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1 Johdanto
Nab Labs Oy on tehnyt vuonna 2016 melun pitkäaikaismittauksia Kuopion
yhteismeluseurannassa Heinälamminrinteen ja Hepomäen, Heinjoen sekä Sorsasalon
alueella. Mittauksista vastasivat ympäristöasiantuntijat Henna Toivanen ja Janne Ruuth.
Mittausteknikko Mikael Kynsijärvi toteutti mittaukset. Henna Toivanen käsitteli datan ja kirjoitti
raportin. Yhteyshenkilönä Kuopion kaupungilla toimi ympäristönsuojelutarkastaja Erkki
Pärjälä.
Pohjakartat ovat Maanmittauslaitoksen vapaata aineistoa (peruskarttarasteri 1:50 000).

2 Aineisto ja menetelmät
2.1 Laitteistot ja ohjelmistot
Mittalaitteina käytettiin APL Systems Oy:n Aures 2.0 -mittalaitteita, jotka tallentavat
äänisignaalia. Data tallentuu SD-muistikorteille, jotka vaihdetaan noin kahden viikon välein
uusiin. Mittausdata purettiin Aures Analyzer –ohjelmistolla, joka laskee äänitasojen
tunnusluvut. Tiedot tallennettiin Linux-pohjaiselle palvelimelle. Palvelin säilyttää datan, jota
voidaan tarkastella myöhemmin selaimen kautta. Sekuntidatasta laskettiin Perl -ohjelmien
avulla ajanjaksoille keski- ja enimmäisäänitasoja. Mittalaitteiden tallentamasta äänestä
selvitettiin melutapahtumien aiheuttajia kuuntelemalla.
Ennen kunkin mittauksen aloittamista ja muistikorttien vaihdon yhteydessä mittalaitteet
kalibroitiin vakioäänilähteellä (Brüel & Kjær Sound Level Calibrator Type 4231).

2.2 Ääniaallon mittayksiköt ja ympäristömelu
Ääni on kimmoisessa väliaineessa (ilma) etenevää värähtelyä, joka etenee aaltoliikkeenä ja
havaitaan sekä ilmanpaineen vaihteluina että ilman tihentyminä ja harventumina. Paineen
muutokset aiheuttavat kuuloaistimuksen. Äänenpaine on paineen vaihtelua vallitsevan
ilmanpaineen suhteen. Äänen voimakkuutta mitataan logaritmisella desibeliasteikolla (dB).
Desibeliasteikossa äänenpaineelle käytetään ilmaväliaineessa referenssipainetta 20 µPa, joka
vastaa äänenpainetasoa 0 dB ja havainnollistetaan ääniaistimuksen kuulokynnyksenä.
Kuulokynnys ei ole vakio koko kuuloalueella, vaan vaihtelee eri taajuuksilla (painevaihtelujen
lukumäärä sekunnissa) (hertsi, Hz). Kuulo on herkimmillään taajuusalueella 2 000-5 000 Hz.
Melumittauksissa ihmisen kuulon erilainen herkkyys eri taajuuksille huomioidaan käyttämällä
A-taajuuspainotusta, joka vaimentaa matalia ääniä ihmisen kuulokynnyksen tapaisesti.
Melu on ääntä, jonka ihminen kokee epämiellyttävänä tai häiritsevänä tai on hänen terveydelle
tai muulle hyvinvoinnille haitallista. Melulla tarkoitetaan terveydelle haitallista, ympäristön
viihtyisyyttä merkityksellisesti vähentävää tai työntekoa merkityksellisesti haittaavaa ääntä
taikka siihen rinnastettavaa tärinää. Ympäristömelua on kaikki ihmisen asuin- ja
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elinympäristössä esiintyvä melu. Ympäristömelun lähteitä ovat esimerkiksi liikennemelu,
teollisuusmelu, rakentamismelu ja vapaa-ajan toimintojen melu.
Ympäristössä
esiintyvät
äänet
vaihtelevat
ajan
kuluessa.
Tämän
vuoksi
ympäristömelumittauksissa käytetään erilaisia tarkastelujaksoja, joille määritetään äänen
tason keskiarvo tietyllä aikavälillä. Pitkäaikaisen tai vaihtelevan melun mittauksessa melun
voimakkuus ilmoitetaan tunnetun mittausaikajakson tehollisarvona eli keskiäänitasona (Leq).
Keskiäänitaso tarkoittaa tunnetun mittausaikajakson äänitasojen keskiarvoa. Keskiäänitason
muodostumisjakson pituutta kuvataan aikavakiolla (integrointivakio), esimerkiksi
tuntikohtaisen keskiäänitason integrointiaika on yksi (1) tunti. Enimmäistaso (Lmax) tarkoittaa
mittausaikana vallinnutta suurinta äänenpainetasoa.
Ympäristömelulla on suoria ja epäsuoria terveyshaittoja. Ympäristömelulle altistuminen
vaikuttaa muun muassa kuuloon ja uneen ja voi aiheuttaa fysiologisia oireita, päänsärkyä ja
stressiä. Välillisesti melualtistus voi vaikuttaa esimerkiksi ihmisen käyttäytymiseen,
puheviestintään, ajatteluun ja havainnointiin. Keskiäänitaso ei ole suora häiritsevyyden mittari,
mutta laajat tutkimukset ovat osoittaneet, että keskiäänitaso korreloi hyvin ympäristömelun
häiritsevyyden kanssa.

2.3 Melun impulssimaisuus ja sen toteaminen
Melun äkillinen vaihtelu koetaan häiritsevämmäksi kuin voimakkuudeltaan tasainen melu.
Impulssimainen melu erottuu selvästi taustaäänistä. Impulssimaiset äänet ovat tyypillisesti
iskumaisia, laukaus- tai purkausääniä, ja ne sisältävät hetkellisiä, enintään yhden sekunnin
kestäviä ja toisistaan selvästi erottuvia meluhuippuja. Ympäristössä näitä ääniä voi kuulla
esimerkiksi ampumaratojen, louhinta- ja rakennustyömaiden ja kivenmurskaamoiden
ympäristöissä. Impulssimaisille äänille on tyypillistä nopea ja suuri äänenpainetason kasvu
äänen alussa (tyypillisesti 20 dB/ms), jonka jälkeen on lyhyt vakio-osuus (0–100 ms). Nopean
nousun ja vakio-osuuden jälkeen äänenpainetason laskuvaihe voi vaihdella kestoltaan.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) melu
määritellään impulssimaiseksi, jos siinä on kuulohavainnoin ja mittaamalla erotettavissa olevia
melun haitallisuutta lisääviä toistuvia, lyhytkestoisia ääniä. Ympäristömelun mittausohjeen
(1/1995) mukaan impulssimaisen melun tulee kuulostaa iskumaiselta, olla selvästi
taustamelusta erottuvaa ja yksittäisten impulssien tai nopeasti toisiaan seuraavien
impulssisarjojen LAImax−LASmax ≥ 5 dB. Melun impulssimaisuuden objektiiviseen toteamiseen
ei ole yleisesti hyväksyttyä ja yleispätevää todentamismenetelmää, minkä vuoksi
impulssimaisuuden huomioon ottaminen ei ole yksiselitteistä. Viranomaisohjeissa todetaan,
että impulssimaisuuden toteamiseen riittää kuulohavainto. Lisäksi alalle on vakiintunut
yleisesti sovellettuja käytänteitä. Yleisesti melun impulssimaisuuden kriteerinä on käytetty
impulse- ja slow-aikapainotettujen enimmäistasojen erotusta LAImax−LASmax ≥ 5 dB. Myös
impulse-painotetun ja keskiäänitason erotusta LAIeq−LAeq ≥ 3 dB on suositeltu
käytettäväksi.
Tasoerokriteerin LAImax−LASmax on todettu antavan väärän tulkinnan noin joka neljännessä
tapauksessa ja paremmaksi impulssimaisuuden määritelmäksi on esitetty 10 ms:n
enimmäisäänitason ja yhden sekunnin keskiäänitason erotusta LAeq(10ms)max−LAeq(1s). Viimeksi
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mainittua kriteeriä ei voida yleisesti käyttää, koska useimmilla markkinoilla olevilla mittalaitteilla
ei voida mitata 10 ms:n kestoisia keskiäänitasoja.
Impulssimaisuuskorjauksen edellytyksenä on, että melussa on selvästi kuultavissa sen
haitallisuutta lisääviä impulssimaisia ääniä, joiden toistuvuus on pienempi kuin 30 kertaa
sekunnissa. Mitä kauemmaksi impulssiäänilähteestä edetään, sitä vähemmän äänet yleensä
eroavat muusta melusta. Tästä syystä tietyn melun impulssimaisuus vähenee etäännyttäessä
melulähteestä.
Melu, jossa on selvästi kuultavia soivia ääniä (ääneksiä tai äänesmäisiä komponentteja, on
kapeakaistaista. Tässä selvityksessä tutkittujen äänilähteiden aiheuttama melu ei ole koko
ajan
impulssimaista,
ja
vain
harvoin
kapeakaistaista,
ja
keskiäänitason
impulssimaisuuskorjaus on tehty vain sille ajalle, jona mittausdatan perusteella
impulssimaisuutta esiintyy melussa. Impulssimaisuuskorjaus keskiäänitasoon saadaan alla
olevalla kaavalla, jossa L on mitattu keskiäänitaso pisteessä (dB), z päivä- tai yöajan osuus,
jolloin melu on impulssimaista (1 = 100 %) ja lg kymmenkantainen logaritmi. Samaa kaavaa
käytetään myös mahdolliseen kapeakaistaisuuskorjaukseen. Maksimikorjaus impulssimaisen
melun takia on 5 dB. Kaava on johdettu keskiäänitasojen yhteenlaskukaavasta.

