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MELUMALLINNUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VARTEN

1.

1

JOHDANTO
Tässä työssä selvitetään melumallinnuksen avulla Kiilan kiertotalouskeskuksen hankkeesta ympäristöön aiheutuvat melutasot osana ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eri hankevaihtoehtojen toteutuessa.
Hankkeesta vastaavana on YIT Infra Oy. Ympäristövaikutusten arviointityön projektipäällikkönä
Ramboll Finland Oy:ssä toimii DI Minna Miettinen. Melumallinnuksesta ovat vastanneet ins. (AMK)
Arttu Ruhanen ja ins. (AMK) Ville Virtanen ja YVA-selostuksen meluvaikutusarvion on laatinut ins.
(AMK) Janne Ristolainen.
Arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ovat päivittyneet arviointiprosessin aikana. YVA-selostusvaiheessa tarkastellaan ja vertaillaan kuutta eri vaihtoehtoa, joista mallinnukset tehdään viidestä
eri hankevaihtoehdosta (VE 0+, VE 1A, VE 1B, VE 2A ja VE 2B). Nykytilaa kuvaava vaihtoehto VE 0
(hankkeen totuttamatta jättäminen) selvitetään alueelta olemassa olevista meluselvityksistä. Lisäksi mallinnettiin tilanne, jossa louhinta on alueen puolivälissä louhintasuunnan ollessa koilliseen.

2.

KOHTEEN SIJOITTUMINEN JA HANKKEEN VAIHTOEHDOT
Hankealue sijoittuu Vantaalle Kivistön suuralueelle. Hankealueen ympäristössä on muutakin teollista toimintaa (mm. Seepsula Oy:n maa-ainesten ottoalue, Kuusakoski Oy:n Seutulan toimipiste,
Suomen Paalauskeskus Oy) ja esim. Helsinki-Vantaan lentokenttä 2-6 km etäisyydellä kaakossa.
Vantaan vauhtikeskus sijoittuu 1,5-2 km etäisyydelle hankealueesta etelään.
Lähin asutus sijoittuu n. 400 m päähän hankealueen reunasta kaakon-lounaan suunnassa. Luoteessa sijaitsevalle Koivikon asuinalueelle on matkaa n. 0,8-1 km. Lomarakennuksia sijaitsee eri
suunnilla vakituisen asutuksen seassa.
Kuvassa 1 on esitetty hankkeen sijoittuminen ja ympäristön rakennukset.
Taulukossa 1 on kuvattu pääosin eri hankevaihtoehtojen sisältämät toiminnot. Näiden lisäksi toiminnot aiheuttavat myös liikennettä, joka suuntautuu Hanskalliontien kautta Katriinantielle ja siitä
pääsääntöisesti kohden Kehä III:sta.
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Kuva 1. Hankealueen sijainti
Taulukko 1. Hankevaihtoehtojen sisältämät toiminnot
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3.

MELUN OHJE- JA RAJA-ARVOT

3.1

Valtioneuvoston päätös 993/1992 melutason ohjearvoista
Valtioneuvosto on antanut melutason yleiset ohjearvot (Valtioneuvoston päätös 993/92). Päätöstä
sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi maankäytön,
liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyssä. Päätöstä ei sovelleta teollisuus-, katu- ja liikennealueilla eikä melusuoja-alueiksi tarkoitetuilla alueilla.
Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskiäänitasoa koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja.
Jos melu on impulssimaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatuloksiin lisätään 5 dB ennen
niiden vertaamista ohjearvoihin.
Taulukko 2. Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot

Melun A-painotettu keskiäänitaso
(ekvivalenttitaso), LAeq, enintään
Ulkona

Päivällä

Yöllä

klo 7–22

klo 22–7

55 dB

45/50 dB

45 dB

40 dB

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike- ja toimistohuoneet

45 dB

-

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja

1) 2)

niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia
palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet 4), leirintäalueet ja virkis-

3)

tysalueet taajamien ulkopuolella sekä luonnonsuojelualueet
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 havainnointiin

yöllä
4)

Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan soveltaa asumiseen käytettävien alueiden ohjearvoja

3.2

Valtioneuvoston asetus 800/2010 kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista
Valtioneuvoston asetuksella 800/2010 säädetään kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista, kun toimintaan tarvitaan ympäristölupa. MURAUS-asetus
määrittää mm. vähimmäisetäisyyden ja toiminnan vuorokautiset aikarajat. Asetuksessa myös säädetään, että toiminnasta syntyvä melu ei saa ylittää häiriöille alttiissa kohteessa edellä mainittuja
ulkomelun ohjearvoja (VnP 993/1992).

