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YHTEENVETO
Tässä raportissa on esitetty Tikkurilan Romu Oy:n Tuusulan kunnan Kelatien teollisuusalueella olevan romunkierrätyslaitoksen ympäristömelun
vuoden 2020 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 lisätään 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 mittausaikana olla 10 dB mitattavaa
melua pienempi”. Tällaisiin ohjeen edellyttämiin oloihin, joissa muun
melun (taustamelun) taso olisi ollut mittauspisteissä 2, 3 ja 4 koko
mittauksen ajan 10 dB mitattavaa romunkäsittelylaitoksen melua pienempi
(hiljaisempi), ei ollut mahdollista saavuttaa yhdessäkään mittauksessa.
Mittauspisteessä 2 (Salkolantien pää) voimakasta, lähes jatkuvaa taustamelua aiheutti Kulomäentien liikenne. Myös Kelatieltä kantautuu ajoittain
liikennemelua, joka nostaa melutasoa mittauspisteessä 2. Mittauspisteissä 3
ja 4 merkittävää taustamelua aiheutti myös Destaclean Oy:n puutavaran
kierrätyslaitos. Sen melun tuotto on ainakin ajoittain impulssimaista.†
Vuoden 2020 mittauksissa lentoliikenteen aiheuttama taustamelu oli paljon
vähäisempää kuin aikaisempina vuosina. Syynä on ulkomaisen ja kotimaisen lentoliikenteen merkittävä väheneminen koronaviruksen aiheuttamien
rajoitusten vuoksi.
Kokonaismelun‡ keskiäänitaso mittauspisteissä 2 (Salkolantien pää), 3
(Kuovitien pää) ja 4 (Kurkiparvenkujan pää) vaihteli eri mittauskerroilla 42
– 55 dB.§ Taulukossa 2 on esitetty mittaustulosten perusteella tehty arvio
romunkäsittelymelun osuudesta kokonaismelussa. Esimerkki: Salkolantien
päässä (mittauspiste 2) 14.7.2020 mitattu ruokatunnin aikainen LAeq-taso on
noin 50 dB. Tämä arvo kuvaa melko hyvin taustamelua. Jos romunkäsittelyn aiheuttava meluosuus olisi sama 50 dB, olisi kokonaismelu 53 dB. Vain
14.7.2020 klo 10.57 – 11.12 mittauksessa kokonaismelun taso ylitti 53 dB,
ollen 53,5 dB. Ilman asukkaan kanssa käydyn keskustelun ja auton ääntä,
kokonaismelu, LAeq,10.57 – 11.00h, oli tällöinkin vain 50,3 dB. Tikkurilan Romu
Oy:n osuus kokonaismelusta on tätä pienempi. Tarkkaa arvoa ei voida määrittää luotettavasti. Tästä syystä taulukossa 2 todetaan vain, että Tikkurilan
Romu Oy:n osuus on enintään ilmoitettu lukuarvo.
Impulssimaisuus: Ympäristöministeriön mittausohjeen 1/1995 mukaan
yksittäinen melutapahtuma, ”melupiikki”, on objektiivisesti arvioituna
impulssimainen, jos sen LAImax ja LASmax-tason erotus on 5 dB tai enemmän.
Kuvissa 18 – 23 on esitetty 14.7.2020 ja 14.9.2020 pisteessä 2 mitattu eroYmpäristömelun mittaaminen – Mätning av omgivningsbuller, Ohje 1/1995
Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, 1995, 82 s. ISBN 951 – 731 –
082 – X.
†
Arvio meluntuoton impulssimaisuudesta perustuu laitoksen lähellä tehtyihin
näkö- ja kuulohavaintoihin.
‡
Kokonaismelu sisältää laitoksen melun lisäksi kaikki muut melut ja äänet.
§
ks. taulukko 2 ja kuvat 7 – 17.
*
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tus LAI – LAS-taso. Yhden minuutin aikana käyrissä on 600 näytettä erotuksesta.
Yhteenvetona voidaan todeta, että ei löydetty näyttöä tai perusteita sille,
että romunkäsittelymelun osuus olisi ylittänyt mittauspisteissä 2, 3 tai
keskiäänitason 50 dB(A).* Joitakin LAFmax = 60 dB ylittäviä taustamelukorjaamattomia melupiikkejä todettiin. 65 dB ylittäviä ei todettu.† Taustamelun heikosti ylittävien melupiikkien suuren määrän ja piikkien syyn
arvioinnin epävarmuuden vuoksi on käytännössä mahdotonta määrittää
romunkäsittelystä peräisin olevien melupiikkien maksimiarvon kumulatiivinen tilastollinen jakautuma ja ohjeen 1/1995 mukainen keskiarvo
mittauspisteissä 2, 3 ja 4.
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, esimerkiksi
melulla, joka syntyy kahmarin pudottaessa romunipun varastokasaan tai
leikkurille, ei ole tiettyä, vakiona pysyvää äänitehoa, spektriä eikä äänensäteilyn suuntaavuutta. Lähteiden paikatkin vaihtelevat. Suuri osa melun
tuotosta tapahtuu paikoissa, joissa romukasat toimivat meluesteinä. Estevaikutus riippuu:
• melulähteen (käsiteltävän romunipun kosketuskohta ja sijainti
varastokassalla tai pihassa) paikasta verrattuna kasojen korkeuteen
ja muotoon, jotka vaikuttavat kasan toimintaan meluesteenä ko.
äänilähteelle,
• romun laadusta, joka vaikuttaa sekä estevaikutukseen (esim. kuinka
tiivis/tiheä/suuri kasa/nippu on) että romunkäsittelyssä syntyvän
äänen ominaisuuksiin (ääniteho, spektri ja äänensäteilyn suuntaavuus sekä niiden 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 (so. katsottuna romunkäsittelyn melun eri syntypaikoista).