K imp , z





L 5


 
10
L
z
10
 10lg (1  z )1010  lg 1 
L   L
 (1  z ) 1010  

 10 lg 2,162  z  1

2.4 Datan käsittely
Mittausdata käsiteltiin ympäristölupien vaatimalla tavalla. Tarkasteluaika rajattiin
ympäristölupien mukaisiin toiminta-aikoihin. Mittausjaksojen ympäristölupien mukaisilta
toiminta-ajoilta mitatut tunti- ja minuuttidatat tarkasteltiin niiltä osin, kuin säävaatimukset
täyttyivät tuulen suunnan ja nopeuden osalta. Ympäristömelun mittausohjeen mukaan tuulen
tulee käydä + / - 45 asteen sektorissa melulähteeltä mittauspisteelle päin.
Hepomäen ja Heinälamminrinteen alueella haettiin tuntikohtaiset keskiäänitasot, joita verrattiin
asetettuihin raja-arvoihin. Tuntikohtaisia keskiäänitasoja korjattiin melun impulssimaisuuden
osuuksilla kappaleen 2.3 mukaisesti. Lisäksi tehtiin tarvittavat kapeakaistaisuuskorjaukset, jos
melussa oli havaittavissa kapeakaistaisuutta. Nämä osuudet saatiin Aures Analyzerohjelmistolla Aures 2.0 -mittalaitteiden tuloksista. Melulähteen selvittämiseksi
tarkastelupisteen havainnoista ja referenssipisteiden havainnoista yhdistettiin havainnot, jotka
olivat samaan aikaan ja aiheutuivat kuuntelun perusteella samasta toiminnosta. Kuuntelemalla
selvitettiin havainnoista tunnit, joiden aikana raja-arvon ylitys johtui alueen toiminnoista. Datan
suuren määrän vuoksi toimijoista johtuvien ylitysten määrää selvitettiin otannalla (n. 30 %
aineistosta) kullakin mittauspisteellä.
Heinjoen alueella haettiin kunkin mittausvuorokauden päiväaikaiset keskiäänitasot, joita
verrattiin raja-arvoihin. Minuuttikohtaisesta datasta selvitettiin fast- ja impulse-painotetut
enimmäisäänitasot (ajoharjoittelurata LAFmax, ampumarata LAImax), joita verrattiin raja-arvoihin
melupiikkien selvittämiseksi. Kuuntelemalla selvitettiin, milloin Heinjoen alueen
referenssipisteellä kuului moottoriradan tai ampumaradan ääniä. Tarkastelupisteen
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havainnoista ja referenssipisteen minuutin mittaisista havainnoista yhdistettiin havainnot, jotka
olivat samaan aikaan. Kuuntelemalla selvitettiin havainnoista minuutit, joiden aikana rajaarvon ylitys johtui alueen toiminnoista.
Sorsasalon alueella haettiin kunkin mittausvuorokauden päiväaikaiset keskiäänitasot, joita
verrattiin raja-arvoihin. Melulähteen selvittämiseksi tarkastelupisteen havainnoista ja
referenssipisteiden havainnoista yhdistettiin havainnot, jotka olivat samaan aikaan ja
aiheutuivat kuuntelun perusteella samasta toiminnosta. Kuuntelemalla selvitettiin havainnoista
ylitykset, jotka johtuivat tehtaan toiminnasta.
Mittaustuloksia verrattiin ympäristölupien mukaisiin raja-arvoihin (kpl 2.6).

2.5 Epävarmuustarkastelu
Ympäristömelun mittausohjeen mukaan tuulen nopeuden pitäisi olla enintään 5 m/s ja tuulen
suunnan pitäisi olla ±45 asteen sektorissa melunlähteestä mittauspisteeseen päin.
Taustamelun tason pitäisi olla vähintään 10 dB pienempi kuin mitattavan melun. Näiden
ehtojen täyttyessä yksittäisten mittausten mittausepävarmuus riippuu mittausetäisyydestä
(taulukko 1).
Taulukko 1. Etäisyyden vaikutus mittausepävarmuuteen.
Etäisyys [m]

Epävarmuus
[dB]

30

2

100

4

500
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2.6 Melutason raja-arvot ja tavoitearvot
Taulukoissa 2-4 on esitetty ympäristölupien melua koskevat raja- ja tavoitearvot.
Taulukko 2. Raja-arvot Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen ympäristössä klo 7–22.
Enimmäisäänitasot saadaan ylittää 5 %:n ajan mittausjakson aikana.
melun

keskiäänitaso enimmäisäänitaso enimmäisäänitaso
kohde

aiheuttaja

LAeq [dB]

LAFmax [dB]

LAImax [dB]

asuinkiinteistö

55

60

–

loma-asunto

45

55

–

asuinkiinteistö

55

–

65

loma-asunto

45

–

60

moottorirata

ampumarata

Taulukko 3. Raja-arvot Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueella tunnin jaksoilla. Arvot
saadaan ylittää 10 %:n ajan mittausjakson aikana.
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keskiäänitaso
kohde

7–22,
[dB]

LAeq,1h

keskiäänitaso
22–7, LAeq,1h [dB]

asuinkiinteistö

55

50

loma-asunto

45

40

Taulukko 4. Powerflute Savon Sellu Oyj:n raja-arvot (asuinkiinteistöt) ja tavoitearvot (lomaasuinkiinteistöt) Sorsasalon alueella.
kohde

keskiäänitaso

keskiäänitaso

7–22, LAeq [dB]

22–7, LAeq [dB]

asuinkiinteistö

55

50

loma-asunto

45

40

2.7 Mittauspisteet ja mittausjaksot vuonna 2016
Mittauspisteet sijaitsevat Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueella Skanska Asfaltti Oy:n
asfalttiasema- ja jäteasfaltin murskausalueen, Rudus Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueen, Morenia Oy:n, Lemminkäinen Infra Oy:n, NCC Roads Oy:n ja Savon
Kuljetus
Oy:n
kivenlouhimo
ja
-murskaamoalueiden
sekä
Jätekukko
Oy:n
jätteenkäsittelykeskuksen ympäristössä, Heinjoella ampuma- ja moottoriratakeskuksen
alueella ja Sorsasalon alueella Ranta-Toivalassa (kuvat 1-4). Mittauspisteet sijaitsevat tilaajan
osoittamissa lähimmissä mahdollisesti häiriintyvissä loma-asuntojen ja vakituisessa
asuinkäytössä olevien kiinteistöjen pihapiirissä. Referenssipisteiden sijaintia vaihdeltiin.
Mittalaitteet sijoitettiin 1,5 metrin korkeuteen vähintään kolmen metrin päähän rakennusten
seinistä.
Osassa mittalaitteista ilmeni toimintahäiriöitä, minkä vuoksi dataa ei saatu pisteeltä HE3
(mittausjakso 4.-11.7.2016). Mittauspisteeltä HE9 dataa saatiin vain mittausjakson alkupäästä
(1.-7.7.2017).
Savon Kuljetus Oy:llä ei ollut toimintaa Hepomäessä melumittausten aikana vuonna 2016.
Skanska Asfaltti Oy:llä oli toimintaa toukokuun alusta marraskuuhun. Muilla toimijoilla toimintaajat vaihtelivat kesän mittaan.
Sorsasalon alueella mitattiin kaksi mittausjaksoa. Ensimmäisen mittausjakson aikana (2.16.5.2016) Savon Sellun kuorimolla ei tehty haketusta 2.-3.5. ja 11.5 alkaen, ja tehtaalla oli
huoltokatko 7.5. alkaen. Mikrofonin häiriön vuoksi pisteen SORSA2 aineiston luotettavuudesta
ei ollut varmuutta, joten aineisto hylättiin. Sen vuoksi ensimmäiseltä mittausjaksolta aineistoa
on vain pisteeltä SORSA1.
Kuopion alueella vallitsevat tuulet tulivat pääasiassa koillisen ja kaakon suunnasta (Kuva 4.).
Melumittauksia tehtiin huhtikuun ja marraskuun välisenä aikana vuonna 2016. Tyyntä oli 1,6
% ajasta.
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Kuva 1. Heinälamminrinteen ja Hepomäen mittausalue ja mittauspisteiden sijainnit Kuopion
yhteismeluseurannan aikana vuonna 2016. Pisteet HH2, HH4, HH6, HH10 ja HH13 ovat lomaasuinkiinteistöjen läheisyydessä.
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Kuva 2. Heinjoen mittausalue ja mittauspisteiden sijainnit Kuopion yhteismeluseurannan
aikana vuonna 2016. Pisteet HE11, HE13 ja HE16 ovat loma-asuinkiinteistöjen läheisyydessä.
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Kuva 3. Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen yhteismeluseurantaan kuuluvien
toiminnanharjoittajien toimintojen sijoittuminen mittausalueella.
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Kuva 4. Sorsasalon alueen yhteismeluseuran mittauspisteiden sijainnit vuonna 2017.