4.

SELVITYKSEN TOTEUTUS

4.1

Melunlaskentaohjelma ja laskentamallit
Laskennallisissa tarkasteluissa käytettiin SoundPlan 7.4 – melumallinnusohjelmaa, joka sisältää
laskennassa käytetyt pohjoismaisen teollisuusmelun laskentamallin (Environmental Noise from Industrial Plants: General Prediction Method, 1982) ja pohjoismaisen tieliikennemelun laskentamallin
(Road Traffic Noise – Nordic Prediction Method, 1996:525).
Laskennat suoritetaan kolmiulotteisessa maastoaineistossa. Maastoaineisto sisältää laskenta-alueen maanpintatiedot ja rakennukset.
3D-mallinnus ottaa huomioon etäisyysvaimenemisen, ilman ääniabsorption, heijastukset, maastonmuodot, esteet, heijastukset sekä maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on
oletuksena ns. vähän ääntä vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen päin. Melukuvissa olevat melukäyrät eivät siis esiinny yhtä laajoina samanaikaisesti,
vaan ainoastaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa.
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Teollisuusmelun laskentamallin (General Prediction Method) tarkkuus on ryhmälle laajakaistaista
melua säteileviä melulähteitä alle 500 m laskentaetäisyydellä ±3 dB. Tieliikennemelun laskentamallin (RTN 1996) tarkkuus on alle 500 metrin etäisyyksillä noin ±2 dB. Arvioimme, että laskentatuloksen kokonaisepävarmuus laskenta-alueella on ±3 dB.
Laskennassa oli mukana 1. kertaluokan heijastukset. Laajat asfaltoidut alueet, rakennukset ja tiet
mallinnettiin akustisesti koviksi (absorptiokerroin 0), hiekkapintainen teollisuusalue puolikovaksi
(absorptiokerroin 0,5) ja muu ympäristö normaalin tavan mukaisesti pehmeäksi (absorptiokerroin
1).
Meluvyöhykelaskennat on tehty 10*10 m laskentapisteverkkoon ja ohjelma interpoloi melutasot
laskentapisteiden välisille alueille. Laskentakorkeutena on vakiintuneen tavan mukaisesti 2 metriä
maanpinnan yläpuolella.
4.2

Maastomallin lähtötiedot
Maastoaineistona hankealueella käytettiin YIT Infra Oy:n havainnekuvien korkeuskäyriä. Hankealueen ympäristössä käytettiin Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistosta tuotettua Korkeusmalli 2 m -aineistoa. Hankealueen tasaukseen liittyvien louhintojen etenemistä vastaavat maastoleikkaukset tehtiin YIT Infra Oy:n 30.7.2018 laatimien havainnekuvien ja YIT Infra Oy:n esittämien
louhintasuuntien mukaisesti.
Mallissa huomioitiin olemassa olevat MML:n maastotietokannan mukaiset rakennukset. Melukuvissa esitetyt rakennusten käyttötiedot perustuvat YVA:n aineistoihin.
Mallissa ei ole huomioitu metsäkasvillisuutta melua vaimentavana tekijänä. Metsäkasvillisuus
(puusto yms.) voi vaimentaa melua, mikäli kasvillisuusvyöhyke on riittävän korkea ja syvyys on
suuri. Kuitenkin ympäristömeluarvioinneissa pääsääntöisesti kasvillisuuden vaikutusta ei oteta
huomioon, koska vyöhykkeiden pysyvyydestä ei voida olla varmoja (esim. puuston avohakkuut) ja
laskentamallien kyky huomioida puustoa on vajavaista.