*

†

Jos melu olisi impulssimaista ja tehtäisiin 5 dB impulssikorjaus, ympäristöluvan
ehto LAeq,07-18h ≤ 55 dB tarkoittaa sitä, että mitattu LAeq,07-18h tulee olla enintään 50
dB. Lupaehtojen mukaan enimmäistaso LAFmax ei saa ylittää 65 dB. Lupaehtojen
mukaan tämä 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.
Lukuun ottamatta varmistettuja taustamelutapauksia, kuten autojen ohiajot (kuva
17) ja keskusteluäänet (kuva 11).
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Kuva 1: Näkymä toimistorakennuksen katolta (mittauspiste 1) romutarhaan.
Kuva on otettu toukokuussa 2020. Romukasojen koko ja muoto vaihtelevat vuoden mittaan. Romutarha-alueen itärajalla oleva meluaita
näkyy kuvassa 2.

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 (so. katsottuna romunkäsittelyn melun eri syntypaikoista).
Kuvassa 2 näkyy romutarhan rajalla oleva meluaita (aita, jonka harjalla on
vino katos), Tämä meluaita ja toimistorakennus toimivat meluesteenä
romutarha-alueelta alueen itäpuolella olevalle asuntoalueelle eteneville
romunkäsittelyäänille.

Kuva 2: Romutarhan toimiston katolla ollut äänitasomittari (SVAN 971),
jonka avulla monitoroitiin melun tuottoa. Taustalla näkyy romutarhan
itärajalla (asuntoalueen puolella) oleva meluaita, jossa on osalla aitaa
katos.
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Romunkäsittelyn melun tuottotapahtumat ovat tyypillisesti lyhytkestoisia ja
iskumaisia. Useimmiten iskumaisuus täyttää lähellä lähteitä (melun
syntykohtaa) YM:n mittausohjeen 1/1995* impulssimaisuuden määritelmän.†, ‡ Impulssimaisuus vähenee äänen etenemismatkan kasvaessa.
Romutarhan ympäristön asuinalueilla impulssimaisuus (LAImax- ja LASmaxtason erotus) riippuu etäisyyden lisäksi myös taustamelun voimakkuudesta.
Mitä voimakkaampaa taustamelu on laitoksen ”melupiikkeihin” verrattuna,
sitä pienempi on LAImax- ja LASmax-tasojen erotus ja ihmisten kokema äänen
subjektiivinen impulssimaisuus.§ Impulssimaisuutta on analysoitu tarkemmin jäljempänä luvussa ”Impulssimaisuus”.
Melutarha-alueella on kaksi kiinteässä paikassa olevaa ympäristömeluun
merkittävästi vaikuttavaa äänilähdettä, leikkuri ja dieselgeneraattori.
Dieselgeneraattorin melun tuotto on melko vakiota. Kiinteällä paikalla
olevan leikkurin lisäksi on siirrettävä leikkuri, joka on käytössä 1 – 2 päivänä kuukaudessa. Leikkureiden melun tuotto riippuu romun laadusta ja
koosta (iskujen ja paloittelun aiheuttamasta värähtelynopeudesta, ääntä
säteilevästä pinta-alasta ja säteilykertoimesta).
Kuvassa 6 on esitetty pisteessä 1 (toimistorakennuksen katolla) mitattuja
melun tuottoa kuvaavia pysyvyyskäyriä. Hetkellinen äänitaso (LAF-taso)
vaihteli vuonna 2015 kolmena eri päivä, yhteensä 5,8 tuntia kestäneiden
mittausten aikana 54 – 92 dB(A). Vuoden 2020 mittauksissa vaihtelu oli 58
– 85 dB.
Katolla vuonna 2020 mitattu 3,4 tunnin ajan keskiäänitaso, LAeq,3,4 h = 67,8
dB(A), vastaa hetkellistä melutasoa, joka ylittyi 19 % ajasta ja alittui noin
81 % ajasta. Vuonna 2015 mittausten keskiäänitaso LAeq,5,8 h oli 68,4 dB(A),
joka ylittyi eri päivien mittauksissa 13 – 18 % ajasta. Toimistorakennuksen
katolla ollutta äänitasomittaria lähempänä melulähteitä äänitaso olisi ollut
suurempi ja ylitysprosentti toinen.
Romunkäsittelyn melun tuotolle on ominaista hetkellisen äänitason suuri
vaihtelu. Suuri osa melupiikeistä on niin hiljaisia, että ne eivät erotu kuulohavainnoin romutarhan ympäristön asutusalueella. Tosin on syytä huomata, että spektristä ja melun ajallisesta vaihtelusta riippuen ihmiskorva voi
erottaa LAF-tasoltaan jonkin verran hiljaisempia melutapahtumia kuin on

