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YHTEENVETO 
 

Tässä raportissa on esitetty Tikkurilan Romu Oy:n Tuusulan kunnan Ke-

latien teollisuusalueella olevan romunkierrätyslaitoksen ympäristömelun 

vuoden 2015 mittausten tulokset.  

 

Ympäristöluvan lupaehtojen mukaan Tikkurilan Romu Oy:n melun LAeq, 07 – 

18h-taso ei saa ylittää lähimmissä melulle alttiissa kohteissa 55 dB(A). Jos 

melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaustulokseen lisä-

tään 5 dB ennen sen vertaamista ohjearvoon. Ympäristölupa edellyttää, että 

mittaukset tehdään ympäristöministeriön mittausohjeen 1/1995* mukaisesti. 

Kyseisen ohjeen mukaan ”muun kuin mitattavan melun äänitason tulee mit-

tausaikana olla 10 dB mitattavaa melua pienempi”. Tällaisiin ohjeen edel-

lyttämiin oloihin, joissa muu melu (taustamelu) olisi ollut mittauspisteissä 

2, 3 ja 4 koko mittauksen ajan 10 dB mitattavaa romunkäsittelylaitoksen 

melua pienempi (hiljaisempi), ei ollut mahdollista saavuttaa yhdessäkään 

mittauksessa. Yhtenä syynä on se, että ohje 1/1995 edellyttää, että mittauk-

set tehdään äänen edetessä myötätuulessa eli tässä tapauksessa länsituulen 

aikana. Helsinki-Vantaan kentät lennot laskeutuvat kentälle vastatuuleen eli 

länsituulen aikana idästä päin. Laskeutuvien koneiden lentoreitit kulkevat 

lähimmillään noin 0,8 km päässä mittauspisteistä. Lentomelu lisää tausta-

melua. Mittauspisteessä 2 (Salkolantien pää) voimakasta, lähes jatkuvaa 

taustamelua aiheutti Kulomäentien liikenne. 

 

Kokonaismelun† keskiäänitaso mittauspisteissä 2 (Salkolantien pää), 3 

(Kuovitien pää) ja 4 (Korppitien pää) vaihteli eri mittauskerroilla 49 – 54 

dB.‡  Taulukossa 2 on esitetty mittaustulosten perusteella tehty arvio 

romunkäsittelymelun osuudesta kokonaismelussa. 

 

Ympäristöministeriön mittausohjeen 1/1995 mukaan yksittäinen melu-

tapahtuma, ”melupiikki”, on objektiivisesti arvioinut impulssimainen, jos 

sen LAImax ja LASmax-tason erotus on 5 dB tai enemmän. Tämän ehdon 

täyttäviä romunkäsittelymeluksi tunnistettavissa olevia melupiikkejä ei 

esiintynyt ainakaan merkittävässä määrin asuntoalueella olevissa mittaus-

pisteissä 2, 3 ja 4. 

 

Ei löydetty näyttöä tai perusteita sille, että romunkäsittelymelun osuus olisi 

ylittänyt mittauspisteissä 2, 3 tai 4 50 dB(A) keskiäänitason.§ Joitakin 

LAFmax = 60 dB ylittäviä taustamelukorjaamattomia melupiikkejä todettiin ja 

muutama alkuperältään epävarma 65 dB ylittävä kolinapiikki. 75 dB ylittä-

viä ei todettu. Voimakkaan taustamelun vuoksi on mahdotonta määrittää 

romunkäsittelystä peräisin olevien melupiikkien kumulatiivinen tilastolli-

nen jakautuma mittauspisteissä 2, 3 ja 4. 

                                                      
* Ympäristömelun mittaaminen – Mätning av omgigivningsbuller, Ohje 1/1995 

Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, 1995, 82 s. ISBN 951 – 731 – 

082 – X. 
†  kokonaismelu sisältää laitoksen melun lisäksi kaikki muut melut ja äänet. 
‡  ks. taulukko 2 ja kuvat 8 – 19. 
§  Kun otetaan huomioon mahdollisesti aiheellinen 5 dB impulssikorjaus, ympäris-

töluvan ehto LAeq,07-18h ≤ 55 dB tarkoittaa sitä, että mitattu LAeq,07-18h ≤ 50 dB. 

Enimmäistaso LAFmax ei saa ylittää 65 dB. Enimmäismelutaso ei ylity, jos koko 

työpäivän (klo 7.00–18.00) ajan yli 60 dB tason ylittävistä melupiikeistä yli 95 

% jää alle tason 65 dB ja 100 % alle tason 75 dB. 
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Tämän raportin on laatinut dilp.ins. Kari Pesonen, Insinööritoimisto Kari 

Pesonen Oy. 

 

 

LAITOKSEN MELULÄHTEIDEN OMINAISPIIRTEITÄ 
 

Kuvassa 1 on esitetty näkymä toimistorakennuksen katolta romutarhaan. 

Kuvassa 2 on esitetty toimiston katolla olleen äänitasomittarin sijainti. 

Tällä mittarilla monitoroitiin melun tuottoa. Melun tuoton kumulatiiviset 

pysyvyyskäyrät on esitetty kuvassa 7. 

 

Laitoksen melun tuotolle on ominaista se, että melulähteillä ei ole tiettyä, 

vakiona pysyvää äänitehoa, spektriä eikä äänensäteilyn suuntaavuutta. 

Lähteiden paikatkin vaihtelevat. Suuri osa melun tuotosta tapahtuu paikois-

sa, joissa romukasat toimivat meluesteinä. Estevaikutus riippuu:  

 melulähteen paikasta verrattuna kasojen korkeuteen ja muotoon, 

 romun laadusta, joka vaikuttaa sekä estevaikutukseen (esim. kuinka 

tiivis/tiheä kasa on) että romunkäsittelyssä syntyvän äänen ominai-

suuksiin (ääniteho, spektri ja äänensäteilyn suuntaavuus sekä nii-

den ajallinen vaihtelu), 

 eri kasojen ja alueella olevien meluaitojen yhteensä tuottamasta 

meluestevaikutuksesta. 

 

Kuvista 1 ja 2 huomataan, että romukasojen muoto on epämääräinen. 

Muoto ja korkeus vaihtelevat eri aikoina. Muoto on lisäksi erilainen eri 

suunnista sekä ko. kasan ja naapurikasan eri kohdista katsottuna (katsottuna 

romunkäsittelyn melun eri syntypaikoista).  

 

 

 
 

Kuva 1:   Näkymä toimistorakennuksen katolta (mittauspiste 1) romutarhaan. 

Kuva on otettu vuonna 2012. Romukasojen koko vaihtelee vuoden 

mittaan. 
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Kuvassa 2 näkyy romutarhan rajalla oleva meluaita (aita, jonka harjalla on 

vinokatos), Tämä meluaita ja toimistorakennus toimivat meluesteenä romu-

tarha-alueelta alueen itäpuolella olevalle asuntoalueelle eteneville romun-

käsittelyäänille. 

