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YLEISTÄ

Nakkilan kunnassa sijaitsevan Villilän yritysalueen asemakaavan muutosta varten laadittiin meluvaikutus‐
ten arviointi. Kaavassa suunnitellut TY‐1‐alueet tulevat sijoittumaan melulle herkkien toimintojen (asutus)
läheisyyteen. Arvioinnissa on tämän johdosta tarkasteltu mahdollisen raskaan liikenteen vaikutuksia ny‐
kyisille lähimmille asuinalueille. Lisäksi on aiemmin laadittujen meluselvitysten pohjalta arvioitu TY‐1‐
alueille mahdollisesti sijoittuvien asuintilojen melutasoja ja esitetty suosituksia kaavamääräyksiksi, jotta
valtioneuvoston päätöksen ohjearvot niillä täyttyvät.
Arvioinnin ohjearvoina on käytetty valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 [1] esitettyjä ympäristömelun
ohjearvoja sekä Asumisterveysohjeen [2] ja ELY‐keskuksen oppaan 02/2013 [3] ohjeita raideliikenteen
maksimiäänitason huomioinnissa.

2

KAAVA‐ALUEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ

Villilän yritysalue sijaitsee Nakkilan kunnassa kuntakeskuksen tuntumassa. Kaava‐alue rajautuu lännessä
rautatiehen, pohjoisessa Akselintiehen, idässä osittain Satakunnantiehen sekä etelässä Suutarinmäen‐
tiehen. Alueella on nykyisin yritysten toimitiloja ja asuinrakennuksia. Valtaosa kaava‐alueesta on voimas‐
sa olevissa kaavoissa pienteollisuusrakennusten korttelialuetta (TP) ja teollisuusrakennusten
korttelialuetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia / ympäristöhäiriöitä aihe‐
uttamattomien teollisuusrakennusten korttelialuetta (TY). Asemakaavan muutoksen myötä alue osoite‐
taan teollisuus‐ ja varastorakennusten korttelialueeksi (TY‐1), jolle yleisten määräysten mukaan saa
rakentaa asuntoja ainoastaan alueen tai kiinteistön hoidon ja valvonnan kannalta tarpeellista henkilökun‐
taa varten.
Merkittävin melulähde kaava‐alueelle on raideliikenteen aiheuttama melu.

Kuva 1.

Kaava‐alueen likimääräinen rajaus on merkitty karttaan punaisella.
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MELUTASON OHJEARVOT JA SUOSITUKSET

Lähinnä kaavoituksen ja maankäytön suunnittelussa sovellettavat ohjearvot on annettu valtioneuvoston
päätöksessä 993/1992. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden
turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenette‐
lyssä.
Päätöstä ei sovelleta katu‐ ja liikennealueilla eikä melusuoja‐alueiksi tarkoitetuilla alueilla.
Päätöksessä ohjearvot on annettu päiväajan klo 7–22 ja yöajan klo 22–7 ekvivalentti‐ eli keskiäänitasoina.
Päätöksessä ei ole esitetty ohjearvoja hetkittäisille maksimiäänitasoille.
Lisäksi päätöksessä on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus‐ tai
laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Tulokseen tehtä‐
vä 5 dB:n lisäys johtuu siitä, että iskumaisuus ja/tai kapeakaistaisuus lisää melun häiritsevyyttä. Tie‐ ja
raideliikenteen aiheuttama melu ei ole normaalisti iskumaista tai kapeakaistaista.
Ulkoalueiden ohjearvot
Taulukossa 1 on esitetty päätöksen 993/1992 sisältämät ohjearvot ulkoalueiden melutasolle.
Taulukko 1.

Ulkoalueiden keskiäänitason LAeq ohjearvot

Alueen käyttötarkoitus

A‐painotettu keskiäänitaso LAeq
Klo 7–22

Klo 22–7

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä

55 dB(A)1

50 dB(A)1,2

Hoito‐ tai oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB(A)

50 dB(A)2,3

Loma‐asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet,
taajamien ulkopuolella olevat virkistysalueet ja
luonnonsuojelualueet

45 dB(A)

40 dB(A)4

1

Loma‐asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa näitä ohjearvoja.
Uusilla alueilla yöohjearvo on 45 dB(A).
3
Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.
4
Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.
2

Sisätilojen ohjearvot
Taulukossa 2 on esitetty päätöksen 993/1992 sisältämät ohjearvot ulkoa sisätiloihin kantautuvan melun
melutasolle.
Taulukko 2.

