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1. JOHDANTO

Suunnittelualue sijaitsee Lapuan kaupungin Ritamäen kaupunginosassa n.2 km Lapuan liikekes-
kustasta koilliseen. Suunnittelualue ulottuu lännessä Kuortaneentien ja   Isorintalantien   risteys-
alueelle   ja   idässä   uudelle   rakennettavalle   Kauhavantien läntiselle rampille saakka. Pohjoi-
sessa kaava-aluetta rajaa Tuulimyllyntie, Aittapolku ja Talvikintie. Etelässä kaava-alue ulottuu
Rauhankujalle saakka. Suunnittelualueen sijainti on esitetty kuvassa 1.1.

Asemakaavan laatimisen tavoitteena on mahdollistaa alueelle uuden koulun ja päiväkodin raken-
taminen. Kaupunginvaltuusto    on    päättänyt vuonna 2017 uuden    Liuhtarin    alakoulun ra-
kentamisesta.  Liuhtarin päiväkoti säilyy toistaiseksi nykyisessä käytössä. Kuortaneentien etelä-
puolelle kaavoitetaan tontti uutta päiväkotia varten nykyisen päiväkoti Mustikan, ryhmäperhepäi-
väkoti   Mansikan   sekä   entisen   työterveystalon muodostamalle alueelle.

Kuva 1.1. Suunnittelualueen sijainti

Työn on tilannut Lapuan kaupunki, jossa yhteyshenkilönä on toiminut alueen kaavoittaja Heikki
Joensuu. Ramboll Finland Oy:ssä on projektipäällikkönä toiminut Hans Westman.

Tämän työn tarkoituksena on selvittää melumallilaskelmin liikenteen aiheuttamat melutasot kaa-
vamuutosalueella ja antaa tarvittavat melua koskevat suositukset jatkosuunnitteluun.

2. LÄHTÖTIEDOT

Melulaskennat on tehty 3d –maastomallin huomioivalla SoundPlan 7.3-laskentaohjelmalla, joka
perustuu yhteispohjoismaiseen tie-, raideliikenne ja teollisuusmelun laskentamalliin. Lisätietoja
ohjelmasta saa esimerkiksi internetistä osoitteesta ”www.soundplan.eu”.
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2.1 Maastomalli

Laskennoissa käytetty maastomalli on laadittu Lapuan kaupungin numeerisen kartta-aineiston pe-
rusteella.

Suunnitelma on mallinnettu alla kuvassa 2.1.1. esitetyn, 9.5.2018 päivätyn alustavan tontinkäyt-
tökaavion mukaan. Pysäköintialueet on mallinnettu akustisesti kovina eli ääntä heijastavina pin-
toina.

Kuva 2.1.1 Ote koulun alueen alustavasta tontinkäyttökaaviosta.

Melumallissa on myös uudet tie- ja kevyenliikenteen väylien järjestelyt. Työssä on mallinnettu
karkealla tasolla myös Kuortaneentien eteläpuolelle tuleva päiväkoti.

2.2 Liikennelähtötiedot

Melulähteinä on huomioitu Kuortaneentie, Kauhavantie, Ritakalliontie, Sairaalatie, Isorintalantie,
Kustaa Tiltuntie sekä Aulangonportti. Selvityksessä on käytetty vuoden 2040 liikennetietoja ja -
ennusteita. Liikennetiedot perustuvat muun muassa vuonna 2014 laadittuun Aulangon-Kelikon
alueen liikenneselvitykseen sekä ”Valtatien 19 ja kantatien 66 Honkimäen eritasoliittymän paran-
taminen, Lapua” tiesuunnitelmaselostukseen.

Käytetyt liikennelähtötiedot on esitetty taulukossa 2.2.1.
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Taulukko 2.2.1. Liikennelähtötiedot

Tie/katu KVL 2040,
ajon./vrk

Nopeus-
rajoitus, km/h

Raskas liikenne, %

Kuortaneentie (kt66)
-väli Kustaa Tiltuntie –
Ritakalliontie
-väli Ritakalliontie –
Kauhavantie (vt19)
-ramppi 1, ramppi 2

8.600

7.000

1.600

50    1)

50    1)

50

4

8

8
Kauhavantie (vt19)
-Kuortaneentien
eteläpuoli
-Kuortaneentien
pohjoispuoli

13.300

10.400

80

80

11

11

Ritakalliontie 2.500 40 8
Sairaalatie 1.250 40 4
Isorintalantie 2.300 40 4
Kustaa Tiltuntie 4.700 40 4
Aulangonportti 6.400 40 4

Tieliikenteestä 90 % on oletettu tapahtuvan päiväaikaan klo 07-22 ja vastaavasti 10 % yöaikaan
klo 22-07.