 

 
 

Kuva 2:   Romutarhan toimiston katolla ollut äänitasomittari (SVAN 971), 

jonka avulla monitoroitiin melun tuottoa. Taustalla vasemmalla 

näkyy romutarhan itärajalla (asuntoalueen puolella) oleva meluaita, 

jossa on katos. 

 

Suurin osa romunkäsittelymelusta on lyhytkestoista, iskumaista. Useimmi-

ten iskumaisuus täyttää lähellä lähteitä (melun syntykohtaa) YM:n mittaus-

ohjeen 1/1995* impulssimaisuuden määritelmän.†, ‡ Impulssimaisuus vähe-

nee äänen etenemismatkan kasvaessa. Romutarhan ympäristön asuinalueilla 

impulssimaisuus riippuu etäisyyden lisäksi myös taustamelun voimakkuu-

desta. Mitä voimakkaampaa taustamelu on laitoksen ”melupiikkeihin” 

verrattuna, sitä pienempi on LAImax- ja LASmax-tason ero ja ihmisten kokema 

äänen subjektiivinen impulssimaisuus.§ Impulssimaisuutta on analysoitu 

tarkemmin jäljempänä luvussa ”Impulssimaisuus”. 

                                                      
*  Ympäristömelun mittaaminen – Mätning av omgigivningsbuller, Ohje 1/1995 

Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, 1995, 82 s. ISBN 951 – 731 – 

082 – X. 
†  Melu katsotaan impulssimaiseksi (jos kuulohavainto ei riitä), jos LAImax – LASmax ≥ 

5dB. Tämän 5 dB kriteerin mukaan mm. puhe ja linnun laulu ovat lähietäisyyk-

sillä impulssimaisia. 
‡  Lääkintöhallituksen meluohjekirjeissä oli sama impulssimaisuuden määritelmä 

kuin YM:n mittausohjeessa 1/1995. Sosiaali- ja terveysministeriön asumister-

veysohjeessa määrittely korvattiin muulla määrittelyllä. Syynä oli se, että tämä 5 

dB sääntö luokittelee liian usein/helposti impulssimaiseksi ääniä/meluja, jotka 

eivät kuulijansa mielestä ole impulssimaisia eivät lisää melun haitallisuutta. 
§  Kuulijan arvioima impulssimaisuuden voimakkuus (jos tätä kysytään) ei ole 

sama tai yhtä suuri kuin on impulssimaisuuden vaikutus melun kiusallisuuteen, 
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Melutarha-alueella on kaksi äänilähdettä, leikkuri ja dieselgeneraattori, 

joiden paikka ei vaihtele. Dieselgeneraattorin melun tuotto on melko 

vakiota. Leikkurin melun tuotto riippuu romun laadusta ja koosta (ääntä 

säteilevästä pinta-alasta ja säteilykertoimesta). 

 

Kuvassa 7 on esitetty pisteessä 1 (toimistorakennuksen katolla) mitattuja 

melun tuoton pysyvyyskäyriä. Hetkellinen äänitaso (LAF-taso) vaihteli kol-

mena eri päivä, yhteensä 5,8 tuntia kestäneiden mittausten aikana 54 – 92 

dB(A).  

 

Katolla mitattu 5,8 tunnin ajan keskiäänitaso, LAeq,5,8 h = 68,4 dB(A), vastasi 

hetkellistä melutasoa, joka ylittyi eri mittauspäivinä 13 – 18 % ajasta ja alit-

tui noin 82 – 87 % ajasta. 

 

Romunkäsittelyn melun tuotolle on ominaista hetkellisen äänitason suuri 

vaihtelu. Suurin osa melupiikeistä on niin hiljaisia, että ne eivät erotu kuu-

lohavainnoin romutarhan ympäristön asutusalueella. Tosin on syytä huoma-

ta, että spektristä ja melun ajallisesta vaihtelusta riippuen ihmiskorva voi 

erottaa LAF-tasoltaan jonkin verran hiljaisempia melutapahtumia kuin on 

vallitsevan (liikenteen, asumis- ja luonnonäänien aiheuttaman) taustamelun 

samanaikainen A-painotettu taso. 

 

 

MELUMITTAUKSET 
 

Mittauksista laadittiin 13.4.2015 päivätty mittaussuunnitelma, joka lähetet-

tiin viranomaiselle hyväksyttäväksi.* 

 

Koska aikaisemmin, esimerkiksi vuoden 2008 ja 2012 mittauksissa, oli 

todettu, että on mahdotonta erottaa asuntoalueiden kokonaismelusta Tikku-

rilan Romu Oy:n osuus melusta, näissä vuoden 2015 mittauksissa päätettiin 

seurata melun tuottoa toimistorakennuksen katolla olevasta mittauspistees-

sä. Vastaava melun tuoton seuranta tehtiin myös vuoden 2012 mittauksissa. 

Paikka valittiin siksi, että se oli korkealla (so. romukasojen meluestevaiku-

tus on pienempi kuin maanpinnalla), varsinainen romutarhan ja asuntoalu-

een välillä oleva meluaita ei vaikuta ja piste on melulähteisiin nähden asun-

toalueen puolella. 

 

Mittaustuloskuviin 8 – 19 on merkitty näytteeksi muutama ajanjakso, jona 

vastaanottopisteen taustamelu on ollut niin hiljaista, että melun voimakkain 

vaihtelu (”piikkien” enimmäistaso) seuraa melko hyvin samanaikaista 

nopeaa LAF-tason vaihtelua toimistorakennuksen katolla olleessa mittaus-

pisteessä. Tällaisia suorakaiteen sisään erotettuja ajanjaksoja on kuvissa 11, 

12 ja 18. Näissä kuvissa piikkien enimmäistason erotus kuvaa melko 

luotettavasti romunkäsittelyn melun etenemisvaimentumista mittauspistei-

den välillä. 

 

 

                                                                                                                           
häiritsevyyteen ja siihen, miten se vaikuttaa kuulijan arvioimaan ympäristön 

viihtyisyyteen. 
*  Metalliromun kierrätyslaitos, Ympäristömelujen mittaussuunnitelma, Insinööri-

toimisto Kari Pesonen Oy, rev. 1 13.4.2015, 7 s. 
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ROMUTARHAN TOIMINTA MITTAUSTEN AIKANA 
 

Tikkurilan Tomu Oy:ltä saadun tiedon mukaan päivittäinen ruokatauko on 

11.00 – 11.30. Päivittäin on kolme kahvitaukoa, klo 9.00, 13.00 ja 15.00. 

Kukin kestää 15 minuuttia. Osa näistä tauoista näkyy mittauskuvissa melun 

hiljentymisenä mittauspisteen 1 (toimiston katolla) melussa. Esimerkiksi 

ruokatauon vaikutus melun tuottoon näkyy kuvissa 18 ja 19. Salkolantien ja 

Kuovitien melussa ei näy tänä aikana merkittävää vaimentumista. 

