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JOHDANTO

Esitelmässä kuvataan kokemuksia ja akustisia yksityiskohtia useista parin viime vuoden aikana laadituista ympäristömelun selvityksistä. Niissä on monia yhteisiä piirteitä: Melulähteinä
olivat pääosin muut kuin tavalliset tie- ja raideliikenne. Melupäästöjä jouduttiin kaikissa mittaamaan erikseen. Eri melulajien yhteismeluun on jouduttu ottamaan kantaa. Impulssi- ja kapeakaistakorjausten soveltaminen on myös ollut usein ongelmana. Lisäksi esitellään valmisteilla oleva prosessiteollisuuden melustandardiehdotus (PSK). Sen tarkoituksena on mm. yhtenäistää teollisuuden melun selvitys- ja mittausmenettelyjä.
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HELSINGIN UUSIA KAAVA-ALUEITA

Vuosaaren satama muuttaa Helsinkiä huomattavasti ja monella tavalla. Melutilanteeseen välitön myönteinen vaikutus on, että kantakaupungissa kymmenien tuhansien asukkaiden meluhaitat vähenevät, kun konttirekat poistuvat kaduilta. Kokonaisuutena merkittävintä on suurten
alueiden vapautuminen asunto- ja muulle rakentamiselle, paitsi vanhoilla satama-alueilla
myös Keski-Pasilassa. Siellä ei enää tarvita ratapihaa, kun nykysatamien tavarajunat siirtyvät
pois. Tässä esitellään Pasilan ja Jätkäsaaren kaava-alueiden tulevaisuuden meluselvityksiä.
Pasilan selvitysalue kattoi Keski-Pasilan lisäksi myös Ilmalan ja Pohjois-Pasilan.

Kuva 1. Keski-Pasila vapautuu uudisrakentamiselle, kun ratapihaa ei enää tarvita.
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Kuva 2. Rakennetussa ympäristössä (tässä Pasilassa ja Ilmalassa) julkisivujen melutasot ovat
yleensä vielä kiinnostavampia kuin ”tavallinen” maanpinnan melutason kartta.
Pasilan halkaiseva, Turun- sekä Lahden- ja Porvoonväylät yhdistävä Hakamäentie rakennetaan Pasilanväyläksi. Veturitielle on suunnitteltu huomattavaa läpiajoliikennettä Tuusulanväylältä Nordenskiöldinkadulle. Pasilan asema laajenee 12:lla, kahteen kerrokseen rakennettavalla uudella lähtöraiteella. Pohjois-Pasilan ratapiha kasvaa, ja sen viereen tulee uusi asuinalue.
Katumelun selvitys oli rutiininomainen, paitsi liikennemäärien osalta: Pasilanväylän tulevaksi
liikenteeksi oletetaan lähes 100 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Sen sijaan junamelussa oli
monia erikoisuuksia. Lähimmän asuintalon edustalla on Suomen rautatieliikenteen maksimikohta. Lisämausteita vakioliikenteen mallinnukseen toivat tiukat kaarteet, jotka synnyttävät
kirskuntaa, sekä terässillat. Niiden melupäästö täytyi mitata erikseen ja ne täytyi mallintaa
yleisellä eli teollisuusmelumallilla.Pohjois-Pasilan alueella meluselvityksen erikoisuutena oli
ratapiha, jota raideliikennemelumalli ei kata. Ratapihan lukuisat eri melun syntytavat ja -tapahtumat täytyi samoin ensin mitata ja sitten mallintaa teollisuusmelumallilla.

Kuva 3. Toki melukarttakin lasketaan. Jätkäsaaressa jäljelle jäävän matkustajasataman melu
voi muodostua lähimpien talojen ongelmaksi.
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Kuva 4. Pasilassa Veturitien autoliikenteen melu on hallitsevaa reunimmaisten asuintalojen
julkisivuilla. Jätkäsaaressa laiturissa olevien laivojen apukoneiden melupäästö täytyi mitata.
Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto halusi myös enimmäistason mallinnusta ja julkisivujen
äänieristyksen mitoitusta lisäksi sen perusteella. Suuren työpanoksen lopputulos oli kuitenkin
sama vanha tuttu: sekä keskiäänitason että enimmäisäänitason osalta autot dominoivat.
Jätkäsaaren alueen meluselvityksen vakiomelulähteinä olivat katuliikenne ja raitiovaunut.
Erikoisuutena, jotka jälleen täytyi mitata ja mallintaa teollisuusmelumallilla, olivat matkustajalaivat. Matkustajaliikenne jää Länsisatamaan; Länsiterminaalia suunnitellaan laajennettavan
tuntuvasti. Laivat käyttävät laiturissa ollessaan apukonetta, jolla hoidetaan sähkö, lämmitys ja
ilmastointi. Maasähkön käyttöä tutkitaan, ongelmana on kuitenkin suuri tehontarve.
3

SATAMIA

Satamien meluselvityksiä on tehty Helsingin Länsi-, Etelä- ja Sörnäisten satamissa, Vuosaaren
satamatyömaalla sekä Hangon, Turun Pansion, Pietarsaaren ja Kokkolan satamissa. Selvityksille tyypillistä oli melulähdetyyppien laaja kirjo. Tärkein melulähde on miltei poikkeuksetta
dieselmoottori, joko konttien siirtelyyn käytettävässä vetomestarissa tai muissa työkoneissa.