1) nopeusrajoitus tällä hetkellä 60 km/h, mutta muuttuu arvoon 50 km/h kaavan myötä.

3. SOVELLETTAVAT OHJEARVOT

Melun ohjearvoina maankäytön suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä käytetään
valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/92) mukaisia ohjearvoja, ja ne on esitetty taulukossa 3.1.

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 oppilaitoksia
palvelevat alueet

55 dB 45-50dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistys-
alueet 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.
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3)Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin
yöllä.

Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjearvon aikavä-
lillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä
tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja.

Tarkasteltava alue tulkittaneen vanhaksi alueeksi, jolloin yömelun ohjearvona on 50 dB. Oppilai-
toksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöajan ohjearvoa ollenkaan.

4. MELULASKENNAT

Laskennat on tehty ohjearvomäärittelyn mukaisesti keskiäänitasoina päiväajalle (klo 07 - 22) ja
yöajalle (klo 22 - 07).

Laskenta on tehty laskentaruutuihin, jonka ruutukoko on ollut 2 x 2 m. Kuvissa on (keskiäänitaso
LAeq) melutason vaihtelu esitetty 5 dB:n välein vaihtuvin värein alkaen melutasosta 45 dB. Esi-
merkiksi 60 - 65 dB melualue on esitetty kartoissa punaisella värillä. Kuvista voidaan tulkita piha-
alueille ja julkisivuille kohdistuvaa melua. Rakennuksien seinissä on mukana heijastus, joten lä-
hellä rakennuksia oleva laskentatulos kuvaa jo suoraan yleisesti katsotun laskenta-algoritmin
epävarmuusrajan +/- 2 dB ylärajalla olevaa tulosta. Näin ollen julkisivukuvia tulkittaessa ei niihin
enää tarvitse erikseen huomioida laskentaepävarmuutta.

Kuvan 1 mukaan 2 metrin korkeudella Kuortaneentien meluvyöhyke on päiväaikaan noin 40 - 80
m levyinen ja yöllä (50 dB) noin 30 - 50 metrin levyinen (kuvat 1 ja 2). Muilla kaduille melualueet
ovat huomattavasti kapeammat. Nykyisen asutuksen Kuortaneentien suuntaan avautuvat pihat
pääasiassa päivällä noin 56 – 57 dB meluvyöhykkeellä eli ohjearvoraja ylittyy hiukan ja jotkut
asukkaat saattavat kokea melun kiusallisena. Suunnitellun koulun takana olevat pihat jäävät me-
lun ohjearvojen alapuolelle. Alikulkukäytävän kohdalla olevan ison kentän eteläisellä osalla melun
ohjearvot ylittyvät jonkin verran, melutason ollessa kuitenkin alle 60 dB.

Kuvissa 3 – 4 on esitetty keskiäänitasot päivällä ja yöllä 5 metrin korkeudella maanpinnasta. Ku-
van perusteella voidaan arvioida ja määrittää esim. koulurakennuksen mahdollinen julkisivun dB –
kaavamääräys. Suurin julkisivulle kohdistuva äänenpaine päivällä on 63 - 64 dB, joten julkisivulle
ei ole tarpeen asettaa erillistä melun kaavamääräystä. Toki melu tulee ottaa huomioon asianmu-
kaisella tavalla jatkosuunnittelussa.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

Nykyisellä, lähellä Kuortaneentietä olevalla, asutuksella ollaan melun ohjearvojen tasalla tai ne
voivat ylittyä muutamia desibelejä. Tien nopeusrajoituksen alentaminen laskee kuitenkin meluta-
soja hieman nykyisestään, minkä vuoksi suositellaan ensi kädessä melutasojen seurantaa sekä
tarvittaessa melusuojauksen toteuttamista. Kuvassa 5 on periaatetasolla tarkasteltu 1,1 metrin
korkuisen rengasmelukaiteen vaikutusta melutasoihin.

Uudisrakennuksen (koulu sekä myöhemmin päiväkoti) melulta suojatut alueet muodostuvat luon-
tevasti rakennusmassojen taakse. Kuvassa 6 on tarkasteltu koulun kentän suojaamista 2,5 m
korkuisen meluvallin vaikutusta. Vallin korkeus on määritelty verrattuna maanpintaan vallin koh-
dalla.

Rakennusmassoittelun tai muiden lähtötietojen olennaisesti muuttuessa tulee tämä tarkastelu
päivittää.
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