 

Romutarhan liikennemäärät olivat eri mittauspäivinä mittausajan sisällä: 

24.4.2015, yhteensä 9 kpl tulleita romun kippauskuormia, 

2.11.2015, 16 kpl tulleita romun kippauskuormia, 3 kpl kuorma-auton lavan 

lastauksia (ulosmenevä romu), 4 kpl trukki-/käsinpurkua, 

23.11.2015, 14 kpl tulleita romun kippauskuormia, 6 kpl kuorma-auton 

lavan lastauksia (ulos menevä romu), 3 kpl trukki-/käsinpurkua. 

 

Kuormia tuli ja lähti usealta alueelta romutarhan alueelta eli kuormien 

purulle ja lastaukselle ei ollut tiettyjä vakiopaikkoja. 

 

Melun tuottoa kuvaava pisteessä 1 (toimistorakennuksen katto) mitattu 

LAeq-taso oli 24.1.2015 68,7 dB, 2.11.2015 68,3 dB ja 23.11.2015 68,3 dB. 

Koko mittausajan, 5,8 tunnin, keskiäänitaso, LAeq,5,8 h, oli 68,4 dB. Vuoden 

2012 mittauksessa 4 tunnin mittauksen keskiäänitaso LAeq, 4h oli 69,9 dB. Eri 

päivinä mitatun LAF-tason kumulatiiviset pysyvyyskäyrät on esitetty kuvas-

sa 6. 

 

 

MITTAUSPISTEET 
 

Mittauspisteiden paikat on esitetty kuvassa 3. Piste 1 oli romutarhassa toi-

mistorakennuksen katolla. Piste 2 oli Salkolantien päässä, piste 3 Kuovitien 

ja piste 4 Korppitien päässä.  

 

Romutarhatontin itärajalla on korkea meluaita (ks. kuva 2). Salkolantien 

mittauspisteet ovat noin 180…200 m etäisyydellä sen harjalta ja Kuovitien 

noin 360…370 m etäisyydellä. Vuoden 2008 mittauksissa melua mitattiin 

pisteissä 2, 3 ja 4, mutta pisteiden numerointi oli toinen. Vuoden 2012 

mittauksissa piste 1 ja 2 olivat samoja, pisteen 3 numero oli tuolloin 4 ja 

pisteessä 4 (Korppitie) ei mitattu lainkaan. Vuonna 2012 mittauksissa piste 

3 oli Salkolantie 28 pihassa talojen A ja B välissä. Tuolloin todettiin, että 

tämän paikan melu ei poikennut merkittävästi Salkolantien päässä olleen 

mittauspisteen melusta. 

 

Salkolantien päässä oleva mittauspiste ei ollut aivan tien päässä siksi, että 

Kulomäentien ja mittauspisteen väliin jäävä mäki varjostaisi (vaimentaisi) 

ainakin jossain määrin Kulomäentieltä peräisin olevaa liikennemelua. 

Mittauspisteen ja romutarhan välillä on laakso, jota pitkin liikennemelu 

tietyltä osalta Kulomäentietä ja Kelatietä pääsee etenemään melko esteet-

tömästi mittauspisteeseen. 
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Kuva 3:   Mittauspisteiden paikat. Piste 1 on toimistorakennuksen katolla, 2  

Salkolantien päässä, 3 Kuovitien päässä ja 4 Korppitien päässä. Kulo-

mäentie on kuvan alaosassa poikittain kulkeva tie. Sen ja Kelatien 

alkupään liikennemelu pääsee etenemään mittauspisteisiin romutarha-

alueen ja Salkolantien pään väliin jäävän laakson (kuvassa vaalean 

sininen alue) kautta. Voimakkaimmin liikennemelu vaikuttaa Salko-

lantien (piste 2) kokonaismeluun. 

 

 

MITTAUSLAITTEET JA -MENETELMÄT 
 

Mittaukset tehtiin Svantekin SVAN 971, SVAN 958 ja SVAN 912AE 

tarkkuusluokan äänianalysaattoreilla. Mittareiden tekniset tiedot löytyvät 

Svantekin kotisivuilta.* Mikrofonin korkeus oli asuinalueen melumittauk-

sissa 1,5 – 1,7 m maan pinnasta. Toimistorakennuksen katolla olevan 

mikrofonin korkeus oli noin 1 m katon harjalla olevan kävelysillan (riti-

lätaso) pinnasta. Kaikissa mittareissa oli tuulisuoja mikrofonin päällä. Lait-

teiston toiminta tarkistettiin Svantekin tarkkuusluokan (luokka 1, sallii ± 

0,3 dB epätarkkuuden) SV 30A normaaliäänilähteellä. Tämän tarkkuus on 

tarkistettu viimeksi vuonna 2015 vertaamalla toisiin normaaliäänilähteisiin 

ja usean tarkkuusluokan äänitasomittareiden antamiin tasoihin. Epätarkkuus 

on alle ± 0,2 dB. 

 

Toimistorakennuksen katolla olleessa SVAN 971:ssa on ääntä mitattaessa 

käytössä kolme ”profiilia”, mikä tarkoittaa, että mittari kerää muistiinsa 

samanaikaisesti äänen ajallista vaihtelua kolmella eri taajuus- ja aikapai-

notuksella ja lisäksi kustakin voidaan valita tallennetavaksi tehollisarvo, 

                                                      
* http://www.svantek.com/showpage.php  

http://www.svantek.com/showpage.php
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minimi, maksimi ja/tai peak. Mittauksissa tallennettiin LAF-, LAS- ja LAI-

painotettujen tasojen ajallinen vaihtelu 10 näytettä sekunti näytteistyksellä. 

Tällä näytteistyksellä mittarin muistiin kertyy 36 000 näytettä tunnissa 

kustakin profiilista.  

 

SVAN 958 mittaria käytettiin jatkuvaan mittaukseen Salkolantien päässä 

(mittauspiste 2). Sen näytteistys ja tallennusasetukset olivat samat kuin 

SVAN 971 mittarissa. 

 

SVAN 912AE-analysaattorilla tehtiin 10 minuutin pituisia mittauksia 

(tallennus 10 näytettä sekunnissa) Kuovi- ja Korppitien päässä (mittaus-

pisteet 3 ja 4). Näissä mittauksissa näytteistys ja tallennus tapahtui 

samanaikaisesti viidellä eri profiililla: LAF-, LAS-, LAI-, LCF- ja LCI-paino-

tuksella. 

 

Mittaustulokset on esitetty jäljempänä kuvissa 8 – 19. Kuvissa on kussakin 

30 minuutin osuus jatkuvasta mittauksesta ja mittaustulosten tunnistami-

seen tarvittavia selityksiä. Kuvien vaaka-akselilla esitetyn ajan 0-hetki on 

pisteessä 1, toimistohuoneen katolla, olleen mittarin mittauksen alkuhetki 

kyseisenä mittauspäivänä. Kuvien oikeassa ylälaidassa on esitetty mittauk-

sen alusta lukien kertynyt kokonaismelun keskiäänitaso. Keskiäänitason 

mittauksen alku- ja loppuaika on esitetty alaindeksissä. Esimerkiksi LAeq, 

12.00 – 14.00 h kertoo keskiäänitason kertyneen aikaväliltä 12.00 – 14.00 eli 

kahden tunnin ajalta. Kustakin mittausjaksosta on esitetty LAF-painotetun 

tason ajallinen vaihtelu sekä keskiäänitason, LAeq, kehittyminen ko. mit-

tauksen alusta alkaen. 