*

†

‡

§

Ympäristömelun mittaaminen – Mätning av omgivningsbuller, 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 lähietäisyyksillä impulssimaisia.
Lääkintöhallituksen meluohjekirjeissä 1676/79 ja 21/87 oli sama impulssimaisuuden määritelmä kuin YM:n mittausohjeessa 1/1995. Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohjeessa (2003/1) tämä määrittely korvattiin toisella määrittelyllä. Syynä oli se, että tämä 5 dB sääntö luokittelee liian usein/helposti impulssimaiseksi ääniä/meluja, jotka eivät kuulijansa mielestä ole impulssimaisia ja
eivät lisää melun koettua haitallisuutta.
Kuulijan arvioima impulssimaisuuden voimakkuus (jos tätä kysytään) ei ole
sama tai yhtä suuri kuin on impulssimaisuuden vaikutus melun kiusallisuuteen,
häiritsevyyteen ja siihen, miten se vaikuttaa kuulijan arvioimaan ympäristön
viihtyisyyteen.
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vallitsevan (liikenteen, asumis- ja luonnonäänien aiheuttaman) taustamelun
samanaikainen A-painotettu taso.

MELUMITTAUKSET
Mittauksista on laadittu 13.4.2015 päivätty mittaussuunnitelma, joka
lähetettiin viranomaiselle hyväksyttäväksi.*
Koska aikaisemmin, esimerkiksi vuoden 2008, 2012 ja 2015 mittauksissa,
oli todettu, että on mahdotonta erottaa luotettavasti asuntoalueiden kokonaismelusta Tikkurilan Romu Oy:n osuus melusta, näissä vuoden 2020
mittauksissa päätettiin seurata 23.4.2020 ja 14.7.2020 mittauksessa melun
tuottoa toimistorakennuksen katolla olevasta mittauspisteessä, jotta
voitaisiin verrata kuinka hyvin mittauspisteissä 2, 3 ja 4 mitatun melun
voimakkuuden ajallinen vaihtelu, esimerkiksi impulssimaisten melupiikkien esiintyminen, vastaa katolla mitatun melun vaihtelua. Valitettavasti
katolla ollut mittari ei käynnistynyt ajoituksen ohjelmointivirheen vuoksi
23.4.2020 mittauksessa. Vastaava melun tuoton seuranta tehtiin myös
vuoden 2012 ja 2015 mittauksissa. Paikka valittiin siksi, että se oli korkealla (so. romukasojen meluestevaikutus on pienempi kuin maanpinnalla),
varsinainen romutarhan ja asuntoalueen välillä oleva meluaita ei vaikuta ja
piste on melulähteisiin nähden asuntoalueen puolella.