4.3

Melulähdetiedot
Kiertotalouskeskuksen toiminnasta syntyy melua pääasiassa erilaisten materiaalien käsittelystä,
murskauksesta, alueella toimivista liikkuvista työkoneista ja liikenteestä.
Alueen tasauksen louhintojen ja murskaus pääasialliset melulähteet ovat poraus, rikotus, murskaus, pyöräkuormaajat, kaivinkoneet ja liikenne.
Melulähteiden sijoittelut mallinnuksessa on esitetty hankevaihtoehtokohtaisesti liitteissä 1.1-1.7.
Porauksen ja rikotuksen tehollinen käyttöaika perustuu vastaavissa kohteissa tehtyihin mittauksiin,
jossa huomioidaan eri toimintojen vaatimat laitteistosiirrot ja työrytmit. Materiaalien murskaukset
ja työssä käytettävät liikkuvat työkoneet mallinnettiin 100 % tehollisella käyttöajalla, vaikka tyypillisesti murskauksessakin on päivän aikana hetkiä, kun murskain käy tyhjäkäynnillä.
Hankealueen tasaukseen liittyvän louhinnan ja murskauksen melulähteiden toiminta-ajat perustuvat MURAUS–asetuksen mukaisiin aikarajoituksiin (Vna 800/2010). Materiaalin vastaanoton ja käsittelyn sekä niihin liittyvien liikenteiden toiminta-ajaksi määritetiin koko päiväaika eli klo 7-22.
Asfaltti- ja betoniaseman sekä niihin liittyvän liikenteen toiminnan luonteen takia ne mallinnettiin
ympärivuorokautiseksi.
Melulähteiden äänitehotasot ja akustiset korkeudet on arvioitu aiempien vastaavien selvitysten
perusteella ja Rambollin vastaavissa kohteissa tekemien melupäästömittausten pohjalta. Melulähteiden oktaavikaistajakaumana käytettiin Rambollin vastaavista laitteistoista mittaamia keskimääräisiä arvoja taajuusvälillä 31,5 - 8000 Hz.
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Taulukko 3. Melulähteiden melutiedot

Äänilähde

Äänitehotaso

Akustinen korkeus

(LWA), dB

maanpinnasta, m

Toiminta-aika, klo

Poraus

121

1

*7-22, tehollinen 50 %

Rikotus

123

1

*7-22, tehollinen 50 %

Murskaus

122

3

*7-22, tehollinen 100 %

Pyöräkuormaaja, 2 kpl

109

2

*6-22, tehollinen 100 %

Alueen louhinta ja murskaus

Betonijätteen vastaanotto ja käsittely
Murskaus

116

3

6-22, tehollinen 100 %

Pyöräkuormaaja

109

2

6-22, tehollinen 100 %

Louheen vastaanotto ja käsittely
Murskaus

122

3

*6-22, tehollinen 100 %

Pyöräkuormaaja

109

2

6-22, tehollinen 100 %

Ylijäämämaiden vastaanotto ja käsittely
Murskaus

samalla murskauslaitoksella louheen kanssa

Seulonta

111

3

6-22, tehollinen 100 %

Pyöräkuormaaja

109

2

6-22, tehollinen 100 %

Asfalttijätteen vastaanotto ja käsittely
Murskaus

113

3

6-22, tehollinen 100 %

Pyöräkuormaaja

109

2

6-22, tehollinen 100 %

Asfalttiasema

111

5

24 h, tehollinen 100 %

Pyöräkuormaaja

109

2

24 h, tehollinen 100 %

Betoniasema

95

5

5-22, tehollinen 100 %

Pyöräkuormaaja

109

2

5-22, tehollinen 100 %

Asfalttiaseman toiminta

Betoniaseman toiminta

*toiminta-ajat VnA 800/2010 mukaiset koska alle 500 m asutuksesta
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YVA:n yhteydessä on arvioitu liikennevaikutuksia ja sitä varten arvioidaan myös kukin toiminnon
aiheuttamat liikennemäärät. Taulukossa 4 on esitetty melumallinnuksessa käytetyt liikennemäärät
toimintokohtaisesti. Mallinnuksessa käytettiin suurinta liikennemääräarviota.
Taulukko 4. Mallinnuksessa käytetyt toimintoihin liittyvät liikennemäärät

Toiminto

Enimmäiskuljetusmäärä, yhdensuuntaista käyntiä/vrk

Alueen louhinta ja murskaus

100-200

Betonijätteen vastaanotto ja käsittely

50-100

Louheen vastaanotto ja käsittely

50-100

Ylijäämämaiden vastaanotto ja käsittely

50-100

Asfalttijätteen vastaanotto ja käsittely

50-100

Asfalttiaseman toiminta

100-200

Betoniaseman toiminta

50-100

4.4

Mallinnustilanteet
Mallinnukset tehtiin Taulukossa 1 on esitettyjen hankevaihtoehtojen VE 0+, VE 1A, VE 1B, VE 2A
ja VE 2B mukaisista tilanteista. Lisäksi mallinnettiin pelkästään alueen louhinnasta syntyvät melutasot tilanteessa, jossa louhitaan alueen eteläisintä osaa sekä tilanteessa, jossa noin puolet alueesta on louhittu ja poraus on alueen korkeimmalla kohdalla. Kaikista hankevaihtoehdoista laskettiin päiväajan keskiäänitasoa LAeq 7-22 kuvaavat meluvyöhykkeet. Koska hankevaihtoehdot VE
2A ja VE 2B sisältävät jatkuvampaa yöaikaista toimintaa (betoni- ja asfalttiasema), laskettiin
niistä myös yöajan keskiäänitasoa LAeq 22-7 kuvaavat meluvyöhykkeet.