 

Kuvissa on myös esitetty samanaikaisesti asuntoalueen mittauspisteessä 3 

tai 4 SVAN 912AE-mittarilla mitatun melun LAF-tason ajallinen vaihtelu 

(oranssi käyrä) ja tämän vaihtelun keskiäänitason (LAeq-taso) kehittyminen 

(vihreä käyrä) ja tekstinä [esim. LAeq, 12.12 – 12.20 h = 52,4 dB(A)] näytteen 

(kokoismelun) keskiäänitaso.  

 

Svan 971, 958- ja 912AE-mittareiden sisäiset kellot olivat noin 2 sekunnin 

tarkkuudella samassa ajassa. Salkolantien mittauspisteisiin (2 ja 3) toimin-

nan melu saapuu noin 0,6 sekuntia myöhemmin kuin pisteeseen 1 ja pistee-

seen 4 noin 1 sekuntia myöhemmin. Kuvissa 4 ja 5 mittareiden kellojen ja 

matkaeroista johtuvat aikaerot on korjattu siten, että romutarhalta peräisin 

oleviksi tunnistetut melupiikit ajoittuvat samanaikaisiksi. 

 

Kuvien 8 – 19 vaaka- eli x-akselin ajallinen pituus on 30 minuuttia, jona 

aikana kertyy 18 000 mittausnäytettä melun vaihtelusta. Jos A4-sivulla 

esitettävään kuvaan ahdettaisiin 30 minuuttia pitempi ajanjakso, nopeasti 

vaihtelevan melun vaihtelun yksityiskohdat sulautuvat yhteen. Toisaalta, 

jos näytetiheys pudotettaisiin alhaisemmaksi kuin 10-näytettä sekunnissa, 

melun vaihtelun yksityiskohdat alkaisivat kadota. Tällä näytteistysnopeu-

della esitetyn LAF-tason vaihtelun pitäisi vasta hyvin ihmisen kokemaa 

melun äänekkyyden ajallista vaihtelua. 10 dB kasvu vastaa suurin piirtein 

äänekkyyden kaksinkertaistumista ja 10 dB alenema äänekkyyden puoliin-

tumista. 
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SÄÄ MITTAUSTEN AIKANA 
 

Seuraavat säätiedot ovat peräisin Helsinki-Vantaan kentän, Ilmatieteenlai-

toksen nettisivujen ja Väisälä Oy:n Vantaan mittareista.* Arvot ovat 10 mi-

nuutin havaintovälien keskimääräisiä arvoja. Hetkellinen tuulen suunnan ja 

nopeuden vaihtelu on suurempaa. 

 

 

Päivä Tuulen 

suunta ast 

Tuulen 

nopeus m/s 

Lämpötila 

°C 

Suhteellinen 

kosteus % 

24.4.2015 270 – 315 2 – 5 8 – 10 35 – 40 

2.11.2015 200 – 270 1 – 3 10 – 12 70 – 75 

23.11.2015 180 – 270 1 – 3 –2 – 0 75 – 90 

 

Mittausten ajankohdaksi oli toivottu sellaista vuodenaikaa, jona lehtipuissa 

ei ole lehtiä. Tästä syystä yksi mittaus tehtiin ennen lehtien puhkeamista ja 

kaksi syksyllä lehtien varistua puista pois. 

 

Ympäristöministeriön melumittausohjeiden 1/1995 mukaan mittaukset 

tulisi tehdä oloissa, joissa ääni etenee myötätuulessa (± 45° sektorissa 

alatuulen puolella). Tikkurilan Romu Oy:n tapauksessa tämä tarkoittaa 

länsituulta. Länsituulen aikana Helsinki-Vantaan lentokentän koneet 

laskeutuvat idästä ja aiheuttavat kaikissa mittauspisteissä mittauksia 

häiritsevää taustamelua. Mittausohjeiden mukaan taustamelun tulisi olla 

vähintään 10 dB mitattavaa melua hiljaisempaa. Taustamelua on käsitelty 

jäljempänä. 

 

 

MITTAUSTULOKSET 
TAUSTAMELU 

 

Voimakas taustamelu tekee mahdottomaksi erottaa romuntarhan meluosuus 

mittauspisteiden 2, 3 ja 4 kokonaismelusta. Kuvassa 4 on esitetty esimerkki 

ajanjaksolta, jona taustamelu pisteissä 2 ja 4 on ollut tavallista hiljaisempaa 

4 minuutin ajan. Jos mittauspisteen 2 tai 4 LAF-käyrässä oleva melupiikki 

(romun käsittelyn kolina) on peräisin romutarhasta, pitää samanaikaisesti 

näkyä voimakas piikki toimistorakennuksen katolla mitatun LAF-tason ajal-

lisessa vaihtelussa. Jos taustamelu ei vaikuttaisi lainkaan, piikin tulisi erota 

taustamelusta lähes yhtä voimakkaana† kuin toimistohuoneen katollakin. 

 

Esimerkki kuvan 4 tulkinnasta:  
Numeroilla 1, 4 ja 5 merkityt piikit näkyvät kaikissa kolmessa mittauk-

sessa. Enimmäistason äänitasoero 22 – 30 dB kuvaa romutarhalta peräisin 

olevan melun vaimentumista. Korppien tien pään LAF-tasossa näkyvä piikki 

numero 3 ei näy muissa mittauksissa. Tämä on merkki siitä, että kyseessä 

on jokin muu iskuääni (”kolahdus”‡) kuin romutarhan ääni. Jos tämä kolah-

                                                      
* http://www.vaisala.com/vantaaweather/history.htm  
†  Impulssimaisen lyhyen äänipulssin kesto pitenee ja huippuarvo alenee jonkin 

verran äänen edetessä sen matkan, jolla mittauspisteiden 2, 3 ja 4 etäisyys melu-

lähteestä on suurempi matka mittauspisteeseen 1. 
‡  Piikkejä aiheutti mittausten aikana asumisäänet kuten rakennustöihin liittyvä 

vasarointi, autojen ja rakennusten ovien sulkemisäänet ja mattojen tamppaus, 

koiran haukunta ja linnun laulu. 

http://www.vaisala.com/vantaaweather/history.htm
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dus olisi peräisin romutarhalta, sinisessä käyrässä pitäisi näkyä samanaikai-

sesti 22 – 30 dB pisteen 4 melua voimakkaampi piikki ja oranssissa käyräs-

sä 2 – 5 dB voimakkaampi. 

 

 
Kuva 4:   Esimerkki taustamelusta verrattuna romunkäsittely ääniin. Kyseessä 

on kuvan 18 alkuosan tarkennus. Sininen käyrä: LAF-taso toimisto-

rakennuksen katolla (mittauspiste 1), oranssi käyrä: LAF-taso Salko-

lantien päässä (mittauspiste 2) ja violetti käyrä: LAF-taso Korppitien 

päässä (mittauspiste 4). 