Kuva 4. Kuopion Savilahden sääasemalla mitatut tuulensuunnat ja nopeudet huhtimarraskuussa vuonna 2016.
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Taulukko 5. Kalenteri Kuopion alueen yhteismeluseurannan mittausjaksoista vuonna 2016.
ma
28.3.

ti
29.3.

ke
30.3.

to
31.3.

pe
1.4.
HH3
HH5
HH9
HH13

la
2.4.

su
3.4.

ma
4.4.

ti
5.4.

ke
6.4.

to
7.4.

pe
8.4.

la
9.4.

su
10.4.

ma
11.4.
HH3
HH5
HH9
HH13

ti
12.4.

ke
13.4.

to
14.4.

pe
15.4.

la
16.4.

su
17.4.

ma
18.4.

ti
19.4.

ke
20.4.

to
21.4.

pe
22.4.

la
23.4.

su
24.4.

ma
25.4.
HH3
HH5
HH9
HH13

ti
26.4.

ke
27.4.

to
28.4.

pe
29.4.

la
30.4.

su
1.5.

ma
ti
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3 Tulokset
3.1 Heinälamminrinteen ja Hepomäen alue
Kappaleessa on esitetty Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen toimijoista johtuvat
meluraja-arvojen ylitykset. Liitteessä 2 on esitetty vastaavat, alkuperäiset äänikäyrät rajaarvoineen mittausjaksoilta. Liitteessä 2 esitetyissä kuvaajissa mahdollisesti näkyvät
tuntikohtaisten keskiäänitason raja-arvojen ylitykset sisältävät myös muusta kuin toimijoista
johtuvia ylityksiä, kuten liikenteen, kiinteistön normaalin käytön ja luonnon ääniä.

3.1.1 Mittauspiste HH1 (1.6. – 1.7.2017)
Mittauspiste HH1 sijaitsee asuinkiinteistön pihapiirissä lähellä Matkus-järven rantaa
Kiviharjusta itään, yli 2 km:n etäisyydellä Jätekukon jätteenkäsittelykeskuksesta. Piste sijaitsee
500 metrin etäisyydellä Skanska Asfaltti Oy:n asfalttiasema- ja jäteasfaltin murskausalueesta,
590 metrin etäisyydellä Rudus Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueista, noin 1 100 metrin
etäisyydellä Lemminkäinen Infra Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta sekä noin 1 900
metrin etäisyydellä Morenia Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta.
Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen toiminnoista aiheutuva melu ei ylittänyt
ympäristöluvan mukaista tuntikohtaista A-painotetun keskiäänitason raja-arvoa (klo 7 –
22 55 dB ja klo 22 – 7 50 dB) mittausjakson aikana (integrointiaika 1 h) (liite 1, taulukko 1 ja
liite 2, kuva 1).

3.1.2 Mittauspiste HH2 (2.8. – 31.8.2016)
Mittauspiste HH2 sijaitsee Matkus-järven rannalla Heinälamminrinteen ja Hepomäen
tarkkailualueen toiminnoista itä-kaakkoon loma-asuinkiinteistön pihapiirissä. Piste sijaitsee
550 metrin etäisyydellä Skanska Asfaltti Oy:n asfalttiasema- ja jäteasfaltin murskausalueesta,
alle 700 metrin etäisyydellä Rudus Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueista, noin 1 500
metrin etäisyydellä Lemminkäinen Infra Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, noin 2 000
metrin etäisyydellä Morenia Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, noin 2 300 metrin
etäisyydellä NCC Roads Oy:n kivenlouhimo ja –murskaamoalueesta, yli 1 300 metrin
etäisyydellä Savon Kuljetus Oy:n kivenlouhimo ja –murskaamoalueesta sekä 2 500 metrin
etäisyydellä Jätekukon jätteenkäsittelykeskuksesta.
Lemminkäinen Infra Oy:n toiminnoista aiheutuva melu tai impulssimaisen melun osuudella
korjattu tulos ylittivät mittausjakson aikana tuntikohtaisen (integrointiaika 1 h) keskiäänitason
(LAeq) 45 dB (klo 7 – 22) 8,9 % otokseen valitusta toiminnan aikaisesta ajasta.
Ympäristöluvan mukainen 10 % ajallinen ylitys huomioiden tulos ei ylittänyt raja-arvoa
mittausjakson aikana (liite 1, taulukko 2) (liite 2, kuva 2).
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3.1.3 Mittauspiste HH3 (1.4. – 1.5.2016)
Mittauspiste HH3 sijaitsee Hepomäen eteläpuolella Korpelan talon pihapiirissä. Piste edustaa
asuinkiinteistöä. Etäisyyttä on Rudus Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueille noin 500
metriä, Skanska Asfaltti Oy:n asfalttiasema- ja jäteasfaltin murskausalueelle noin 800 metriä,
Morenia Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueelle yli 1 300 metriä, Lemminkäinen Infra Oy:n
kivenlouhimo ja -murskaamoalueelle noin 1 500 metriä, NCC Roads Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueelle noin 2 100 metriä, Savon Kuljetus Oy:n kivenlouhimo ja
murskaamoalueelle yli 1 200 metriä ja Jätekukon jätteenkäsittelykeskukselle 2 000 metriä.
Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen toiminnoista aiheutuva melu ei ylittänyt
ympäristöluvan mukaista tuntikohtaista A-painotetun keskiäänitason raja-arvoa (klo 7 –
22 55 dB ja klo 22 – 7 50 dB) mittausjakson aikana (integrointiaika 1 h) (liite 1, taulukko 3) (liite
2, kuva 3).

3.1.4 Mittauspiste HH4 (3.10. – 17.10.2016)
Mittauspiste HH4 sijaitsee loma-asuinkiinteistön pihapiirissä Korsujärven rannalla,
Heinälamminrinteen ja Hepomäen tarkkailualueen toimintojen eteläpuolella. Piste sijaitsee
noin 1 200 metrin etäisyydellä Skanska Asfaltti Oy:n asfalttiasema- ja jäteasfaltin
murskausalueesta, noin 750 metrin etäisyydellä Rudus Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueista, alle 1 200 metrin etäisyydellä Morenia Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueesta, 1 600 metrin etäisyydellä Lemminkäinen Infra Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueesta, 2 200 metrin etäisyydellä NCC Roads Oy:n kivenlouhimo ja –
murskaamoalueesta, 1 400 metrin etäisyydellä Savon Kuljetus Oy:n kivenlouhimo ja –
murskaamoalueesta sekä 1 900 metrin etäisyydellä Jätekukon jätteenkäsittelykeskuksesta.
Rudus Oy:n toiminnoista aiheutuva impulssimaisen melun osuudella korjattu tulos ylitti
otoksessa raja-arvon (klo 7-22 45 dB) 3,9 % toiminnan aikaisesta ajasta. Morenia Oy:n
toiminnoista aiheutuva impulssimaisen melun osuudella korjattu tulos ylitti 45 dB (klo 7-22) 5,5
% toiminnan aikaisesta ajasta. Ympäristöluvan mukainen 10 % ajallinen ylitys huomioiden
tulos ei ylittänyt raja-arvoa mittausjakson aikana (liite 1, taulukko 4 ja liite 2, kuva 4).