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
ruoka- ja kahvitauon vaikutus melun tuottoon näkyy kuvissa 11 ja 15.
Salkolantien ja Kuovitien melussa ei näy tänä aikana merkittävää melun
keskiäänitason vaimentumista.
Romutarhan toiminta- ja liikennemäärät olivat eri mittauspäivinä:
23.4.2020, ”normaali” toiminta.
14.7.2020, 1 leikkuri. Koko päivä: 34 kpl tulleita romun kippauskuormia, 6
kpl kuorma-auton lavan lastauksia (ulosmenevä romu), 13 kpl
trukki-/käsin purkua. Täsmällistä kuormien ajoitusta ei ole käytettävissä.
14.9.2020, 2 leikkuria toiminnassa, molemmilla leikkurilla oma kahmarikuormaaja, 1 kpl romukuormia (autoja) mittausten aikana.
Tikkurilan Romu Oy:tä ei informoitu ennalta tästä mittauksesta.
Romukuormia purulle ja lastaukselle ei ole romutarha-alueella täsmällisiä,
tiettyjä vakiopaikkoja. Tavallisesti romutarha-alueella on samanaikaisesti
toiminnassa enintään kolme kahmarikuormaajaa. Suurimmillaan määrä on
viisi, jos saman aikaisesti on käynnissä useampia autojen tai siirtolavojen
kuormauksia tai kuorman purkuja. Tällaisia tapauksia on arviolta 1 – 2 kertaa kuukaudessa.
*

Metalliromun kierrätyslaitos, Ympäristömelujen mittaussuunnitelma, Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy, rev. 1 13.4.2015, 7 s.
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Melun tuottoa kuvaava pisteessä 1 (toimistorakennuksen katolla) mitattu
LAeq,3,4h-taso oli 14.7.2020 67,8 dB. Vuoden 2015 mittauksessa LAeq,5,8h oli
68,4 dB. Vuoden 2012 mittauksessa 4 tunnin keskiäänitaso LAeq, 4h oli 69,9
dB. Vuoden 2020 ja 2015 mittausten LAF-tason kumulatiiviset pysyvyyskäyrät on esitetty kuvassa 6.

MITTAUSPISTEET
Mittauspisteiden paikat on esitetty kuvassa 3. Piste 1 oli romutarhassa toimistorakennuksen katolla. Piste 2 oli Salkolantien päässä, piste 3 Kuovitien
ja piste 4 Kurkiparvenkujan (entinen Korppitie) päässä.

Kuva 3: Mittauspisteiden paikat. Piste 1 on toimistorakennuksen katolla, 2
Salkolantien päässä, 3 Kuovitien päässä ja 4 Kurkiparvenkujan
päässä. Kulomäentie 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
Salkolantien (piste 2) kokonaismeluun.

Romutarhatontin itärajalla on korkea meluaita (ks. kuva 2). Salkolantien
mittauspiste on noin 180 m etäisyydellä sen harjalta, Kuovitien noin 360 m
etäisyydellä ja Kurkiparvenkujan mittauspiste noin 290 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 (Kurkiparvenkuja) ei
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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 esteettömästi Salkolantien päähän.