 

Äänitason ajallisen vaihtelukäyrien pienimmät arvot kuvaavat mittauspis-

teessä vallinnutta hiljaisinta melua. Jos pisteiden 2 ja 4 hiljaisinkin melu 

olisi peräisin romutarhalta, sen tulisi olla suurin piirtein saman verran 

hiljaisempaa verrattuna toimistohuoneen katolla mitattuun meluun kuin 

pisteen 1 piikitkin ovat. Salkolantien päässä melu on hiljaisinta numerolla 6 

merkityissä kohdissa. Ero samanaikaiseen romutarhan meluun on vain 14 – 

15 dB. Jos tämä melu olisi peräisin romutarhalta, melutason tulisi olla 

vähintään 20 – 22 dB romutarhan samanaikaista melua hiljaisempaa. Taus-

tamelu lisää melua hiljaisimpinakin aikoina 5 – 8 dB. Kuvissa 8 – 19 

näkyy, että lentomelu* voi lisätä pisteissä 2, 4 ja 4 hetkellistä melua paljon 

voimakkaammaksi kuin romunkäsittelystä kantautuva samanaikainen melu 

on. 

 

Kuvasta 4 voidaan havaita myös se, että Korppitiellä hiljaisin melu (tausta-

melu) on 6 – 10 dB hiljaisempaa kuin Salkolantiellä. Salkolantiellä jatku-

van, melko tasaisen taustamelun pääsyynä on Kulomäentien liikennemelu. 

Korppitien mittauspiste on paljon† etäämpänä Kulomäen tiestä kuin Salko-

lantien pää. Suuremmasta etäisyydestä johtuen tieliikennemelu on hiljai-

sempaa. 

 

Kuvissa 18 ja 19 on ajanjakso (ruokatauko), jona romutarhan melun tuotto 

on hyvin hiljaista. Salkolantien päässä melu (keskiäänitaso) ei ole tänä 

aikana merkittävästi hiljaisempaa kuin aikoina, joina romua käsitellään. 

Ainostaan yksittäiset romutarhalta peräisin oleviksi tunnistettavat melu-

piikit puuttuvat. 

 

 

                                                      
* huom. kaikkia lentomelutapahtumia ei ole tunnistettu tai merkitty kuviin. 
† Kulomäentieltä on Korppitien mittauspisteeseen noin 350 m ja Salkolantien 

pisteeseen noin 130 m etäisyys. 
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IMPULSSIMAISUUS 
 

Kuvassa 5 on esitetty esimerkiksi impulssimaisuuden objektiivisesta 

arvioinnista. Kuvassa on sama aikaosuus 23.11.2015 tehdystä mittauksesta 

kuin kuvassa 4. 

 

Ympäristöministeriön mittausohjeen 1/1995* mukaan melu on impulssi-

maista, jos A-taajuuspainotetun ja impulssiaikapainotetun enimmäistason., 

LAImax, ja A-taajuuspainotetun ja slow-aikapainotetun enimmäistason, 

LASmax, erotus on 5 dB tai enemmän. 

 

 
Kuva 5:   Esimerkki melun impulssimaisuuden objektiivisesta arvioinnista 

ympäristöministeriön mittausohjeen 1/1995 mukaisesti. Punainen 

käyrä LAI-taso ja sininen käyrä: LAS-taso toimistorakennuksen katolla 

(mittauspiste 1). Vihreä käyrä LAI-taso ja oranssi käyrä LAS-taso 

Salkolantien päässä (mittauspiste 2). Ruskea käyrä LAI-taso ja violetti 

käyrä LAS-taso Korppitien päässä (mittauspiste 4). 

 

Esimerkki kuvan 5 tulkinnasta: 

Numerolla 1 merkityt piikit ovat romunkäsittelystä peräisin olevaa ääntä. 

Erotus LAImax – LASmax on kaikissa kolmessa pisteessä pienempi kuin 5 dB. 

Numerolla 2 ja 3 merkityt piikit täyttävät 5 dB ehdon Korppitiellä. Kumpi-

kaan melutapahtuma ei ole kuitenkaan peräisin romunkäsittelystä. Piikille 3 

ei näy vastaavuutta pisteessä 1 eikä 2. Piikki 2 ajoittuu hieman aikaisem-

maksi kuin noin 75 dB(AI)-tasoinen piikki pisteessä 1. Pisteessä 2 ei näy 

lainkaan tätä vastaavaa piikkiä. Kyseessä ei ole romunkäsittelyn melu. 

 

Ainoa selvästi 5 dB ehdon täyttävä melutapahtuma on toimistorakennuksen 

katolla mitattu numerolla 4 merkitty kolina. 

 

Impulssimaisuudelle on tunnusomaista se, että erotus LAImax – LASmax piene-

nee etäisyyden melulähteestä kasvaessa. Kuva 5 kertoo myös sen, että 

taustamelun voimakkuus vaikuttaa erotukseen. Salkolantiellä, jolla tausta-

melu on Korppitietä voimakkaampaa, erotus on pienempi. Tämän eron 

huomaa kuulohavainnoinkin. 

 

 

                                                      
* Ympäristömelun mittaaminen – Mätning av omgigivningsbuller, Ohje 1/1995 

Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, 1995, 82 s. ISBN 951 – 731 – 

082 – X, ss. 26 – 27. 
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MELUPIIKKIEN TILASTOLLISEN PYSYVYYDEN MÄÄRITTELY 
 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan* ehto 13 

sisältää määräyksen enimmistasosta: ”Laitoksen toiminnasta aiheutuva 

melu ei saa ylittää lähimmissä melulle alttiissa kohteissa enimmäisääni-

tasoa (LAFmax) 65 dB. Enimmäismelutaso ei ylity, jos koko toimintapäivän 

(kello 7.00–18.00) ajan yli 60 dB:n tason ylittävistä melupiikeistä yli 95 % 

jää alle tason 65 dB ja 100 % alle tason 75 dB.” 

 

Tämä ehto edellyttää melupiikkien voimakkuuden tilastollista analyysiä. 

Asianmukainen analyysi edellyttää, että pystyttäisiin määrittämään kaik-

kien päivittäisen toiminta-ajan (klo 07.00 – 18.00 h) sisällä esiintyvien 

piikkien LAFmax-taso. Lupapäätöksessä ei ole määritelty, millaista meluta-

pahtumaa piikillä tarkoitetaan. Ympäristöministeriön mittausohjeestakaan† 

ei löydy piikkien määrittelyä.  

 

Edellä on taustamelua tarkasteltaessa todettu, että taustamelu peittää suuren 

osan hiljaisista piikeistä ja, jos ei peitä, taustamelu ja piikin melu summau-

tuvat, mikä kasvattaa piikin tasoa. Taustamelukorjaus edellyttäisi, että tie-

detään kunkin piikin aikainen taustamelun voimakkuus. Jos mitattavan ja 

taustamelun erotus on 10 dB tai suurempi, taustamelukorjausta ei tarvita. 

