvien asukkaiden ja loma-asuntojen lukumäärä.
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Taulukko 5. Suositus ampumaradan meluntorjunnan tarpeen arviointimenettelyksi

4.

MELUALUELASKENNAT

4.1

Tie- ja raideliikenteen melu
Perinteisten päivä- ja yöajan (LAeq7-22 ja LAeq7-22-7) melualuelaskentojen tarkoituksena on ollut
määrittää päivä- ja yöajan keskimääräiset melualueet.
Melun leviämisen laskennat on suoritettu erikseen tieliikenteelle, raideliikenteelle, näiden yhdistelmille sekä kaava-alueella olevalle ampumaradalle. Ramboll ei ole laskenut Jämsänkosken tehdasalueen melua, vaan sen meluvyöhykkeet on saatu aiemmin laaditusta meluselvityksestä.
Taajamayleiskaava-alueelle suunnitelluilla uusilla asuinalueilla melualueen (me-alueen) raja on
VNp:n 993/1992 mukainen uusien alueiden yöajan 45 dB meluvyöhyke, sillä sekä tie- että raideliikenteen osalta yöajan 45 dB meluvyöhyke on laajempi kuin päiväajan 55 dB meluvyöhyke.
Vanhoilla asumiseen käytettävillä alueilla tieliikenteen melun osalta mitoittavaksi muodostuu päiväajan melu, mutta raideliikenteen osalta mitoittava tilanne syntyy yöaikaan. Tämä johtuu tie- ja
raideliikenteen erilaisesta jakautumisesta päivä-/yöajalle.
Tie- ja raideliikenteen melualueet on laskettu nykyliikennemäärien (v.2016) sekä ennusteliikennemäärien mukaisilla liikennesuoritteilla (v.2035/40). Laskentatulos kuvaa viiteaikavälin keskimääräistä eli ekvivalenttimelutasoa laskentakorkeudella maanpinta + 2 m.

4.2

Ampumaratamelu
Melumallinnuksen melukarttoja arvioitaessa on huomioitava, että malli laskee melun leviämisen
myötätuulioloissa (< 5 m/s). Myötätuulioloissa melun vaimeneminen on vähäisempää kuin sivuja vastatuulessa. Todellisessa tilanteessa myötätuulioloja on vain tietty määrä vuodessa kuhunkin
ilmansuuntaan. Useissa vastaavissa meluselvityksissä on todettu, että melu voi jo 0,5 km:n etäisyydellä melulähteestä olla ainakin 10 dB hiljaisempaa vastatuulella kuin myötätuulella.
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Melun leviämiseen tällä on se vaikutus, että melun leviämisvyöhykkeet ovat mallilaskelmissa esitettyjä pienempiä silloin, kun melu etenee sivu- tai vastatuuleen.
Toisaalta nykyiset viranomaisohjeet (mm. Ympäristöministeriö, 1999) määrittelevät melun arvioitavaksi kohtuullisessa myötätuulitilanteessa, eli melutasojen kannalta lähes pahimmassa tilanteessa, ja tämän tilanteen melumalli pyrkii tuottamaan.

5.

MALLINNUSTULOKSET
Melulaskentojen meluvyöhykekartat on esitetty tämän raportin lopussa olevissa meluartoissa 1-4.
Kuvissa melu on esitetty 5 dB välein vaihtuvin värialuein. Esimerkiksi L Aeq 55 - 60 dB meluvyöhyke on kartoissa esitetty oranssilla värillä.
Ampumaratamelun osalta kartoissa on esitetty ampumaratamelun ohjearvoihin verrannolliset
LAImax 60 dB ja 65 dB meluvyöhykkeet.

6.