3.1.5 Mittauspiste HH5 (1.4. – 1.5.2016)
Mittauspiste HH5 sijaitsee Mäenpään talon lähellä Heinälamminrinteen mäen länsipuolella.
Mittauspiste edustaa asuinkiinteistöä. Piste sijaitsee noin 2 300 metrin etäisyydellä Skanska
Asfaltti Oy:n asfalttiasema- ja jäteasfaltin murskausalueesta, noin 1 500 metrin etäisyydellä
Rudus Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueista, alle 1 000 metrin etäisyydellä Morenia Oy:n
kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, yli 2 000 metrin etäisyydellä Lemminkäinen Infra Oy:n
kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, 2 200 metrin etäisyydellä NCC Roads Oy:n
kivenlouhimo ja –murskaamoalueesta, noin 2 000 metrin etäisyydellä Savon Kuljetus Oy:n
kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta sekä 1 300 metrin etäisyydellä Jätekukon
jätteenkäsittelykeskuksesta.
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Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen toiminnoista aiheutuva melu ei ylittänyt
ympäristöluvan mukaista tuntikohtaista A-painotetun keskiäänitason raja-arvoa (klo 7 –
22 55 dB ja klo 22 – 7 50 dB) mittausjakson aikana (integrointiaika 1 h) (liite 1, taulukko 5) (liite
2, kuva 5).

3.1.6 Mittauspiste HH6 (31.5. – 16.6.2016)
Mittauspiste HH6 sijaitsee Lapinjärven rannalla Lapinmäen pohjoispuolella lomaasuinkiinteistön pihapiirissä. Piste sijaitsee alle 3 000 metrin etäisyydellä Skanska Asfaltti Oy:n
asfalttiasema- ja jäteasfaltin murskausalueesta, noin 2 100 metrin etäisyydellä Rudus Oy:n
kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, 1 500 metrin etäisyydellä Morenia Oy:n kivenlouhimo ja
-murskaamoalueesta, 2 600 metrin etäisyydellä Lemminkäinen Infra Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueesta, 2 400 metrin etäisyydellä NCC Roads Oy:n kivenlouhimo ja –
murskaamoalueesta, lähes 2 500 metrin etäisyydellä Savon Kuljetus Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueesta sekä 1 200 metrin etäisyydellä Jätekukon jätteenkäsittelykeskuksesta.
Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen toiminnoista aiheutuva melu ei ylittänyt
ympäristöluvan mukaista tuntikohtaista A-painotetun keskiäänitason raja-arvoa (klo 7 –
22 45 dB ja klo 22 – 7 40 dB) mittausjakson aikana (integrointiaika 1 h) (liite 1, taulukko 6 ja
liite 2, kuva 6).

3.1.7 Mittauspiste HH8 (3.10. – 30.10.2016)
Mittauspiste HH8 sijaitsee tien 551 läheisyydessä Rasimäen talolla Heinälamminrinteen ja
Hepomäen
tarkkailualueen
toiminnoista
pohjoiskoilliseen.
Mittauspiste
edustaa
asuinkiinteistöä. Piste sijaitsee yli 3 200 metrin etäisyydellä Skanska Asfaltti Oy:n
asfalttiasema- ja jäteasfaltin murskausalueesta, 2 200 metrin etäisyydellä Rudus Oy:n
kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, noin 2 000 metrin etäisyydellä Morenia Oy:n ja
Lemminkäinen Infra Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueista, alle 1 500 metrin etäisyydellä
NCC Roads Oy:n kivenlouhimo ja –murskaamoalueesta, yli 2 200 metrin etäisyydellä Savon
Kuljetus Oy:n kivenlouhimo ja –murskaamoalueesta sekä 1 300 metrin etäisyydellä Jätekukon
jätteenkäsittelykeskuksesta.
Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen toiminnoista aiheutuva melu ei ylittänyt
ympäristöluvan mukaista tuntikohtaista A-painotetun keskiäänitason raja-arvoa (klo 7 –
22 45 dB ja klo 22 – 7 40 dB) mittausjakson aikana (integrointiaika 1 h) (liite 1, taulukko 7 ja
liite 2, kuva 7).

3.1.8 Mittauspiste HH9 (1.4. – 1.5.2016)
Mittauspiste HH9 sijaitsee Paavolan talolla Rasimäestä länteen, Heinälamminrinteen ja
Hepomäen tarkkailualueen toimintojen pohjoispuolella. Mittauspiste edustaa asuinkiinteistöä.
Piste sijaitsee noin 3 000 metrin etäisyydellä Skanska Asfaltti Oy:n asfalttiasema- ja
jäteasfaltin murskausalueesta, 2 000 metrin etäisyydellä Rudus Oy:n kivenlouhimo ja -
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murskaamoalueesta, noin 2 100 metrin etäisyydellä Morenia Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueesta, alle 1 800 metrin etäisyydellä Lemminkäinen Infra Oy:n kivenlouhimo ja
-murskaamoalueesta, 1 200 metrin etäisyydellä NCC Roads Oy:n kivenlouhimo ja –
murskaamoalueesta, noin 2 000 metrin etäisyydellä Savon Kuljetus Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueesta sekä 1 200 metrin etäisyydellä Jätekukon jätteenkäsittelykeskuksesta.
Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen toiminnoista aiheutuva melu ei ylittänyt
ympäristöluvan mukaista tuntikohtaista A-painotetun keskiäänitason raja-arvoa (klo 7 –
22 55 dB ja klo 22 – 7 50 dB) mittausjakson aikana (integrointiaika 1 h) (liite 1, taulukko 8 ja
liite 2, kuva 8).

3.1.9 Mittauspiste HH10 (31.5. – 1.7.2016)
Mittauspiste HH10 sijaitsee Mustalahden rannalla tien 551 läheisyydessä Saramäen,
Suopellonmäen ja Aittakallion pohjoispuolella loma-asuinkiinteistön pihapiirissä. Mittauspiste
sijaitsee noin 2 400 metrin etäisyydellä Skanska Asfaltti Oy:n asfalttiasema- ja jäteasfaltin
murskausalueesta, 2 000 metrin etäisyydellä Rudus Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueesta, noin 2 500 metrin etäisyydellä Morenia Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueesta, yli 1 500 metrin etäisyydellä Lemminkäinen Infra Oy:n kivenlouhimo ja –
murskaamoalueesta, 1 500 metrin etäisyydellä NCC Roads Oy:n kivenlouhimo ja –
murskaamoalueesta, 1 700 metrin etäisyydellä Savon Kuljetus Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueesta sekä 2 300 metrin etäisyydellä Jätekukon jätteenkäsittelykeskuksesta.
Pisteen HH10 mittauksessa oli katko ajalla 12.6.-15.6.2016. Heinälamminrinteen ja
Hepomäen alueen toiminnoista aiheutuva melu ei ylittänyt ympäristöluvan mukaista
tuntikohtaista A-painotetun keskiäänitason raja-arvoa (klo 7 – 22 45 dB ja klo 22 – 7 40
dB) mittausjakson aikana (integrointiaika 1 h) (liite 1, taulukko 9 ja liite 2, kuva 9).

3.1.10 Mittauspiste HH11 (2.-30.8.2016)
Mittauspiste HH11 sijaitsee asuinkiinteistön läheisyydessä Haminanlahden länsipuolella. Piste
sijaitsee alle 600 metrin etäisyydellä Lemminkäinen Infra Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueesta, 1 100 metrin etäisyydellä Rudus Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueista, 1 000 metrin etäisyydellä NCC Roads Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueista, 1 600 metrin etäisyydellä Morenia Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueista, 1 100 metrin etäisyydellä Skanska Asfaltti Oy:n kivenlouhimo ja murskaamoalueista sekä 1 600 m etäisyydellä Jätekukon jätteenkäsittelykeskuksesta.
Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen toiminnoista aiheutuva melu ei ylittänyt
ympäristöluvan mukaista tuntikohtaista A-painotetun keskiäänitason raja-arvoa (klo 7 –
22 55 dB ja klo 22 – 7 50 dB) mittausjakson aikana (integrointiaika 1 h) (liite 1, taulukko 10 ja
liite 2, kuva 10).
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3.1.11 Mittauspiste HH13 (1.4. – 1.5.2016)
Mittauspiste HH13 sijaitsee Hukanniemen luoteisrannalla Särmänlahden eteläpuolella lomaasuinkiinteistön läheisyydessä. Mittauspiste sijaitsee noin 2 100 metrin etäisyydellä Skanska
Asfaltti Oy:n asfalttiasema- ja jäteasfaltin murskausalueesta, noin 2 000 metrin etäisyydellä
Rudus Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueista, noin yli 2 000 metrin etäisyydellä Morenia
Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, noin 1 500 metrin etäisyydellä Lemminkäinen Infra
Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, 1 700 metrin etäisyydellä NCC Roads Oy:n
kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta sekä yli 2 000 metrin etäisyydellä Jätekukon
jätteenkäsittelykeskuksesta
Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen toiminnoista aiheutuva melu ei ylittänyt
ympäristöluvan mukaista tuntikohtaista A-painotetun keskiäänitason raja-arvoa (klo 7 –
22 45 dB ja klo 22 – 7 40 dB) mittausjakson aikana (integrointiaika 1 h) (liite 1, taulukko 11 ja
liite 2, kuva 11).