Jos ero on pienempi kuin 3 dB, niin kansalliset ja kansainväliset melumit-

tausstandardit toteavat, että ei ole luotettavaa menetelmää korjauksen mää-

rittämiseksi. 

 

 
Kuva 6:   Esimerkkimelupiikkien määrittelyn pulmista. Kyseessä on kuvan 18 

alkuosan tarkennus eli sama aikaosuus, kuin kuvissa 4 ja 5. Sininen 

käyrä: LAF-taso toimistorakennuksen katolla (mittauspiste 1), oranssi 

käyrä: LAF-taso Salkolantien päässä (mittauspiste 2) ja violetti käyrä: 

LAF-taso Korppitien päässä (mittauspiste 4). Kuvassa on kussakin 

käyrässä 2400 havaintoarvoa LAF-tason ajallisesta vaihtelusta. 

 

Kuvassa 6 on esitetty sama 4 minuutin aikaosuus 23.11.2015 mittauksesta 

kuin kuvissa 4 ja 5. Tässä kuvassa voidaan erottaa hieman yli 60 eritasoista 

melupiikkiä sinisessä käyrässä (piste 1, toimistorakennuksen katolla). Jos 

piikkejä esiintyy koko päivän samalla tiheydellä, piikkien lukumäärä olisi 

                                                      
*  Päätös 181/2013/1, Dnro ESAVI/13/04.08/2012, Annettu julkipanon jälkeen 

24.9.2013 
† Ympäristömelun mittaaminen – Mätning av omgigivningsbuller, Ohje 1/1995 

Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, 1995, 82 s. ISBN 951 – 731 – 

082 – X. 
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noin 15 piikkiä minuutissa, 900 tunnissa ja 9000 koko työpäivän aikana. 

Tässä raportissa esitetyissä mittauksissa toimistorakennuksen katolla teh-

dyissä mittauksissa minuutin aikana esiintyvien ”piikkien” määrä vaihteli 0 

– 20…30. Lukumäärä riippuu siitä, kuinka pieni LAF-tason äkillinen kasvu 

lasketaan lupaehdossa tarkoitetuksi piikiksi. Esimerkiksi: lasketaanko, että 

kuvassa numeroiden 1 ja 2 välillä esiintyy 5 piikkiä? 

 

Esimerkki kuvaa 6 vastaavan mittaustuloksen piikkien tulkintapul-

mista: 

Jos mittausta (romunkäsittelyn melun ajallista vaihtelua) tulkitaan siten, 

että mittauspisteessä 1 esiintyy numeroiden 1 ja 2 välillä 5 melupiikkiä, 

niin voidaan todeta, että pisteessä 2 (Salkolantien pää) LAF-tason ajallisessa 

vaihtelussa ei ole yhtään selvästi (ko. ajanjakson aikaisesta taustamelusta) 

erottuvaa romunkäsittelyn kolinapiikkiä. Ne kuitenkin ovat olemassa ja 

todettavissa, jos ko. ajanjakson aikainen taustamelu olisi ollut riittävän hil-

jaista. Mittauspisteen 4 violetissa käyrässä voidaan erottaa kyseisenä aikana 

4 näistä viidestä. 

 

Mittauspisteen 4 violetissa käyrässä esiintyy numerolla 4 merkitty piikki. 

Tänä ajanhetkenä sinisessä käyrässä ei näy piikkiä. Kyse ei näyttäisi olevan 

romunkäsittelyyn liittyvä melutapahtuma. Numerolla 5 merkitty violetin 

käyrän piikki on melko voimakas verrattuna samanaikaiseen sinisen käyrän 

piikkiin. Herää kysymys: onko ko. melupiikki romunkäsittelyn aiheuttama, 

vai joku muu ääni? Numerolla 6 merkitty piikki puolestaan on suhteellisesti 

hiljaisempi verrattuna sinisen käyrän samanaikaiseen piikkiin kuin nume-

rolla 5 merkitty. 

 

Numerolla 3 merkitty piikki näkyy melko voimakkaana sinisessä käyrässä, 

mutta ei näy oranssissa käyrässä lainkaan. Kyseessä saattaa olla sellaisesta 

romutarhan paikasta peräisin olevan melutapahtuman ääni, jota romukasat 

eivät vaimenna äänen edetessä pisteeseen 1, mutta jota ääntä romukasat, 

toimistorakennus ja meluaita vaimentavat enemmän kuin sitä edeltäneen 

leveähkön piikin melua äänen edetessä pisteeseen 2 ja 4. Tämä tavallista 

leveämpi (so. pitkäkestoisempi) piikki näkyy melko voimakkaana sekä 

oranssissa että violetissa käyrässä. 

 

Lupaehtoon 13 sisältyvä analyysi edellyttää, että kunkin piikiksi katsottu 

melutapahtuma tunnistetaan, sen suurin dB-arvo luetaan LAF-tason ajalli-

sesta vaihtelusta ja tehdään tarvittava taustamelukorjaus. Kun lupaehdossa 

määritellään, että kyseessä on piikin maksimitaso ja eri piikkien maksimita-

son tilasto, niin kyse ei näyttäisi olevan LAF-tason näytteiden ajallisesta 

jakaantumasta eli esimerkiksi siitä, mikä osan ajasta tietty LAF-taso ylittyy 

ja alittuu. Myöhemmin kuvassa 7 on esitetty tällainen analyysi melun ajalli-

sesta vaihtelusta mittauspisteessä 1. 

 

Mittaustulokset eivät tue sellaista johtopäätöstä, että romunkäsittely-

melu ylittäisi pisteessä 2, 3 tai 4 lupaehdon 13. On syytä huomata se, että 

vaikka romutarhalla esiintyisi ajoittain voimakkaampia melupiikkejä, kuin 

esiintyi näiden mittausten aikana, lupaehdon määräyksen ylitysriski riippuu 

oleellisesti siitä, missä määrin tilastoanalyysiin saadaan mukaan hiljaisten 

melutapahtumien piikkejä, so. muun muassa piikkejä, joiden voimakkuus 

on kulloistakin taustamelua hiljaisempi tai taustamelun luokkaa. 
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YHTEENVETO MITTAUSTULOKSISTA 
 

Taulukoissa 2 on esitetty yhteenveto mittaustuloksista. Kelloajat on ilmoi-

tettu lähimpään täyteen minuuttiin pyöristettynä. Mitatut kokonaismelun 

LAeq-tasot on ilmoitettu tunnistamisen (kuviin 8 – 19 vertailu) helpottami-

seksi kymmenysosien tarkkuudella. Piste 2: Salkolantien pää, piste 3: Kuo-

vitien pää, Piste 4: Korppitien pää.  

 

Romutarhan osuus melusta on arvioitu LAF-tason vaihtelusta silmämää-

räisesti ottaen huomioon mm. romunkäsittely meluksi tunnistettujen melu-

piikkien vaimentuminen. 

 

Taulukko 2: Yhteenveto mittaustuloksista. 