Sisätilojen keskiäänitason LAeq ohjearvot

Huoneen käyttötarkoitus

A‐painotettu keskiäänitaso LAeq
Klo 7–22

Klo 22–7

Asuinhuone, potilas‐ ja majoitushuone

35 dB(A)

30 dB(A)

Opetus‐ ja kokoontumistila

35 dB(A)

‐

Liike‐ ja toimistohuone

45 dB(A)

‐
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Hetkellisten maksimiäänitasojen huomiointi julkisivujen ääneneristävyysvaatimusten laadin‐
nassa
Hetkelliset maksimiäänitasot tulee huomioida yleisen käytännön mukaan erityisesti rautatieliikenteen
aiheuttamalle melulle. ELY‐keskuksen oppaan 02/2013 mukaan: ”Mitoitussuositukseksi voi ottaa, että
maksimimelu ei ylitä sisällä öisin toistuvasti tasoa 45 dB AFmax.”
Myös Asumisterveysohjeessa on esitetty ohjeita yöaikaiselle melulle:
”Melu voi vähentää unen ja levon virkistävää vaikutusta, jos se vaikeuttaa nukahtamista, vähentää unen
syvyyttä tai aiheuttaa ylimääräisiä tai ennenaikaisia heräämisiä. Yksittäisten melutapahtumien unenhäi‐
rinnän todennäköisyys riippuu melun voimakkuuden lisäksi muun muassa melutapahtumien kestosta ja
määrästä sekä samanaikaisen taustamelun voimakkuudesta ja laadusta. Unenhäirintää alkaa esiintyä,
kun unen tai levon aikainen LAeq ‐taso ylittää 25 – 35 dB(A) tai, kun yksittäisten melutapahtumien enim‐
mäistaso ylittää, tapahtumien kestosta ja toistuvuudesta riippuen, 40 – 65 dB(A). Alaraja pätee usein
toistuville, pitkään kerrallaan kestäville tai oudoille meluille, yläraja kerran tai pari yöaikana toistuville
lyhytaikaisille tutuille meluille, joihin nukkuja on tottunut olemaan reagoimatta.” (sivu 35 – 36).

4

RAIDELIIKENTEEN AIHEUTTAMAN MELUTASON ARVIOINTI

Kaava‐alueen länsireunaa rajaavan rautatien aiheuttaman melutason arviointiin on käytetty Nakkilan
taajamayleiskaavan meluselvitystä vuodelta 2013 [4]. Selvityksessä on määritetty päivä‐ ja yöajan keski‐
äänitasot raideliikenteelle nykytilanteessa ja ennustetilanteessa vuonna 2030. Meluselvityksen mukaan
nykytilanteen päiväajan keskiäänitaso ei juuri eroa ennustetilanteen päivä‐ ja yöajan keskiäänitasosta.
Nykytilanteen yöajan keskiäänitaso on selvästi pienempi kuin ennustetilanteessa. Tässä arvioinnissa on
käytetty ennustevuoden 2030 raideliikenteen yöajan keskiäänitasoa (kuva 2), koska päivä‐ ja yöajan kes‐
kiäänitason ollessa likimain samantasoiset on yöajan ohjearvo 50 dB(A) arvioinnin kannalta määräävä.

Kuva 2. Raideliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso LAeq,22‐7 ennustevuonna 2030 (ote Nakkilan
taajamayleiskaavan meluselvityksestä, Liite 10). Kuvassa on merkitty punaisella kaava‐alueen sijainti.
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Raideliikenteen aiheuttama yöajan keskiäänitaso on rautatien ja Harjuntien/Mikaelin tien välisellä osuu‐
della esteettömässä maastossa yli 50 dB(A). Harjuntien/Mikaelin tien ja Satakunnantien väliin jäävällä
kaava‐alueella yöajan keskiäänitaso alittaa yöajan ohjearvon 50 dB(A).
Raideliikenteen ohiajon aiheuttama maksimiäänitaso
Nakkilan taajamayleiskaavan meluselvityksessä ei ole tarkasteltu raideliikenteen ohiajon aiheuttamia
hetkellisiä maksimiäänitasoja. Meluselvityksen tietojen mukaan rautatiellä liikennöi nyky‐ ja ennustetilan‐
teessa henkilöliikenteen junia (Sr ja IC2) ja tavaraliikenteen junia (suomalaisia ja venäläisiä). Tiedossa
olevien junatyyppien, nopeuksien ja pituuksien avulla määritettiin hetkelliset maksimiäänitasot esteet‐
tömässä tasaisessa maastossa laskentaohjelmalla Datakustik CadnaA 2017 yhteispohjoismaisella raidelii‐
kennemelumallilla [5]. Lasketut maksimiäänitasot eri etäisyyksillä ja niiden avulla määritetyt asuintilojen
julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset on esitetty taulukossa 3. Maksimiäänitason laskennassa on käy‐
tetty meluselvityksen [4] sivun 4 taulukoiden 6 ja 7 yöajan raideliikenteen tietoja. Julkisivun ääneneristä‐
vyysvaatimuksen määrittämisessä on käytetty Asumisterveysohjeen ja ELY‐keskuksen oppaan ohjeistusta
yöajan maksimimelutasosta 45 dB.
Taulukko 3.
Raideliikenteen ohiajon aiheuttamat hetkelliset maksimiäänitasot esteettömässä tasai‐
sessa maastossa ja niiden avulla määritetyt asuintilojen julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset (ääni‐
tasoero).
Etäisyys raiteen
keskilinjasta