3.1.12 Mittauspiste HH14 (31.5. – 1.7.2016)
Mittauspiste HH14 sijaitsee Hukanniemen länsirannalla, Tahvananlahden eteläpuolella
asuinkiinteistön läheisyydessä. Mittauspiste sijaitsee noin 1 300 metrin etäisyydellä Skanska
Asfaltti Oy:n asfalttiasema- ja jäteasfaltin murskausalueesta, 1 200 metrin etäisyydellä Rudus
Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueista, noin 1 600 metrin etäisyydellä Morenia Oy:n
kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, 900 metrin etäisyydellä Lemminkäinen Infra Oy:n
kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, 1 300 metrin etäisyydellä NCC Roads Oy:n
kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta sekä yli 1 800 metrin etäisyydellä Jätekukon
jätteenkäsittelykeskuksesta.
Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueen toiminnoista aiheutuva melu ei ylittänyt
ympäristöluvan mukaista tuntikohtaista A-painotetun keskiäänitason raja-arvoa (klo 7 –
22 55 dB ja klo 22 – 7 50 dB) mittausjakson aikana (integrointiaika 1 h) (liite 1, taulukko 12 ja
liite 2, kuva 12).

3.1.13 Mittauspiste HH15 (2.8. – 30.8.2016)
Mittauspiste HH15 sijaitsee Hukanniemen länsirannalla tien 551 läheisyydessä
asuinkiinteistön pihapiirissä. Mittauspiste sijaitsee noin 1 300 metrin etäisyydellä Skanska
Asfaltti Oy:n asfalttiasema- ja jäteasfaltin murskausalueesta, 1 200 metrin etäisyydellä Rudus
Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, noin 1 600 metrin etäisyydellä Morenia Oy:n
kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, 900 metrin etäisyydellä Lemminkäinen Infra Oy:n
kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, 1 300 metrin etäisyydellä NCC Roads Oy:n
kivenlouhimo ja –murskaamoalueesta, 880 metrin etäisyydellä Savon Kuljetus Oy:n
kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta sekä yli 1 800 metrin etäisyydellä Jätekukon
jätteenkäsittelykeskuksesta.
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Lemminkäinen Infra Oy:n toiminnoista aiheutuva impulssimaisen melun osuudella korjattu
tulos ylitti keskiäänitason arvon 55 dB (klo 7-22) 5,5 % toiminnan aikaisesta ajasta.
Ympäristöluvan mukainen 10 % ajallinen ylitys huomioiden tulos ei ylittänyt raja-arvoa
mittausjakson aikana (liite 1, taulukko 13 ja liite 2, kuva 13).

3.1.14 Mittauspiste HH16 (3.10. – 13.10.2016)
Mittauspiste HH16 sijaitsee asuinkiinteistön pihapiirissä Lahdenpohjan rannalla Hepomäen ja
Heinälamminrinteen alueen toiminnoista koilliseen. Piste sijaitsee yli 1 100 metrin etäisyydellä
Skanska Asfaltti Oy:n asfalttiasema- ja jäteasfaltin murskausalueesta, alle 1 000 metrin
etäisyydellä Rudus Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueista, noin 1 600 metrin etäisyydellä
Morenia Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, noin 800 metrin etäisyydellä
Lemminkäinen Infra Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta, 1 500 metrin etäisyydellä
NCC Roads Oy:n kivenlouhimo ja -murskaamoalueesta sekä 1 900 metrin etäisyydellä
Jätekukon jätteenkäsittelykeskuksesta.
Rudus Oy:n toiminnoista aiheutuva melu sekä impulssimaisen melun osuudella korjattu tulos
ylittivät keskiäänitason arvon 50 dB (klo 7 – 22 55 dB ja klo 22 – 7) 4,5 % toiminnan aikaisesta
ajasta. Ympäristöluvan mukainen 10 % ajallinen ylitys huomioiden toiminnoista
aiheutuva melu ei ylittänyt raja-arvoa mittausjakson aikana (liite 1, taulukko 14) (liite 2,
kuva 14).

3.2 Heinjoen ampuma- ja moottoriratakeskuksen alue
Kappaleessa on esitetty Heinjoen alueen toimijoista johtuvat meluraja-arvojen ylitykset.
Liitteessä 3 on esitetty vastaavat päiväaikaiset keskiäänitasot (LAeq) raja-arvoineen
mittausjaksoilta. Liitteessä 3 esitetyissä kuvaajissa mahdollisesti näkyvät päiväaikaisen
keskiäänitason raja-arvojen ylitykset sisältävät myös muusta kuin toimijoista johtuvia ylityksiä,
kuten liikenteen, kiinteistön normaalin käytön ja luonnon ääniä. Jokaista mittauspistettä
vastaavassa kappaleessa on esitetty pisteellä havaitut, moottoriurheilu- tai ampumaradan
toiminnasta johtuvat enimmäis- ja keskiäänitasojen ylitykset sekä niiden ajallinen osuus
toiminnan aikaisesta ajasta.

3.2.1 Mittauspiste HE1 (2.5. – 12.5.2016)
Mittauspiste HE1 sijaitsee asuinkiinteistön pihapiirissä 420 metriä moottoriradasta itään ja 570
metriä ampumaradasta koilliseen. Ampumaradan toiminnasta aiheutuvia LAImax- arvon (65 dB)
ylityksiä havaittiin 7 kappaletta (2.5. ja 8.5.2016). Moottoriradan toiminnasta aiheutuvia LAFmaxarvon (60 dB) ylityksiä havaittiin 1 minuutin aikana (2.5.2016). Toiminnoista aiheutuva melu
ylitti enimmäisäänitasojen raja-arvot 0,1 %:n aikana mittausjakson aikaisesta toiminta-ajasta.
Ympäristöluvan
mukainen
5
%:n
sallittu
ajallinen
ylitys
huomioiden
enimmäisäänitasojen raja-arvot eivät ylittyneet.
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Ampumaradan tai ajoharjoitteluradan toiminta ei aiheuttanut mittausjakson aikaisena toimintaaikana päiväaikaisten keskiäänitasojen raja-arvojen (ampumarata 55 dB ja ajoharjoittelurata
55 dB) ylityksiä (liite 3, kuva 1).

3.2.2 Mittauspiste HE2 (16.5. – 30.5.2016)
Mittauspiste HE2 sijaitsee asuinkiinteistön pihapiirissä noin 700 metriä moottoriradasta itään
ja yli 600 metriä ampumaradasta koilliseen. Ampumaradan toiminnasta aiheutuvia LAImax-arvon
(65 dB) ylityksiä havaittiin 5 kappaletta (17.5. ja 18.5.2016). Moottoriradan toiminnasta
aiheutuvia LAFmax-arvon (60 dB) ylityksiä havaittiin 9 minuutin aikana (16.5., 17.5., 21.5. ja
22.5.2016). Toiminnoista aiheutuva melu ylitti enimmäisäänitasojen raja-arvot 0,1 %:n aikana
mittausjakson aikaisesta toiminta-ajasta. Ympäristöluvan mukainen 5 %:n sallittu ajallinen
ylitys huomioiden enimmäisäänitasojen raja-arvot eivät ylittyneet.
Ampumaradan tai ajoharjoitteluradan toiminta ei aiheuttanut mittausjakson aikaisena toimintaaikana päiväaikaisten keskiäänitasojen raja-arvojen (ampumarata 55 dB ja ajoharjoittelurata
55 dB) ylityksiä (liite 3, kuva 2).

3.2.3 Mittauspiste HE4 (2.8. – 15.8.2017)
Mittauspiste HE4 sijaitsee asuinkiinteistön pihapiirissä noin 970 metriä ampumaradasta
etelään ja noin 1200 metriä moottoriradasta etelään. Mittausjakson aikana ei havaittu
ampumaradan toiminnasta aiheutuvia LAImax-arvon (65 dB) ylityksiä. Moottoriradan toiminnasta
aiheutuvia LAFmax-arvon (60 dB) ylityksiä havaittiin 3 minuutin aikana (3.8., 4.8. ja 6.8.2016).
Toiminnoista aiheutuva melu ylitti enimmäisäänitasojen raja-arvot alle 0,1 %:n aikana
mittausjakson aikaisesta toiminta-ajasta. Ympäristöluvan mukainen 5 %:n sallittu ajallinen
ylitys huomioiden enimmäisäänitasojen raja-arvot eivät ylittyneet.
Ampumaradan tai ajoharjoitteluradan toiminta tai impulssimaisen melun osuudella korjattu
tulos eivät aiheuttaneet mittausjakson aikaisena toiminta-aikana päiväaikaisten Apainotettujen keskiäänitasojen (LAeq) raja-arvojen (ampumarata 55 dB ja ajoharjoittelurata 55
dB) ylityksiä (liite 3, kuva 3).

