
  

 
 

 

 

 

 

HANKASALMEN KIRKONKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MELUTARKASTELUT 

1 YLEISTÄ 
 

Kirkonkylän osayleiskaavassa on mm. taajama-alueella tiivistetty ja täydennetty asuin-
alueita. seututien 641 (Hankasalmi as. - Pukaranmäki) ja Suoliveden yhdystien 16751 
vaikutusalueilla. 

Uusilla kaava-alueilla ulkomelun yöajan keskimääräisen melutason ohjearvo on 45 dB ja 
nykyisellä asemakaava-alueen osilla 50 dB. Päiväajan ulkomelutason ohjearvo kummas-
sakin tapauksessa on 50 dB. Melutason logaritmisesta luonteesta johtuen liikenteen ta-
vanomaisella aikajakaumalla uusilla kaava-alueen osilla yömelun ohjearvo antaa le-
veimmän melualueen. Olemassa olevilla alueilla päiväohjearvo 55 dB on mitoittava. 

Melutarkastelussa on laskettu keskimääräiset melualueiden leveydet (ei maastomallipoh-
jainen tarkastelu). 

2 LIIKENNE 
Seututien 641 vuorokausiliikenne (KVL 2010) on tarkasteluosalla 2050 autoa/vrk ja ras-
kaan liikenteen osuus noin 4 %. 

Yhdystien 16751 vuorokausiliikenne (KVL 2010) on 219 autoa/vrk ja raskaan liikenteen 
osuus noin 3 %. 

Osayleiskaava-alueella nopeusrajoitukset ovat 40- 60 km/h. Nopeusrajoitus 60 km/h on 
osayleiskaava-alueella seututien 641 pohjoisosalla. Nopeusrajoitusaluetta on tarkoitus pi-
dentää pohjoiseen koko yleiskaava-alueen osalta. 

Suunnittelualueen muilla tien osilla nopeusrajoitus on 40 tai 50 km/h. 

3 MELUTASOT 

3.1 Ulkomelutasot 
Seututie 641 

Päiväajan ulkomelun 55 dB:n melualue ulottuu keskimäärin noin 16-25 m:n etäisyydelle 
ja yöajan 45 dB:n alue 24 -36 m:n etäisyydelle ajoradan keskeltä mitattuna. Melualue on 
hieman leveämpi pohjoisosalla, jossa nopeusrajoitus on suurempi (60 km/h) 
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Yhdystie 16751 

Liikenne on niin vähäistä, että jo keskimääräinen lähtömelutaso ajoradan keskellä on se-
kä yö- että päiväsajan ohjearvoja selvästi pienempi. 

3.2 Sisämelutasot 
Sisämelutasot jäävät yleisesti alle päiväajan 35 dB ja yöajan 30 dB:n ohjearvojen. Seutu-
tien pohjoisosalla 60 km/h nopeusrajoitusalueella sisämelutaso jää normaalilla jul-
kisivueristyksellä alle päiväajanohjeellisen sisämelutasoarvon 35 dB (tavanomaisella lii-
kenteen aikajakaumalla mitoittava ohjearvo), kun rakennus sijaitsee 10:m:n etäisyydellä 
tiestä tai tätä kauempana. 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Liikenteen meluvaikutukset kaava-alueelle ovat vähäiset. Jos rakennetaan lähelle tietä, 
voidaan ulkomelutason haittavaikutuksia vähentää sijoittamalla piha-alueet rakennuksen 
taakse melulta suojaan. 

Melutarkastelukartat löytyvät tämän raportin sivuilta 3 ja 4. 
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