 

 

 

Paikka 

 

 

Päivä 

 

 

Klo 

Kokonais

-melu 

LAeq 

mittaus-

ajalta 

 

 

Romutarhan 

osuus LAeq 

 

 

Kuva 

Piste 2 24.4.2015 12.12 – 12.22 53,4 dB enintään 50 dB 8 

Piste 2 2.11.2015 12.52 – 15.11 54,4 dB enintään 50 dB 10 – 14 

Piste 2 23.11.2015 9.40 – 10.41 52,1 dB enintään 50 dB 15 – 19 

      

Piste 3 24.4.2015 12.30 – 12.40 51,7 dB enintään 47 dB 9 

Piste 3 2.11.2015 13.01 – 13.11 49,6 dB enintään 45 dB 10 

Piste 3 2.11.2015 13.30 – 13.40 45,8 dB enintään 45 dB 11 

Piste 3 23.11.2015 9.50 – 10.00 44,3 dB enintään 40 dB 15 

Piste 3 23.11.2015 10.05 – 10.15 47,8 dB enintään 40 dB 16 

Piste 3 23.11.2015 10.41 – 10.51 50,3 dB enintään 41 dB 17 

Piste 3 23.11.2015 11.05 – 10.15 47,0 dB enintään 40 dB 18 

      

Piste 4 24.4.2015 12.43 – 12.53 43,6 dB enintään 42 dB 9 

Piste 4 2.11.2015 13.16 – 13.26 54,2 dB enintään 45 dB 11 

Piste 4 2.11.2015 13.43 – 13.53 45,4 dB enintään 45 dB 12 

Piste 4 23.11.2015 10.18 – 10.28 52,6 dB enintään 40 dB 16 

Piste 4 23.11.2015 10.28 – 10.38 41,9 dB enintään 40 dB 16,17 

Piste 4 23.11.2015 10.53 – 11.03 49,7 dB enintään 43 dB 17,18 

 

 

Melun tuoton samanaikainen vaihtelu selviää kuvista 8 – 19. 

 

 

MITTAUSTULOKSET KUVINA 
 

Mittaustulokset, melun ajallinen vaihtelu, mittauksen alusta kertynyt LAeq-

taso ja kuulohavaintoihin perustuvia melun syitä on esitetty jäljempänä 

kuvissa 8 – 19.  

 

Kuvassa 7 on esitetty melun tuoton vaihtelua kuvaavan LAF-tason kumu-

latiivinen pysyvyys pisteessä 1 (toimistorakennuksen katolla). Eri mittaus-

päivien välillä ei ole kovin merkittäviä eroja. 
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LAF-taso oli kuvan 7 mittauksissa 90 dB(A) tai suurempi 0,015 % ajasta eli 

noin 0,5 sekuntia tunnin aikana. 80 dB(A) tai suurempi taso oli 0,4 % ajasta 

eli 14,5 sekunnin ajan tunnissa. 

 

Mittaustulosten mukaan Tikkurilan Romu Oy:n tuottaman melun taso (piik-

kien taso) oli Salkolantien mittauspisteissä vähintään 20 – 25 dB(A) alhai-

sempi ja Kuovitien päässä (mittauspiste 4) vähintään 25 – 30 dB alhaisempi 

kuin toimistorakennuksen katolla (mittauspiste 1). 

 

 

 
Kuva 7:   LAF-tason kumulatiivinen pysyvyys toimistorakennuksen katolla. 

Kumulatiivinen pysyvyys (y-akseli) kertoo kuinka monta prosenttia 

mittausajasta melutaso oli x-askelin lukuarvon suuruinen tai sitä 

suurempi. Esimerkiksi LAF-taso oli 1,2 – 2,5 % ajasta 75 dB tai suu-

rempi ja 97,5 – 98,8 % ajasta tätä arvoa pienempi. Teollisuusalueen ja 

Kulomäentien yleinen taustamelu tuottaa 55 dB(A) rajan, jota alem-

maksi melu ei alentunut, vaikka romunkäsittely ei tuottanut melua. 

 

Kuvan 7 kumulatiiviset pysyvyyskäyrät eivät esitä yksittäisten melupiik-

kien LAFmax-tason tilastollista jakaantumaa. On äänitasomittareita ja mittarin 

mukana tulevia vakio-ohjelmia, jotka laskevat ja näyttää suoraan tällaisen 

jakautuman, mutta markkinoilla ei ole mittareita tai ohjelmia, jotka lukisi-

vat luotettavasti kaikki kuvissa 8 – 19 esiintyvien melupiikkien LAFmax-tasot 

ja laskisivat lupaehtona mainitun tilastollisen jakautuman. 

 

 

MITTAUSTULOSTEN LUOTETTAVUUS 
 

Nykyisen ympäristöluvan lupaehtojen mukaan (ehto 25) Tikkurin Romu 

Oy:n melumittaukset on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 
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”Ympäristömelun mittaaminen”* mukaisesti. Ohjeessa esitetyt luotettavuu-

den arviointiohjeet edellyttävät, että muu melu (taustamelu) on riittävän 

paljon, (mieluiten) vähintään 10 dB(A), mitattavaa melua hiljaisempaa. Jo 

vuoden 2008 mittauksissa todettiin, että kyseistä taustamelua koskevaa vaa-

timus ei täyty asuntoalueella olleissa mittauspisteissä. Sama tosiasia käy 

ilmi myös vuoden 2012 ja tämän raportin mittauksista. Merkittävin ja vai-

keammin eliminoitavissa oleva taustamelu on peräisin liikenteestä; yleensä 

tieliikenteestä, osin lentoliikenteestä. Lentojen välille jää jaksoja, joiden 

aikana LAF-tason vaihtelu laskee paljon enemmän kuin ko. mittausnäytteen 

alusta kertynyt kokonaismelun keskiäänitaso. Lentoliikenteen melu on voi-

makkainta yleensä länsituulen aikana koneiden laskeutuessa idästä lähteen 

päin. YM:n ohjeiden mukaan mittauksetkin pitäisi tehdä länsituulen valli-

tessa eli oloissa, joissa lentomelu lisää kokonaismelua ja aiheuttaa sen, että 

mittauksen aikaiset olot eivät täytä mittausohjeen 1/1995 vaatimuksia. 

 

Erikseen on syytä painottaa sitä, että mittausohjeen 1/1995 mukaan ohjear-

voihin (lupaehtoihin) verrattava suure on mittaushavaintojen aritmeettinen 

keskiarvo. Luotettavuuden arviointi perustuu tämän keskiarvon luotettavuu-

teen. Mittauspisteissä 2, 3 ja 4 on selvästi havaittavissa vain melko voimak-

kaat romunkäsittelyn kolinapiikit. Taustamelun luokkaa ja sitä hiljaisempia 

kolinapiikkien melutasoja ei voi määrittää, koska ne peittyvät taustameluun 

tai taustamelu lisää niiden voimakkuutta. Tästä syystä ei voida myöskään 

määrittää (laskea) kolinoiden LAFmax-tasojen keskiarvoa ja sen luotettavuut-

ta. Mitä hiljaisempia piikkien arvoja saataisiin mukaan, sitä pienemmäksi 

keskiarvo kävisi. Toisaalta hajonta kasvaisi LAFmax-tason vaihtelualueen 

kasvaessa, mutta havaintojen määrän kasvu näkyisi puolestaan keskiarvon 

tilastollisen tarkkuuden parantumisena. 