3.2.4 Mittauspiste HE6 (2.5. – 11.5.2016)
Mittauspiste HE6 sijaitsee asuinkiinteistön pihapiirissä noin 730 metriä moottoriradasta
lounaaseen ja 1 500 metriä ampumaradasta länteen. Ampumaradan toiminnasta aiheutuvia
LAImax- arvon (65 dB) ylityksiä ei havaittu mittausjakson aikana. Moottoriradan toiminnasta
aiheutuvia LAFmax- arvon (60 dB) ylityksiä havaittiin 63 minuutin aikana (4.5., 7.5.5, 8.5., 9.5. ja
10.5.2016) mittausjakson toiminnan aikaisena aikana. Toiminnoista aiheutuva melu ylitti
enimmäisäänitasojen raja-arvot 0,9 %:n aikana mittausjakson aikaisesta toiminta-ajasta.
Ympäristöluvan
mukainen
5
%:n
sallittu
ajallinen
ylitys
huomioiden
enimmäisäänitasojen raja-arvot eivät ylittyneet.
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Ampumaradan tai ajoharjoitteluradan toiminta tai impulssimaisen melun osuudella korjattu
tulos eivät aiheuttaneet mittausjakson aikaisena toiminta-aikana päiväaikaisten Apainotettujen keskiäänitasojen (LAeq) raja-arvojen (ampumarata 55 dB ja ajoharjoittelurata 55
dB) ylityksiä (liite 3, kuva 4). Keskiäänitaso 55 dB ylittyi 10.5.2016, mutta ylitys ei johtunut
moottoriurheilu- tai ampumaradan toiminnasta.

3.2.5 Mittauspiste HE7 (16.5. – 29.5.2016)
Mittauspiste HE7 sijaitsee asuinkiinteistön pihapiirissä Pihlajamäessä noin 860 metriä
moottoriradasta ja 1 200 metriä ampumaradasta lounaaseen. Ampumaradan toiminnasta
aiheutuvia LAImax -arvon (65 dB) ylityksiä ei havaittu mittausjakson aikana. Moottoriradan
toiminnasta aiheutuvia LAFmax-arvon (60 dB) ylityksiä havaittiin 102 minuutin aikana (21.5.,
22.5., 28.5.2016) Toiminnoista aiheutuva melu ylitti enimmäisäänitasojen raja-arvot 1,0 %:n
aikana mittausjakson aikaisesta toiminta-ajasta. Ympäristöluvan mukainen 5 %:n sallittu
ajallinen ylitys huomioiden enimmäisäänitasojen raja-arvot eivät ylittyneet.
Ampumaradan tai ajoharjoitteluradan toiminta tai impulssimaisen melun osuudella korjattu
tulos ei aiheuttanut mittausjakson aikaisena toiminta-aikana päiväaikaisten keskiäänitasojen
raja-arvojen (ampumarata 55 dB ja ajoharjoittelurata 55 dB) ylityksiä (liite 3, kuva 5).

3.2.6 Mittauspiste HE9 (1.7. – 7.7.2016)
Mittauspiste HE9 sijaitsee asuinkiinteistön pihapiirissä Lapinmäen itäpuolella noin 570 metriä
moottoriradasta ja 1 650 metriä ampumaradasta luoteeseen. Ampumaradan toiminnasta
aiheutuvia LAImax -arvon (65 dB) ylityksiä havaittiin 2 kappaletta (2.7.2016). Moottoriradan
toiminnasta aiheutuvia LAFmax-arvon (60 dB) ylityksiä havaittiin 59 minuutin aikana (2.7. ja
3.7.2016). Toiminnoista aiheutuva melu ylitti enimmäisäänitasojen raja-arvot 1,3 %:n aikana
mittausjakson aikaisesta toiminta-ajasta. Ympäristöluvan mukainen 5 %:n sallittu ajallinen
ylitys huomioiden enimmäisäänitasojen raja-arvot eivät ylittyneet.
Ampumaradan tai ajoharjoitteluradan toiminta ei aiheuttanut mittausjakson aikaisena toimintaaikana päiväaikaisten keskiäänitasojen raja-arvojen (ampumarata 55 dB ja ajoharjoittelurata
55 dB) ylityksiä (liite 3, kuva 6).

3.2.7 Mittauspiste HE10 (2.5. – 11.5.2016)
Mittauspiste HE10 sijaitsee Lapinsuon itäpuolella asuinkiinteistön pihapiirissä. Lyhin etäisyys
moottoriradalle on 550 m ja ampumaradalle 1200 m. Ampumaradan toiminnasta aiheutuvia
LAImax-arvon (65 dB) ylityksiä ei havaittu mittausjakson aikana. Moottoriradan toiminnasta
aiheutuvia LAFmax-arvon (60 dB) ylityksiä havaittiin 66 minuutin aikana (4.5.-11.5.2016)
mittausjakson toiminnan aikaisena aikana. Toiminnoista aiheutuva melu ylitti
enimmäisäänitasojen raja-arvot 1,0 %:n aikana mittausjakson aikaisesta toiminta-ajasta.
Ympäristöluvan
mukainen
5
%:n
sallittu
ajallinen
ylitys
huomioiden
enimmäisäänitasojen raja-arvot eivät ylittyneet.
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Ampumaradan tai ajoharjoitteluradan toiminta tai impulssimaisen melun osuudella korjattu
tulos eivät aiheuttaneet mittausjakson aikaisena toiminta-aikana päiväaikaisten Apainotettujen keskiäänitasojen (LAeq) raja-arvojen (ampumarata 55 dB ja ajoharjoittelurata 55
dB) ylityksiä (liite 3, kuva 7).

3.2.8 Mittauspiste HE11 (3.8. – 15.8.2016)
Mittauspiste HE11 sijaitseee Korsujärven rannalla loma-asuinkiinteistön pihapiirissä 400 m
moottoriradasta ja yli 1200 m ampumaradasta pohjoiseen. Ampumaradan toiminnasta
toiminnasta aiheutuvia LImax-raja-arvon (60 dB) ylityksiä havaittiin 15 minuutin aikana (4.8.,
10.8., 12.-13.8.2016). Moottoriradan toiminnasta aiheutuvia LAFmax-raja-arvon (55 dB) ylityksiä
havaittiin 176 minuutin aikana (3.-4.8., 7.-13.8.2016) mittausjakson toiminnan aikaisena
aikana. Toiminnoista aiheutuva melu ylitti enimmäisäänitasojen raja-arvot 2,8 %:n aikana
mittausjakson aikaisesta toiminta-ajasta. Ympäristöluvan mukainen 5 %:n sallittu ajallinen
ylitys huomioiden enimmäisäänitasojen raja-arvot eivät ylittyneet.
Ampumaradan tai ajoharjoitteluradan toiminta tai impulssimaisen melun osuudella korjattu
tulos eivät aiheuttaneet mittausjakson aikaisena toiminta-aikana päiväaikaisten Apainotettujen keskiäänitasojen (LAeq) raja-arvojen (ampumarata 45 dB ja ajoharjoittelurata 45
dB) ylityksiä (liite 3, kuva 8). Raja-arvon ylitykset 9.8., 10.8. ja 13.8.2016 aiheutuivat
pääasiassa tuulesta ja kiinteistön normaalista käytöstä.

3.2.9 Mittauspiste HE12 (16.5. – 30.5.2016)
Mittauspiste HE12 sijaitsee Korsujärven rannassa, Korsumäen länsipuolella asuinkiinteistön
pihapiirissä noin 600 metriä moottoriradasta ja yli 1 200 metriä ampumaradasta
pohjoiskoilliseen. Ampumaradan toiminnasta aiheutuvia LAImax-raja-arvon (65 dB) ylityksiä ei
havaittu mittausjakson aikana. Moottoriradan toiminnasta aiheutuvia LAFmax-raja-arvon (60 dB)
ylityksiä havaittiin yhteensä 50 minuutin aikana (17.5., 19.5. ja 22.5.2016) mittausjakson
toiminnan aikaisena aikana. Toiminnoista aiheutuva melu ylitti enimmäisäänitasojen raja-arvot
0,1 %:n aikana mittausjakson aikaisesta toiminta-ajasta. Ympäristöluvan mukainen 5 %:n
sallittu ajallinen ylitys huomioiden enimmäisäänitasojen raja-arvot eivät ylittyneet.
Ampumaradan tai ajoharjoitteluradan toiminta tai impulssimaisen melun osuudella korjattu
tulos eivät aiheuttaneet mittausjakson aikaisena toiminta-aikana päiväaikaisten Apainotettujen keskiäänitasojen (LAeq) raja-arvojen (ampumarata 55 dB ja ajoharjoittelurata 55
dB) ylityksiä (liite 3, kuva 9). Keskiäänitaso 55 dB ylittyi 28.5.2016, mutta ylitys ei aiheutunut
näistä toiminnoista.