MITTAUSLAITTEET JA -MENETELMÄT
Mittaukset tehtiin Svantekin SVAN 971 ja SVAN 958 tarkkuusluokan
äänianalysaattoreilla. Mittareiden tekniset tiedot löytyvät Svantekin kotisivuilta.* Mikrofonin korkeus oli asuinalueen melumittauksissa 1,5 – 1,7 m
maan pinnasta. Toimistorakennuksen katolla olevan mikrofonin korkeus oli
noin 0,7 m katon harjalla olevan kävelysillan (ritilätaso) pinnasta. Kaikissa
mittareissa oli tuulisuoja mikrofonin päällä. Laitteiston toiminta tarkistettiin
Svantekin tarkkuusluokan (luokka 1, sallii ± 0,3 dB epätarkkuuden) SV
30A normaaliäänilähteellä. Tämän tarkkuus on tarkistettu viimeksi vuonna
2020 vertaamalla toiseen normaaliäänilähteeseen 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 aikapainotuksella ja lisäksi kustakin voidaan valita tallennetavaksi tehollisarvo,
minimi, maksimi ja/tai peak. Mittauksissa tallennettiin LAF-, LAS- ja LAIpainotettujen tasojen ajallinen vaihtelu 10 näytettä sekunti näytteistyksellä.
Tällä näytteistyksellä mittarin muistiin kertyy 36 000 näytettä tunnissa kustakin profiilista.
SVAN 958 mittarin näytteistys- ja tallennusasetukset olivat samat kuin
SVAN 971 mittarissa.
Mittaustulokset on esitetty jäljempänä kuvissa 7 – 23. Kuvissa on mittaustulosten tunnistamiseen tarvittavia selityksiä. Kuvissa 10 – 16 on kussakin
30 minuutin osuus jatkuvasta mittauksesta. Muissa kuvissa mittausaika on
15 minuuttia. Kuvien 10 - 16 vaaka-akselilla esitetyn ajan 0-hetki on pisteessä 1, toimistohuoneen katolla, olleen mittarin mittauksen alkuhetki
kyseisenä mittauspäivänä. Kuvien oikeassa ylälaidassa on esitetty mittauksen alusta lukien kertynyt keskiäänitaso sekä kunkin mittauksen keskiäänitaso ja aika, jolta se kertyi: esimerkiksi LAeq, 12.00 – 12,30 h kertoo keskiäänitason kertyneen aikaväliltä 12.00 – 12.30 eli puolen tunnin ajalta. Kustakin
mittausjaksosta on esitetty LAF-painotetun tason ajallinen vaihtelu sekä keskiäänitason, LAeq, kehittyminen ko. mittauksen alusta alkaen.
Svan 971 ja 958 mittareiden sisäiset kellot olivat enintään 1 – 2 sekunnin
epätarkkuudella samassa ajassa. Salkolantien mittauspisteeseen (piste 2)
toiminnan melu saapuu noin 0,6 sekuntia myöhemmin kuin pisteeseen 1 ja

*

http://www.svantek.com/lang-en/ !tarkistettu 9.10.2020
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pisteeseen 3 noin 1 sekuntia ja pisteeseen 4 noin 0,7 sekuntia myöhemmin
kuin pisteeseen 1.
Kuvien 7 – 17 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 näytteistysnopeudella 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 puoliintumista.

SÄÄ MITTAUSTEN AIKANA
Alla olevassa taulukossa esitetyt säätiedot ovat peräisin Helsinki-Vantaan
kentän, Ilmatieteenlaitoksen nettisivujen ja Väisälä Oy:n Vantaan sääasemilta.* Arvot ovat 10 minuutin havaintovälien keskimääräisiä arvoja.
Hetkellinen tuulen suunnan ja nopeuden vaihtelu on suurempaa. Lisäksi
kirjattiin näköhavaintoja tuulen suunnasta (puiden latvojen taipumissuunta).

Päivä
23.4.2020
14.7.2020
14.9.2020

Tuulen
suunta ast
280 – 350
170 – 280
180 – 270

Tuulen
nopeus m/s
2–7
2–6
2–7

Lämpötila
°C
10 – 14
17 – 19
13 – 17

Suhteellinen
kosteus %
45 – 50
48 – 65
60 – 80

Mittausten ajankohdaksi oli aikaisempien vuosien mittauksissa toivottu
sellaista vuodenaikaa, jona lehtipuissa ei ole lehtiä. Tästä syystä yksi mittaus tehtiin ennen lehtien puhkeamista. Valitettavasti tässä mittauksessa
toimistorakennuksen katolla ollut mittari ei ollut käynnistynyt ohjelmointivirheen vuoksi.
Ympäristöministeriön melumittausohjeiden 1/1995 mukaan mittaukset
tulisi tehdä oloissa, joissa ääni etenee myötätuulessa (mittauspiste ± 45°
sektorissa alatuulen puolella melulähteestä katsottuna). Tikkurilan Romu
Oy:n tapauksessa tämä tarkoittaa lounaan ja luoteen välistä tuulta. Mittausohjeiden mukaan taustamelun tulisi olla vähintään 10 dB mitattavaa melua
hiljaisempaa. Taustamelua on käsitelty jäljempänä.

MITTAUSTULOKSET
TAUSTAMELU
Laitoksen meluun nähden voimakas taustamelu tekee mahdottomaksi
erottaa romuntarhan meluosuus mittauspisteiden 2, 3 ja 4 kokonaismelusta.
Kuvissa 11 ja 15 on ajanjakso (ruoka- tai kahvitauko), jona romutarhan
melun tuotto on hyvin hiljaista. Salkolantien päässä melu (keskiäänitaso) ei
*

http://www.vaisala.com/vantaaweather/history.htm
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ole tänä aikana merkittävästi hiljaisempaa kuin aikoina, joina romua käsitellään. Ainostaan yksittäiset romutarhalta peräisin oleviksi tunnistettavat
melupiikit puuttuvat taukojen aikana (jos meluntuottoa ei ole).