Kuva 5. Eteläsataman kansallismaiseman eli Tuomiokirkon, Uspenskin katedraalin, Presidentinlinnan ja Havis Amandan mallintaminen oli akustiikkainsinöörille ainutkertainen projekti.
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Kuva 6. Satamien melulähteitä: yleisin eli vetomestari (+rampin kolahdus impulssimelun lähteenä), laivan apukoneen pakoputki (usein kapeakaistainen pientaajuinen lähde), nostureita
ja rekkoja sekä Vuosaaren sataman väylätöiden tärkein melulähde: ruoppaajan kaivinkone.
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TEOLLISUUTTA

Suuria ja yksityiskohtaisia teollisuusmeluselvityksiä on tehty mm. Raahessa, Valkeakoskella,
Nokialla, Karhulassa, Kauttualla ja Harjavallassa. Niiden yhteisenä piirteenä on ollut mitattujen ja mallinnettujen melulähteiden suuri tai jopa erittäin suuri määrä.
ISO:n suurten teollisuusmelulähteiden melupäästön mittausmenetelmä ISO 8297 kannustaa
mittaamaan suuri laitos yhtenä kokonaisuutena. Näin onkin joskus välttämättä tehtävä, koska
muu ei ole mahdollista. Mutta useissa tapauksissa kokemukset ovat osoittaneet, että jos erillisten pienempien lähteiden mittaus on suinkin mahdollista, se tarkentaa mallinnusta ja selvitystä
ratkaisevasti. Viime vuosien selvä trendi onkin yksittäisten lähteiden määrän kasvaminen.
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MENETELMIÄ JA PSK:N STANDARDIEHDOTUS

Tässä esitelmässä mainittujen melulähteiden melupäästön eli äänitehotason mittaukset on pääsääntöisesti tehty Nordtest-menetelmällä NT ACOU 099 [1]. Se on ISO 3744:n laajennus,
kun tarkoituksena on mallintaa ulkomelun lähteitä yleisellä pohjoismaisella mallilla [2]. Kun
melulähteiden melupäästömitaukset tehdään huolellisesti ja kattavasti, yleinen pohjoismainen
laskentamalli on osoittautunut erittäin luotettavaksi niillä etäisyyksillä, jotka ovat meluselvityksissä merkittäviä.
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Kuva 7. Rautaruukin Raahen terästehdas. Mallinnusalueen koko oli n. 4×4 km2.

Kuva 8. UPM-Kymmenen Valkeakosken Tervasaaren paperitehtaat. Lähteitä yhteensä 111.

Kuva 9. Harjavallan suurteollisuuspuisto: Outokummun, Kemiran ym. laitoksia.
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Kuva 10. Teollisuuden melulähteitä. Tehtaan kattomaailma on yleensä sekava, mitoiltaan
suuri tai pahimmillaan vaikeasti lähestyttävä. Liikkuvien lähteiden melupäästömittaus on oma
lukunsa, jota varten ei ole olemassa valmiita menetelmiä.
Tehdyissä vertailumittauksissa on useimmten pysytty 2 dB sisällä mitattujen ja laskettujen
melutasojen välillä. Tämä on selvästi parempi tulos, kuin mitä ennalta saattaisi odottaa.
Pohjoismainen teollisuusmalli on miltei identtinen ISO:n yleisen mallin 9613-2 kanssa. Ainoa
ero on kuitenkin usein merkittävä: pohjoismaisessa mallissa voi olla kaksi eri meluestettä
ISO:n yhteen ainoaan verrattuna, ja tällä on usein suuri merkitys rakennetussa tai maastoltaan
vaihtelevassa ympäristössä. Ero voi olla lähes 5 dB, pohjoismaisen mallin hyväksi.
Lopuksi mainitaan valmisteilla oleva prosessiteollisuuden (PSK) melustandardiehdotus [3].
Sen tarkoituksena on yhtenäistää teollisuuden käyttämiä melun selvitys-, mittaus- ja arviointimenettelyjä sekä takuuasioita. Siinä määritellään, että teollisuuden ympäristömelun melupäästö mitataan NT-menetelmällä [1] ja leviäminen mallinnetaan pohjoismaisella mallilla [2].
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