5.

MALLINNUSTULOKSET JA TULOSTEN TULKINTA
Melumallilaskelmiin perustuvat meluvyöhykekartat on esitetty liiteluettelon mukaisessa järjestyksessä olevissa kuvissa. Keskiäänitasot on esitetty melukartoissa 5 dB:n portain vaihtuvina värialueina.
Jokaisen hankevaihtoehdon osalta melutasot ovat 55 dB tasalla tai sitä pienempiä lähimpien asuinrakennusten kohdalla mallinnustilanteessa, jossa on huomioitu louhinta sekä hankevaihtoehtojen
mukaiset materiaalien vastaanoton ja käsittelyn toiminnot. Samoin pelkästään alueen louhinnasta
aiheutuvat melutasot ovat tehtyjen mallinnusten mukaan 55 dB tasalla tai sitä pienempiä lähimpien
asuinrakennusten kohdalla.
Mallinnustilanteessa, jossa on huomioitu vain hankevaihtoehtojen mukaiset materiaalien vastaanoton ja käsittelyn toiminnot ilman louhintaa, ovat melutasot lähimpien asuinrakennusten kohdalla
50 dB tasalla tai sitä pienempiä.
Koska hankkeessa on suunniteltu toimintaa myös yöaikana (aamutunnit klo 5-7), mallinnettiin
myös yöajan melutasot. Molempien osalta melutasot ovat 45 dB tasalla tai sitä pienempiä ympäristön asuintalojen kohdalla.
Alueella on tarkoitus aloittaa kierrätys- ja vastaanottotoiminta heti, kun aluetta saadaan louhittua
riittävästi. Pelkästään hankkeen rakentamisesta aiheutuu melua siis vain louhinnan alkuvaiheessa.
Louhinnan melun arvioitiin leviävän kaikkein laajimmalle tilanteessa, jossa louhinta (poraus) on
edennyt alueen korkeimmalle kohdalle ja kiviaineksen murskaus tapahtuu alueen eteläosassa.
Tässä mallinnustilanteessa melutaso on etelässä lähimpänä sijaitsevien asuinrakennusten kohdalla
55 dB tasalla, muiden ympäristön asuin- ja lomarakennusten kohdalla melutaso on pienempi kuin
55 dB.
Alueen ympäristössä on asuinrakennusten seassa myös loma-asunnoiksi rekisteröityjä kiinteistöjä.
Tässä selvityksessä on oletettu, että taajama-alueelle vakituisen asutuksen seassa olevien yksittäisten lomarakennusten osalta sovelletaan asuinalueille asetettuja melun ohjearvoja.
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Mallinnuksen perusteella eri hankevaihtoehdoista aiheutuva melu ei ylitä asuinalueille annettuja
melun ohjearvoja yö- tai päiväaikana.
Tulokset on esitetty ilman mitään mahdollisia häiritsevyyskorjauksia. Tutkitut melulähteet eivät
vastaavissa kohteissa tehtyjen melumittausten mukaan aiheuta kapeakaistaista melua. Koska
murskattavat ainekset ovat murskauksen kannalta pääasiassa pehmeitä materiaaleja (pois lukien
kiviaines/louhe), ei melun arvioida olevan impulssimaista muuta kuin ajoittain murskauslaitoksen
välittömässä läheisyydessä. Myöskään louheen murskaus ei yleensä synnytä impulssimaista melua
kuin syöttösuppilon läheisyydessä ja jo muutaman sadan metrin päässä melu kuuluu tasaisen jauhavana. Jos murskaus sijoittuu altistuvaan kohteeseen nähden meluvallin tai maastomuodon
taakse, vähenee melussa erottuva mahdollinen impulssimaisuus entisestään. Impulssimaisten äänien erottuminen vähenee myös etäisyyden kasvaessa äänen hajaantumisen ja taustaäänen vaikutuksesta.
Ohjearvotulkinta on tehty YM:n ohjeen 1/1995 mukaisesti 10 % riskitasolla laskentaepävarmuus
huomioiden. Mallinnetuista melutasoista riippuen tulokset voivat olla ohjearvon alle, tasolla tai yli.
Mallinnuksen mukaiset tulokset pätevät esitetyillä toiminnoilla ja melutiedoilla.