3.2.10 Mittauspiste HE13 (3.8. – 14.8.2017)
Mittauspiste HE13 sijaitsee Korsujärven rannalla Korsumäestä luoteeseen. Piste sijaitsee
loma-asuinkiinteistön pihapiirissä yli 1 100 metriä ajoharjoitteluradasta ja yli 1 700 metriä
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ampumaradasta pohjoiskoilliseen. Ampumaradan toiminnasta aiheutuvia LAImax-raja-arvon (60
dB) ylityksiä havaittiin 3 minuutin aikana mittausjakson toiminnan aikaisena aikana (3.8., 10.8.
ja 13.8.2016). Moottoriradan toiminnasta aiheutuvia LAFmax-raja-arvon (55 dB) ylityksiä
havaittiin ensimmäisellä mittausjaksolla 261 minuutin aikana mittausjakson toiminnan
aikaisena aikana (3.8. – 13.8.2016). Toiminnoista aiheutuva melu ylitti enimmäisäänitasojen
raja-arvot 2,8 %:n aikana mittausjakson aikaisesta toiminta-ajasta. Ympäristöluvan
mukainen 5 %:n sallittu ajallinen ylitys huomioiden enimmäisäänitasojen raja-arvot
eivät ylittyneet.
Ampumaradan tai ajoharjoitteluradan toiminta tai impulssimaisen melun osuudella korjattu
tulos eivät aiheuttaneet mittausjaksojen aikaisena toiminta-aikana päiväaikaisten Apainotettujen keskiäänitasojen (LAeq) raja-arvojen ylityksiä (ampumarata 45 dB ja
ajoharjoittelurata 45 dB) (liite 3, kuva 10). Liitteessä 3 näkyvät keskiäänitasojen ylitykset (3.5.8., 9.-10.8. ja 12.-13.8.2016) johtuivat mm. sääolosuhteista ja kiinteistön normaalista
käytöstä.

3.2.11 Mittauspiste HE16 (1.7. – 11.7.2016)
Mittauspiste HE16 sijaitsee Sulunniemen eteläkärjessä Korsujärven rannalla. Piste sijaitsee
loma-asunnon pihapiirissä. Etäisyyttä on moottoriradalle lyhimmillään 1600 m ja
ampumaradalle 1900 m. Ampumaradan toiminnasta aiheutuvia LAImax-raja-arvon (60 dB)
ylityksiä ei havaittu mittausjakson aikana. Moottoriradan toiminnasta aiheutuvia LAFmax-rajaarvon (55 dB) ylityksiä havaittiin 2 minuutin aikana mittausjakson toiminnan aikaisena aikana
(9.7. ja 11.7.2016). Toiminnoista aiheutuva melu ylitti enimmäisäänitasojen raja-arvot alle 0,1
%:n aikana mittausjakson aikaisesta toiminta-ajasta. Ympäristöluvan mukainen 5 %:n sallittu
ajallinen ylitys huomioiden enimmäisäänitasojen raja-arvot eivät ylittyneet.
Ampumaradan tai ajoharjoitteluradan toiminta tai impulssimaisen melun osuudella korjattu
tulos eivät aiheuttaneet mittausjaksojen aikaisena toiminta-aikana päiväaikaisten Apainotettujen keskiäänitasojen (LAeq) raja-arvojen (ampumarata 45 dB ja ajoharjoittelurata 45
dB) ylityksiä (liite 3, kuva 11). Liitteessä 3 näkyvät keskiäänitasojen ylitykset (2.-9.7., ja
11.7.2016) johtuivat mm. sääolosuhteista, liikenteestä ja kiinteistön normaalista käytöstä

3.3 Sorsasalon alue
Kappaleessa on esitetty Sorsasalon alueella Savon Sellun tehtaasta johtuvat meluraja-arvojen
ylitykset. Liitteessä 3 on esitetty vastaavat päiväaikaiset keskiäänitasot (LAeq) raja-arvoineen
(tai loma-asuinkiinteistön tapauksessa myös tavoitearvo) mittausjaksoilta. Liitteessä 4
esitetyissä kuvaajissa mahdollisesti näkyvät päiväaikaisen keskiäänitason raja-arvojen
ylitykset sisältävät myös muusta kuin toimijoista johtuvia ylityksiä, kuten liikenteen, kiinteistön
normaalin käytön ja luonnon ääniä. Jokaista mittauspistettä vastaavassa kappaleessa on
esitetty pisteellä havaitut tehtaan toiminnasta johtuvat keskiäänitasojen ylitykset.
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3.3.1 Mittauspiste SORSA1 (2.5.-15.5.2016 ja 19.9. – 1.10.2016)
Mittauspiste SORSA1 sijaitsee Virtasalmen rannalla asuinkiinteistön pihapiirissä. Piste
sijaitsee noin 1 300 metrin etäisyydellä Powerflute Oyj Savon Sellun tehdasalueesta.
Ensimmäisen jakson aikana tehtaan kuorimo ei ollut toiminnassa 2.-3.5. välisenä aikana ja
11.5. alkaen mittausjakson loppuun. Tehtaalla ei ollut toimintaa 7.5 alkaen mittausjakson
loppuun.
Sorsasalon toiminnoista aiheutuva impulssimaisen melun osuudella korjattu
keskiäänitaso LAeq 07-22 55 dB ja LAeq 22-07 50 dB ei ylittänyt ympäristöluvan
mukaisia raja-arvoja kummallakaan mittausjaksolla (liite 4, kuvat 1 ja 2).
Liitteessä 4 näkyvät keskiäänitasojen ylitykset aiheutuivat muista syistä, kuten
sääolosuhteista, liikenteestä ja kiinteistön normaalista käytöstä. Toukokuun mittausjakson
aikana tehdas ja kuorimo olivat yhtä aikaa toiminnassa 4.-6.5. välisenä aikana.
Keskiäänitasoissa ei ole nähtävissä selviä eroja tehtaan eri toimintojen katkojen välillä. Sen
sijaan tehtaalla olleen referenssipisteen vuorokausikohtaisissa äänitasoissa näkyi n. 2-4 dB
lasku 11.5. alkaen, kun sekä kuorimon että tehtaan toiminta hiljeni. Pelkän kuorimon
toimintakatko 2.-3.5. ei aiheuttanut samanlaista laskua. Täysin hiljainen tehdasalue ei ollut
11.5. jälkeenkään.
Sääolot olivat melko samankaltaiset ensimmäisellä ja toisella mittausjaksolla. Toukokuun
mittausjaksolla tuulen nopeus vaihteli 0,2 ja 2,3 m välillä, ja tuuliolot olivat Sorsasalon
mittausaseman mukaan pääosin suotuisia 12.5. asti, jonka jälkeen tuuli kääntyi. Syyskuun
mittausjaksolla tuulen nopeus oli hieman suurempi mittausjakson loppupäässä kuin
alkupäässä, vaihdellen välillä 0,4-3,5 m/s. Tuulen nopeus vaikuttaa äänen kulkeutumiseen,
mutta nopeus oli kuitenkin Ympäristömelun mittausohjeen mukaisesti selvästi alle 5 m
sekunnissa, joten tuulen aiheuttama epävarmuus tuloksissa arvioidaan pieneksi. Syyskuun
mittausjakson alkupuolella tuuli vaihteli välillä 0,4-1 m/s. Epävarmuutta tuloksiin voi myös
aiheuttaa mittausjaksojen sijoittuminen eri vuodenaikoihin; toukokuun mittausjaksolla ihmiset
liikkuvat enemmän pihoilla ja vesillä kuin syyskuun loppupuolella, myös esimerkiksi linnut ovat
keväällä enemmän äänessä kuin syksyllä. Siten kiinteistön normaali käyttö voi vaihdella eri
mittausaikoina. Pisteellä SORSA1 etenkin kevään jaksolla suuri osa taustamelusta aiheutui
näistä muista lähteistä.