JOHTOPÄÄTÖKSET, TULOSTEN TULKINTA JA JATKOTOIMENPITEET
Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma meluntorjunnan kannalta. Yleiskaavavaiheessa tulee
esittää asemakaavoitusta varten alueet, joiden jatkosuunnitelmissa mahdolliset meluongelmat
tulee huomioida. Yleiskaavassa ratkaistaan lähinnä toimintojen sijoittelu, meluisien toimintojen ja
melulle herkän toiminnan välille pitää jättää lähtökohtaisesti riittävä suojaetäisyys. Jos kuitenkin
joudutaan rakentamaan melualueelle, yleiskaavan kaavamääräyksillä tulee turvata edellytykset
meluntorjunnan toteuttamiseksi asemakaavassa.
Merkittävimpien tie- ja raideliikenteen melualueidensijainti sijainti ja laajuus on arvioitu tässä
meluselvityksessä käytettävillä olevilla liikenne-ennusteilla tieliikenteen osalta vuodelle 2040 ja
raideliikenteen osalta vuodelle 2035. Raideliikenteen osalta ei ole näköpiirissä, että liikennemäärä
merkittävästi muuttuisi vuosien 2035 ja 2040 välillä, mutta toisaalta esimerkiksi teollisuuden investoinnit saattavat muuttaa tämänhetkisiä ennusteita merkittävästi.
Kaava-alueelle merkityillä asuinalueilla tie- ja raideliikenteen melutaso on pääosin ohjearvojen
alapuolella. Jämsänkosken teollisuusalueen ympärillä sekä Tampere-Jyväskylä-radan varressa on
kaavassa asuinalueiksi merkittyjä alueita, joiden kohdalla melutaso on yli päivä- tai yöajan ohjearvon. Yöajan ohjearvon ylittäviä kohteita on enemmän kuin niitä alueita, joilla päiväajan ohjearvo ylittyy, sillä radan varressa yöajan 50 dB meluvyöhyke on laajempi kuin päiväajan 55 dB
meluvyöhyke. Lisäksi uusilla asuinalueilla yöajan ohjearvo on 5 dB pienempi kuin jo rakennetuilla
asuinalueilla. Maanteiden varressa yöajan 50 dB meluvyöhyke on pienempi kuin päiväajan 55 dB
meluvyöhyke.
Kuvissa 4-8 on esitetty kohteet joissa tie- ja raideliikenteen tai teollisuuden melu ylittää yöajan
ohjearvon kaava-alueella.
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Kuva 4. Melutaso ylittää yöajan ohjearvon rautatien varressa olevalla asuinalueella (ruskea vinorasteri)

Kuva 5. Melutaso ylittää yöajan ohjearvon rautatien varressa sekä teollisuusalueen ympäristössä olevilla
asuinalueilla (ruskea vinorasteri)
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Kuva 6. Melutaso ylittää yöajan ohjearvon rautatien varressa olevalla asuinalueella (ruskea vinorasteri)

Kuva 7. Melutaso ylittää yöajan ohjearvon rautatien varressa olevalla asuinalueella (ruskea vinorasteri),
uudella suunnitellulla asuinalueella (ruskea pisterasteri) sekä rautatien ja maantien välissä olevalla keskustakorttelien alueella (ruskea vinorasteri)
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Kuva 8. Melutaso ylittää yöajan ohjearvon rautatien varressa olevalla asuinalueella (ruskea vinorasteri)

Huhdanvuoren ampumaradan aiheuttama melu ei mallinnuksen mukaan ylitä ampumaratamelun
ohjearvoja sen ympärillä olevilla asuinalueilla. Laukausmelu ylittää ohjearvon radan koillispuolella
olevalla kaavassa virkistysalueeksi merkityllä alueella.
Ohjearvot alittaviin melutasoihin tulisi pyrkiä koko asumisen ja virkistykseen varatulla alueella, ja
vähintään piha- ja oleskelualueilla, terasseilla ja oleskeluparvekkeilla sekä aktiivisessa käytössä
olevilla virkistys- ja ulkoilualueilla. Oleskeluparvekkeet, jotka joudutaan sijoittamaan yli 55 dB
melutasoon, tulisi lasittaa. Oleskeluun tarkoitettuja parvekkeita ei tulisi osoittaa yli 60 dB melutasoon lasitettunakaan. Jos asuintalon liikenneväylän puoleisella julkisivulla on päiväajan keskiäänitaso yli 55 - 60 dB, tulisi huoneistot ulottua läpi talon, jolloin tuuletus voidaan järjestää talon hiljaisemmalta puolelta.
Tämä meluselvitys on harkinnan mukaan päivitettävä, jos työssä käytetyt lähtötiedot suunnittelun edetessä oleellisesti muuttuvat.
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