Raideliikenteen ohiajon aiheuttama
hetkellinen maksimiäänitaso LAF,maks
2 metrin korkeudella maan pinnasta

Asuintilan julkisivun
ääneneristävyysvaatimus (äänitasoero)
(sisältää varmuusvarana 1…3 dB)

10 m

92 dB

48 dB

20 m

88 dB

44 dB

30 m

86 dB

42 dB

40 m

84 dB

40 dB

50 m

82 dB

38 dB

60 m

81 dB

38 dB

70 m

80 dB

36 dB

80 m

79 dB

36 dB

90 m

78 dB

34 dB

100 m

77 dB

34 dB

110 m

76 dB

32 dB

120 m

76 dB

32 dB

130 m

75 dB

32 dB

140 m

74 dB

30 dB

150 m

74 dB

30 dB

160 m

73 dB

30 dB

170 m

72 dB

28 dB

Vaatimusten vaikutukset asuinrakennuksen julkisivurakentamiseen on esitetty taulukossa 4 [6].

6/8

Meluvaikutusten arviointi
Villilän yritysalueen asemakaavan muutos, Nakkila

Taulukko 4.

PR4369‐Y01
9.1.2018

Ääneneristävyysvaatimusten vaikutus asuinrakentamiseen

Ääneneristävyys‐ Vaatimuksen
Toimenpiteet ja suositukset rakentamisessa
vaatimus
taso
25 dB

Normaali/
alhainen

Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella.

30 dB

Normaali

Toteutuu normaalilla julkisivurakentamisella ellei ikkunoiden ja parvekeovien
pinta‐alasuhde lattiapinta‐alaan ole suuri. Asuinhuoneiden sijoittelulla ei ole
väliä.

35 dB

Keskikorkea

Kevytrakenteisissa rakennuksissa ikkunoilta ja parvekeovilta vaaditaan normaa‐
lia korkeampaa ääneneristyskykyä. Asuinhuoneita voidaan sijoittaa meluläh‐
teen puolelle.

40 dB

Korkea

Ulkoseinärakenteilta vaaditaan hyvää ääneneristävyyttä ja ikkunoilta sekä ik‐
kunaovilta vaaditaan erikoisratkaisuja. Asuinhuoneet suositellaan sijoitettavan
suojan puolelle. Melulähteen puolelle voidaan sijoittaa ns. toisarvoisia tiloja.

Julkisivun kokonaisääneneristävyysvaatimus ei ole sama asia kuin yksittäisten rakennusosien, kuten ikku‐
noiden, ääneneristävyys. Yksittäisten rakennusosien eristävyydet (jotta kokonaisääneneristävyysvaatimus
täyttyy) mitoitetaan erillisessä julkisivujen ääneneristävyysselvityksessä huomioiden mm. erilaisten ra‐
kennusosien pinta‐alojen keskinäinen suhde.

5

KAAVA‐ALUEEN MAHDOLLISTEN RASKAIDEN AJONEUVOJEN AIHEUTTAMA
MELUTASO

Kaava‐alueen tulevasta liikennevirrasta ja näin ollen raskaiden ajoneuvojen määrästä ei ole vielä tietoa.
Alueella on jo nykyisellään toimintaa, joka aiheuttaa raskasta liikennettä kaava‐alueen ja sen ympäristön
teille. Vaikka raskaan liikenteen % ‐osuus kokonaisliikenteestä lähiteillä kaksinkertaistuisi, tarkoittaisi se
noin desibelin nousua päivä‐ ja yöajan keskiäänitasossa ulkoalueilla. Tämän tasoista nousua ei korvakuu‐
lolla normaalisti havaita.
Nykyiset asuinrakennukset sijaitsevat lähimmillään noin 25 metrin etäisyydellä Satakunnantien keskilin‐
jasta. Näin ollen niiden sisä‐äänitasoihin saattaa jo nykyisellään vaikuttaa häiritsevästi raskaan liikenteen
ohiajon aiheuttama hetkellinen maksimiäänitaso. Lisääntyvä raskas liikenne voi lisätä häiriön määrää,
mutta kovin merkittävää muutosta mahdollisen häiriön kokonaisvoimakkuudessa ei arvioida tapahtuvan.