 

 

 

                                                      
*  Ympäristömelun mittaaminen – Mätning av omgigivningsbuller, Ohje 1/1995 

Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, 1995, 82 s. ISBN 951 – 731 – 

082 – X, ss. 26 – 27. 
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Kuva 8:  Sininen (LAF-taso) ja punainen (LAeq-taso) käyrä: melun tuottoa monitoroiva mittauspiste toimistorakennuksen katolla. LK = tunnistettu lentokoneen 

aiheuttama melutapahtuma (ohilento). Violetti käyrä: LAF-taso ja ruskea käyrä LAeq-taso ko. vastaanottopisteessä. 

 

 
Kuva 9:  Sininen (LAF-taso) ja punainen (LAeq-taso) käyrä: melun tuottoa monitoroiva mittauspiste toimistorakennuksen katolla. LK = tunnistettu lentokoneen 

aiheuttama melutapahtuma (ohilento). Violetti käyrä: LAF-taso ja ruskea käyrä LAeq-taso ko. vastaanottopisteessä. Aikavälillä 35 – 40 min taustamelu 

vähäistä. Romunkäsittelyn melun LAFmax-tason ero (ainakin) noin 30 dB. 
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Kuva 10:  Sininen (LAF-taso) ja punainen (LAeq-taso) käyrä: melun tuottoa monitoroiva mittauspiste toimistorakennuksen katolla. Oranssi (LAF-taso) ja vihreä 

(LAeq-taso) käyrä: melutaso Salkolantien päässä. Violetti käyrä: LAF-taso ja ruskea käyrä LAeq-taso ko. vastaanottopisteessä. LK = tunnistettu 

lentokoneen aiheuttama melutapahtuma (ohilento). 

 
Kuva 11:   Sininen (LAF-taso) ja punainen (LAeq-taso) käyrä: melun tuottoa monitoroiva mittauspiste toimistorakennuksen katolla. Oranssi (LAF-taso) ja vihreä 

(LAeq-taso) käyrä: melutaso Salkolantien päässä. Violetti käyrä: LAF-taso ja ruskea käyrä LAeq-taso ko. vastaanottopisteessä. LK = tunnistettu 

Suorakaiteen lentokoneen aiheuttama melutapahtuma (ohilento). Suorakaiteen sisällä esimerkki romunkäsittelyn kolinaäänistä (piikit), jotka voidaan 

tunnistaa romunkäsittelyääniksi Salkolantien ja Kuovitien melumittauksessa. 
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Kuva 12: Sininen (LAF-taso) ja punainen (LAeq-taso) käyrä: melun tuottoa monitoroiva mittauspiste toimistorakennuksen katolla. Oranssi (LAF-taso) ja vihreä 

(LAeq-taso) käyrä: melutaso Salkolantien päässä. Violetti käyrä: LAF-taso ja ruskea käyrä LAeq-taso ko. vastaanottopisteessä. LK = tunnistettu 

lentokoneen aiheuttama melutapahtuma (ohilento). Suorakaiteen sisällä esimerkki romunkäsittelyn kolinaäänistä (piikit), jotka voidaan tunnistaa 

romunkäsittelyääniksi Salkolantien ja Korppitien melumittauksessa. 

 
Kuva 13: Sininen (LAF-taso) ja punainen (LAeq-taso) käyrä: melun tuottoa monitoroiva mittauspiste toimistorakennuksen katolla. Oranssi (LAF-taso) ja vihreä 

(LAeq-taso) käyrä: melutaso Salkolantien päässä. LK = tunnistettu lentokoneen aiheuttama melutapahtuma (ohilento). 
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Kuva 14: Sininen (LAF-taso) ja punainen (LAeq-taso) käyrä: melun tuottoa monitoroiva mittauspiste toimistorakennuksen katolla. Oranssi (LAF-taso) ja vihreä 

(LAeq-taso) käyrä: melutaso Salkolantien päässä. LK = tunnistettu lentokoneen aiheuttama melutapahtuma (ohilento). 

 

 
Kuva 15: Sininen (LAF-taso) ja punainen (LAeq-taso) käyrä: melun tuottoa monitoroiva mittauspiste toimistorakennuksen katolla. Oranssi (LAF-taso) ja vihreä 

(LAeq-taso) käyrä: melutaso Salkolantien päässä. Violetti käyrä: LAF-taso ja ruskea käyrä LAeq-taso ko. vastaanottopisteessä. LK = tunnistettu 

lentokoneen aiheuttama melutapahtuma (ohilento). 
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Kuva 16: Sininen (LAF-taso) ja punainen (LAeq-taso) käyrä: melun tuottoa monitoroiva mittauspiste toimistorakennuksen katolla. Oranssi (LAF-taso) ja vihreä 

(LAeq-taso) käyrä: melutaso Salkolantien päässä. Violetti käyrä: LAF-taso ja ruskea käyrä LAeq-taso ko. vastaanottopisteessä. LK = tunnistettu 

lentokoneen aiheuttama melutapahtuma (ohilento). 

 
Kuva 17: Sininen (LAF-taso) ja punainen (LAeq-taso) käyrä: melun tuottoa monitoroiva mittauspiste toimistorakennuksen katolla. Oranssi (LAF-taso) ja vihreä 

(LAeq-taso) käyrä: melutaso Salkolantien päässä. Violetti käyrä: LAF-taso ja ruskea käyrä LAeq-taso ko. vastaanottopisteessä. LK = tunnistettu 

lentokoneen aiheuttama melutapahtuma (ohilento). 



 

Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy                 Sivu: 23 
Tiedosto: Tikkurilan Romu Oy - Melumittaukset 2015 

 
Kuva 18: Sininen (LAF-taso) ja punainen (LAeq-taso) käyrä: melun tuottoa monitoroiva mittauspiste toimistorakennuksen katolla. Oranssi (LAF-taso) ja vihreä 

(LAeq-taso) käyrä: melutaso Salkolantien päässä. Violetti käyrä: LAF-taso ja ruskea käyrä LAeq-taso ko. vastaanottopisteessä. LK = tunnistettu 

lentokoneen aiheuttama melutapahtuma (ohilento). Suorakaiteen sisällä esimerkki romunkäsittelyn kolinaäänistä (piikit), jotka voidaan tunnistaa 

romunkäsittelyääniksi Salkolantien ja Korppitien melumittauksessa. 

 
Kuva 19: Sininen (LAF-taso) ja punainen (LAeq-taso) käyrä: melun tuottoa monitoroiva mittauspiste toimistorakennuksen katolla. Oranssi (LAF-taso) ja vihreä 

(LAeq-taso) käyrä: melutaso Salkolantien päässä. LK = tunnistettu lentokoneen aiheuttama melutapahtuma (ohilento). 