3.3.2 Mittauspiste SORSA2 (19.9. – 1.10.2016)
Mittauspiste SORSA2 sijaitsee Virtasalmen rannalla loma-asuinkiinteistön pihapiirissä. Piste
sijaitsee noin 1 500 metrin etäisyydellä Powerflute Oyj Savon Sellun tehdasalueesta. Lomaasuinkiinteistöille on tehtaan ympäristöluvassa määritetty melun tavoitearvot (päiväajan LAeq
07-22 45 dB ja yöajan LAeq 22-07 40 dB) sekä melun raja-arvot (LAeq 07-22 55 dB ja LAeq 22-07
40 dB).
Tehtaasta aiheutuva impulssimaisen ja kapeakaistaisen melun osuudella korjattu
keskiäänitaso ei ylittänyt päiväaikaisen tai yöaikaisen keskiäänitason raja-arvoja (LAeq 07-22
55 dB ja LAeq 07-22 50 dB) (liite 4, kuva 3). Tehtaan äänistä mm. työkoneiden aiheuttamat
äänet olivat mittausjaksolla kuultavissa.
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Tehtaasta aiheutuva impulssimaisen ja kapeakaistaisen melun osuudella korjattu
keskiäänitaso ylitti päiväaikaisen keskiäänitason tavoitearvon (LAeq 07-22 45 dB) 27.9. ja
29.9.2016. Impulssimaisen ja kapeakaistaisen melun osuudella korjattu keskiäänitaso ylitti
yöaikaisen keskiäänitason tavoitearvon (LAeq 22-07 40 dB) 27.-28.9., 28.-29.9. ja 30.9.1.10.2016 välisinä öinä (liite 4, kuva 3). Ylityksiä aiheutui mm. tehdasalueen työkoneiden
liikenteestä ja puiden sahausäänestä ja kolahduksista. Etenkin sahausääni oli usein
kapeakaistaista, mikä lisää melun häiritsevyyttä.

3.4 Seurantajakso 2012-2016
Taulukoissa 6 ja 7 on esitetty eri seurantavuosien tuloksia ja mittauskertoja mittauspisteittäin.
Hepomäen ja Heinälamminrinteen mittauspisteillä ympäristölupien mukaisia raja-arvojen
(LAeq, 07-22 55/45 dB ja 22-07 50/40 dB, integrointiaika 1 h) ylityksiä havaittiin vuosina 2012
ja 2013. Raja-arvojen ylityksissä on huomioitu vain ne ylitykset, joissa ympäristölupien sallima
10 % ylitys on ylitetty. Ympäristölupien ylityksiä tapahtui vuonna 2012 pisteillä HH1, HH5, HH6,
HH8-HH11 ja HH16. Ylitykset johtuivat Rudus Oy:n ja Jätekukko Oy:n toiminnoista. Vuonna
2013 ylityksiä mitattiin pisteellä HH4, ja ylitykset aiheutuivat Rudus Oy:n toiminnoista. Pisteistä
HH6 sijaitsi loma-asuinkiinteistön ja muut asuinkiinteistöjen pihapiirissä.
Heinjoen alueella ympäristöluvan mukaisten enimmäisäänitasojen raja-arvojen (LAFmax 60/55
dB, LAImax 65/60 dB) ylityksiä (5 % sallitun ajallisen ylityksen huomioiden) ei mitattu
seurantajakson aikana. Päiväaikaisen keskiäänitason raja-arvojen (LAeq 55/45 dB) ylityksiä
mitattiin vuonna 2013 pisteillä HE13 ja HE16, jotka ovat molemmat loma-asuinkiinteistöjä.
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Taulukko 6. Yhteenveto eri vuosina mitatuista Hepomäen ja Heinälamminrinteen mittauspisteistä eri alueilla sekä niillä havaitut
ylitykset ja niiden aiheuttajat. Harmaa = ei mitattu, - = ei ympäristölupien raja-arvojen ylityksiä.
Hepomäki ja Heinälamminrinne
Vuosi

HH1

2012

X

2013

-

2014

HH2

HH3

HH4

HH5

HH6

X

X

HH7

HH8

HH9

HH10

HH11

X

X

X

X

HH12

-

Rudus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2016

-

-

-

-

-

-

HH14

HH15

HH16

HH17

X

-

2015

HH13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Taulukko 7. Yhteenveto eri vuosina mitatuista Heinjoen alueen mittauspisteistä eri alueilla sekä niillä havaitut ylitykset. D =
päiväaikainen keskiäänitason ylitys. Harmaa = ei mitattu, - = ei ympäristöluvan raja-arvojen ylityksiä.
Heinjoki
Vuosi
2012
2013
2014
2015
2016

HE1

HE2
-

-

HE3

HE4

HE6

HE7

HE8

HE9

HE11

-

HE10
-

-

-

-

-

-

HE5
-

-

-

-

-

-

HE12
-

HE13
D
-

HE14

HE15

-

-

HE16
D
-
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4 Tulosten tarkastelu ja yhteenveto vuosien 2012-2016
tarkkailuista
Heinälamminrinteen ja Hepomäen alueella ympäristölupien mukainen 10 %:n ajallinen ylitys
huomioiden alueen toiminnot eivät ylittäneet raja-arvoja ympäristömeluseurannan aikana
vuonna 2016.
Heinjoen ampuma- ja ajoharjoitteluratojen alueella toiminnoista aiheutuva melu ei ylittänyt
enimmäisäänitasojen raja-arvoja yhteismeluseurannan aikana vuonna 2016. Ampuma- ja
ajoharjoitteluratojen toiminta ei aiheuttanut päiväaikaisia keskiäänitasojen raja-arvojen
ylityksiä yhteismeluseurannan aikana vuonna 2016.
Powerflute Oyj Savon Sellun toiminnoista aiheutuva melu ylitti keskiäänitasojen tavoitearvot
loma-asuinkiinteistöllä sijaitsevalla mittauspisteellä SORSA2. Kahden viikon mittaisen
mittauksen aikana päiväajan keskiäänitason tavoitearvo ylittyi yhtenä päivänä ja yöajan
keskiäänitaso kolmena yönä. Ylityksiä aiheutui mm. tehdasalueen työkoneiden liikkumisesta
ja puiden sahausäänestä ja kolahduksista. Etenkin sahausääni oli usein kapeakaistaista, mikä
lisää melun häiritsevyyttä.
SORSA1-pisteellä ei havaittu tehtaasta johtuvia raja-arvon ylityksiä. Toinen SORSA1-pisteellä
tehty mittausjakso ajoittui toukokuuhun ajalle, jolloin tehtaan toiminnassa oli katkoksia
kuorimon ja tehtaan toiminnassa sekä erikseen että yhtä aikaa. Toimintakatkot eivät
merkittävästi vaikuttaneet mittauspisteelle kantautuvaan melutasoon, johon vaikuttavat myös
mm. liikenteestä, kiinteistön normaalista käytöstä ja muista Sorsasalon toiminnoista.
Mittausjakson päiväaikaiset keskiäänitasot olivat toukokuun jaksolla jonkin verran pienempiä
kuin syyskuun mittausjaksolla.
Pitkäaikaisissa melumittauksissa mittausolosuhteisiin liittyvä mittausepävarmuus on pienempi
kuin yksittäisissä mittauksissa, eikä todennäköisesti muuta tuloksia merkittävästi. Aineiston
käsittelyssä on huomioitu suuret epävarmuuslähteet kuten epäsuotuisat sääolot (väärästä
suunnasta puhaltava tuuli, tuulen nopeus). Suurimmalla osalla mittauspisteistä melua
aiheuttavien toimintojen ja pisteen välinen etäisyys on hyvin suuri (yli 500 metriä), mikä
vaikuttaa äänen kulkeutumiseen ja melulähteen tunnistettavuuteen. Sorsasalon mittauspisteet
sijaitsevat kapean Virtasalmen rannalla, mikä voi vaikuttaa tuuliolosuhteisiin mittauspisteessä.
Tämä voi aiheuttaa epävarmuutta mittaustuloksiin.
Hepomäen ja Heinälamminrinteen mittauspisteistä yhdeksällä on mitattu ympäristöluvan rajaarvojen ylityksiä (10 % ajallinen sallittu ylitys huomioiden) vuosien 2012-2016 aikana. Ylitykset
johtuivat Rudus Oy:n ja Jätekukko Oy:n toiminnoista. Vuosina 2012-2016 Heinjoen
mittauspisteistä kahdella havaittiin moottoriurheilu- ja ampumaradan aiheuttamia
päiväaikaisen keskiäänitason raja-arvon ylityksiä. Enimmäisäänitasojen ylityksiä (5 % ajallinen
sallittu ylitys huomioiden) ei mitattu.
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Sorsasalossa on tehty melumittauksia vuosina 2012, 2013 ja 2016. Näitä tuloksia ei ole lisätty
yhteenvetoon, koska meluseurannan alussa seurattiin osittain eri toimijoiden meluvaikutuksia
ja vuonna 2016 Powerflute Oyj Savon Sellun meluvaikutuksia Sorsasalon kiinteistöille.

Jyväskylässä 20.6.2017

Henna Toivanen
Ympäristöasiantuntija

Janne Ruuth
Ympäristöasiantuntija
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