LIITTEET
Melulähdekartat
1.1
VE 0+ melulähteet kartalla
1.2
VE 1A melulähteet kartalla
1.3
VE 1B melulähteet kartalla
1.4
VE 2A melulähteet kartalla
1.5
VE 2B melulähteet kartalla
1.6
Louhinnan melulähteet kartalla, eteläosan louhinta
1.7
Louhinnan melulähteet kartalla, louhinta puolivälissä
Meluvyöhykekartat
2.1
VE 0+ meluvyöhykkeet päivällä (LAeq 7-22)
2.2
VE 0+ meluvyöhykkeet yöllä (LAeq 22-7)
3.1
3.2

VE 1A meluvyöhykkeet päivällä (LAeq 7-22)
VE 1A meluvyöhykkeet yöllä (LAeq 22-7)

4.1
4.2

VE 1B meluvyöhykkeet päivällä (LAeq 7-22)
VE 1B meluvyöhykkeet yöllä (LAeq 22-7)

5.1
5.2

VE 2A meluvyöhykkeet päivällä (LAeq 7-22)
VE 2A meluvyöhykkeet yöllä (LAeq 22-7)

6.1
6.2

VE 2B meluvyöhykkeet päivällä (LAeq 7-22)
VE 2B meluvyöhykkeet yöllä (LAeq 22-7)

7.1

Meluvyöhykkeet päivällä (LAeq 7-22), eteläosan louhinta

8.1

Meluvyöhykkeet päivällä (LAeq 7-22), louhinta puolivälissä
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Ajoreittiä kuvaava melulähde

Liite 1.3
YIT Infra Oy

Toimintojen sijoittelu mallinnuksessa

Kiilan kiertotalouskeskus
YVA

VE 1B
Mallinnus tehty alueen louhinnan ja murskauksen kanssa ja ilman

Melumallinnus
Mittakaava 1:3000
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09/08/2018 A.Ruhanen

kul
jet

uks
et

1 - poraus

1 - rikotus
1 - pyöräkone
1

6 - asfalttiasema
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1 - murskauslaitos
yö
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e
2p yö
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one

6pyö
räko
ne

2 - betonimurska
5 - pyöräkone
5 - asfalttimurska

Pistemäinen melulähde
Ajoreittiä kuvaava melulähde

Liite 1.4
YIT Infra Oy

Toimintojen sijoittelu mallinnuksessa

Kiilan kiertotalouskeskus
YVA

VE 2A
Mallinnus tehty alueen louhinnan ja murskauksen kanssa ja ilman

Melumallinnus
Mittakaava 1:3000
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09/08/2018 A.Ruhanen

kul
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uks
et

1 - poraus

1 - rikotus
1 - pyöräkone

1 - murskauslaitos
1p yö
räk
one

7 - pyöräkone
2 - betonimurska
7 - betoniasema
2 - pyöräkone

Pistemäinen melulähde
Ajoreittiä kuvaava melulähde

Liite 1.5
YIT Infra Oy

Toimintojen sijoittelu mallinnuksessa

Kiilan kiertotalouskeskus
YVA

VE 2B
Mallinnus tehty alueen louhinnan ja murskauksen kanssa ja ilman

Melumallinnus
Mittakaava 1:3000
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09/08/2018 A.Ruhanen

pyöräkone
murskauslaitos
pyöräkone
rikotus

poraus

Pistemäinen melulähde
Ajoreittiä kuvaava melulähde

Liite 1.6
YIT Infra Oy

Toimintojen sijoittelu mallinnuksessa

Kiilan kiertotalouskeskus
YVA

Louhinta alueen eteläosassa

Melumallinnus
Mittakaava 1:3000
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11/09/2018 V.Virtanen

poraus
rikotus
pyöräkone
murskauslaitos
pyöräkone

Pistemäinen melulähde
Ajoreittiä kuvaava melulähde

Liite 1.7
YIT Infra Oy

Toimintojen sijoittelu mallinnuksessa

Kiilan kiertotalouskeskus
YVA

Louhinta alueen puolivälissä

Melumallinnus
Mittakaava 1:3000
0

30

60

120

180
m

11/09/2018 V.Virtanen

Alueen louhinta ja irrotetun kiviaineksen murskaus
Hankevaihtoehdon materiaalien vastaanotto ja käsittelyt
-Betonijäte