6

YHTEENVETO JA SUOSITUKSET KAAVAMÄÄRÄYSTEN OSALTA

Kaava‐alueelle mahdollisesti rakentuvat asuintilat
Kaava‐alueelle rakentuvien asuintilojen oleskelupiha‐alueiden kannalta määräävä on yöajan keskiäänita‐
so, joka ylittää ohjearvon 50 dB(A) vaihdellen noin 80–130 metrin etäisyydellä rautatien keskilinjasta.
Rakennettaessa lähemmäs kuin ~130 metrin etäisyydelle rautatiestä on asuintilojen oleskelupiha suojat‐
tava rakenteellisesti. Tehokkain tapa suojata oleskelualueet on sijoittaa ne rakennusten suojan puolelle
(poispäin radasta). Suojaa voi lähempänä rataa olla tarpeen tehostaa oleskelupihan reunalle tehtävällä
meluaidalla.
Kaavamääräyksenä voidaan esittää seuraavaa: Asuintilojen oleskelupiha‐alueilla melutason tulee täyttää
valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvot päiväaikaan 55 dB(A) ja yöaikaan 50 dB(A). Melutason
ohjearvojen täyttymiseksi oleskelupiha‐alueet tulee tarvittaessa sijoittaa rakennusmassan taakse suojaan
liikenteen melulta ja tarvittaessa suojausta tulee tehostaa oleskelupiha‐alueelle tehtävillä meluaidoilla.
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Asuintilojen julkisivujen ääneneristävyysvaatimukset määräytyvät kaava‐alueella yksinomaan raideliiken‐
teen ohiajon aiheuttamasta hetkellisestä maksimiäänitasosta. Mikäli asuintilan julkisivu sijoittuu teolli‐
suus‐ ja varastorakennusten suojaan rautatieliikenteen melulta, riittää julkisivulle todennäköisesti
pienempi ääneneristävyysvaatimus kuin taulukossa 3 on esitetty etäisyyden perusteella. Ilman teollisuus‐
ja varastorakennusten tuomaa suojaa asuintilojen rakentamista 50 m lähemmäs rautatietä ei lähtökoh‐
taisesti suositella. Ilman rakennusten muodostamaa suojaa asuintilojen rakentaminen lähemmäs kuin
50 m radasta on kuitenkin mahdollista, mutta tällöin se edellyttää yksityiskohtaisen kohdekohtaisen julki‐
sivun ääneneristävyysselvityksen laadinnan (mm. rakennuksen julkisivurakenteiden ollessa tiedossa).
Kaavamääräyksenä voidaan esittää seuraavaa: Asuintilojen sisä‐äänitason tulee täyttää valtioneuvoston
päätöksen 993/1992 ohjearvot päiväaikaan 35 dB(A) ja yöaikaan 30 dB(A). Asuintilojen julkisivujen ää‐
neneristävyyden tulee olla riittävä ohjearvojen täyttymiseksi.
Kaava‐alueen raskaan liikenteen aiheuttamien maksimiäänitasojen vuoksi suositellaan, että kaikkien alu‐
eelle rakentuvien asuintilojen julkisivujen ääneneristävyysvaatimus (äänitasoero) on vähintään 30 dB(A).
Kaava‐alueen raskaan liikenteen aiheuttama melutaso nykyisille asuinalueille
Kaava‐alueen mahdollisten raskaiden ajoneuvojen aiheuttama lisäys läheisten asuinrakennusten ulkoalu‐
eiden päivä‐ ja yöajan keskiäänitasoon on hyvin todennäköisesti vähäinen. Raskaan liikenteen ohiajon
aiheuttamien maksimiäänitasojen mahdollista häiritsevyyttä voidaan vähentää osoittamalla raskaan lii‐
kenteen ajoreitit kulkemaan mahdollisimman kaukaa suurinta osaa asutuksesta (reittiä Mikaelintie–
Akselintie–Satakunnantie–Siltatie) ja keskittämällä liikennöinti mahdollisuuksien mukaan mahdollisim‐
man paljon päiväaikaan.
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