Hankevaihtoehdon materiaalien vastaanotto ja käsittelyt
-Betonijäte

Vakituinen asuintalo (MML)

1510040267
YIT Infra Oy
Kiilan kiertotalouskeskus
YVA
Melumallinnus

Liite 2.1 - Melukartta LAeq 7-22 - Hankevaihtoehto VE 0+
Melukuvat alueen louhinnan kanssa ja ilman

Loma-asunto (MML)
Melulähde
Melulähde
Kuljetukset

Mittakaava (A3) 1:15000
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VV 20.8.2018

Äänitaso
dB(A)
70 <
65 <
<= 70
60 <
<= 65
55 <
<= 60
50 <
<= 55
45 <
<= 50
<= 45

Kiviaineksen murskaus
Hankevaihtoehdon materiaalien vastaanotto ja käsittelyt
-Betonijäte

Hankevaihtoehdon materiaalien vastaanotto ja käsittelyt
-Betonijäte

Vakituinen asuintalo (MML)

1510040267
YIT Infra Oy
Kiilan kiertotalouskeskus
YVA
Melumallinnus

Liite 2.2 - Melukartta LAeq 22-7 - Hankevaihtoehto VE 0+
Melukuvat alueen louhinnan kanssa ja ilman

Loma-asunto (MML)
Melulähde
Melulähde
Kuljetukset

Mittakaava (A3) 1:15000
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VV 20.8.2018

Äänitaso
dB(A)
70 <
65 <
<= 70
60 <
<= 65
55 <
<= 60
50 <
<= 55
45 <
<= 50
<= 45

Alueen louhinta ja irrotetun kiviaineksen murskaus
Hankevaihtoehdon materiaalien vastaanotto ja käsittelyt
-Betonijäte
-Louhe
-Ylijäämämaat

Hankevaihtoehdon materiaalien vastaanotto ja käsittelyt
-Betonijäte
-Louhe
-Ylijäämämaat

Vakituinen asuintalo (MML)

1510040267
YIT Infra Oy
Kiilan kiertotalouskeskus
YVA
Melumallinnus

Liite 3.1
3.1 - Melukartta LAeq 7-22 - Hankevaihtoehto VE 1A
Melukuvat alueen louhinnan kanssa ja ilman

Loma-asunto (MML)
Melulähde
Melulähde
Kuljetukset

Mittakaava (A3) 1:15000
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VV 20.8.2018

Äänitaso
dB(A)
70 <
65 <
<= 70
60 <
<= 65
55 <
<= 60
50 <
<= 55
45 <
<= 50
<= 45

Kiviaineksen murskaus
Hankevaihtoehdon materiaalien vastaanotto ja käsittelyt
-Betonijäte
-Louhe
-Ylijäämämaat

Hankevaihtoehdon materiaalien vastaanotto ja käsittelyt
-Betonijäte
-Louhe
-Ylijäämämaat

Vakituinen asuintalo (MML)

1510040267
YIT Infra Oy
Kiilan kiertotalouskeskus
YVA
Melumallinnus

Liite 3.2 - Melukartta LAeq 22-7 - Hankevaihtoehto VE 1A
Melukuvat alueen louhinnan kanssa ja ilman

Loma-asunto (MML)
Melulähde
Melulähde
Kuljetukset

Mittakaava (A3) 1:15000
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VV 20.8.2018

Äänitaso
dB(A)
70 <
65 <
<= 70
60 <
<= 65
55 <
<= 60
50 <
<= 55
45 <
<= 50
<= 45

Alueen louhinta ja irrotetun kiviaineksen murskaus
Hankevaihtoehdon materiaalien vastaanotto ja käsittelyt
-Betonijäte
-Louhe
-Asfalttijäte

Hankevaihtoehdon materiaalien vastaanotto ja käsittelyt
-Betonijäte
-Louhe
-Asfalttijäte

Vakituinen asuintalo (MML)

1510040267
YIT Infra Oy
Kiilan kiertotalouskeskus
YVA
Melumallinnus

Liite 4.1 - Melukartta LAeq 7-22 - Hankevaihtoehto VE 1B
Melukuvat alueen louhinnan kanssa ja ilman
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Mittakaava (A3) 1:15000
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VV 20.8.2018

Äänitaso
dB(A)
70 <
65 <
<= 70
60 <
<= 65
55 <
<= 60
50 <
<= 55
45 <
<= 50
<= 45