IMPULSSIMAISUUS
Kuvassa 4 on esitetty esimerkiksi impulssimaisuuden objektiivisesta
arvioinnista YM:n mittausohjeen 1/1995 mukaisesti.
Ympäristöministeriön mittausohjeen 1/1995* mukaan melu on impulssimaista, jos A-taajuuspainotetun ja impulssiaikapainotetun enimmäistason.,
LAImax, ja A-taajuuspainotetun ja slow-aikapainotetun enimmäistason,
LASmax, erotus on 5 dB tai enemmän. Jos impulsseja on mittausjakson aikana
enemmän kuin yksi, kriteerinä käytetään erotuksen keskiarvoa.

Kuva 4: Esimerkki ympäristöministeriön mittausohjeen 1/1995 mukaisen
melun impulssimaisuuden objektiivisen arvioinnin vaikeudesta.
Oranssi käyrä on LAF-taso ja vihreä käyrä LAeq-taso Salkolantien
päässä (mittauspiste 2). Ruskea käyrä on LAI-tason ja LAS-tason erotus.
Ruskeassa käyrässä näkyy paljon enemmän impulssiääniin viittavia
piikkejä kuin oranssissa LAF-tason käyrässä. Pitäisi tietää, mitkä ruskea käyrän piikit otetaan mukaan LAImax – LASmax-erouksen keskiarvoon. Mitä useampi otetaan mukaan, sitä varmemmin erotuksen
keskiarvo on pienempi kuin 5 dB(A). Kuvaan on merkitty näkyviin
joitakin erotuspiikkejä (romu?), joiden aikana LAF-käyrässäkin näkyy
selvä piikki.

MELUPIIKKIEN TILASTOLLISEN PYSYVYYDEN MÄÄRITTELY
Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan† ehto 13
sisältää määräyksen enimmäistasosta: ”Laitoksen toiminnasta aiheutuva
melu ei saa ylittää lähimmissä melulle alttiissa kohteissa enimmäisäänitasoa (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.”
Ympäristömelun mittaaminen – Mätning av omgivningsbuller, Ohje 1/1995
Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, 1995, 82 s. ISBN 951 – 731 –
082 – X, ss. 26 – 27.
†
Päätös 181/2013/1, Dnro ESAVI/13/04.08/2012, Annettu julkipanon jälkeen
24.9.2013
*
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Tämä ehto edellyttää melupiikkien voimakkuuden tilastollista analyysiä.
Asianmukainen analyysi edellyttää, että pystyttäisiin määrittämään kaikkien päivittäisen toiminta-ajan (klo 07.00 – 18.00 h) sisällä esiintyvien
piikkien LAFmax-taso mittauspisteissä 2, 3 ja 4. Lupapäätöksessä ei ole määritelty, millaista melutapahtumaa 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 summautuvat, mikä kasvattaa piikin tasoa. Taustamelukorjaus edellyttäisi, että tiedetään 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 melumittausstandardit toteavat, että ei ole luotettavaa menetelmää korjauksen määrittämiseksi.
SVAN 971 ja 958
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Kuva 5: Esimerkki melupiikkien tilastollisen esiintyvyyden määrittelyn
pulmista. Kyseessä on kuvan 14 alkuosan tarkennus. Sininen käyrä:
LAF-taso toimistorakennuksen katolla (mittauspiste 1), oranssi käyrä:
LAF-taso Salkolantien päässä (mittauspiste 2) Kuvassa on kussakin
käyrässä 2400 havaintoarvoa LAF-tason ajallisesta vaihtelusta.

Kuvassa 5 on esitetty 5 minuutin aikaosuus 14.7.2020 mittauksesta Salkolantien päässä (mittauspiste 2). Kuvaan on merkitty esimerkeiksi ympyröitynä neljä melupiikkiä, jotka – vertaamalla samanaikaisiin piikkeihin
pisteessä 1 (sininen käyrä) – ovat todennäköisesti romunkäsittelyn aiheuttamia. Kuvassa 5 ei ole yhtään 60 dB ylittävää piikkiä. Jos pisteen 2 taustamelu olisi hiljaisempaa, pystyttäisiin varmasti erottamaan useampia piikkejä.
Kuvan 5 ympyröidy piikit ovat 25 – 30 dB(A) hiljaisempia kuin niitä
ajallisesti vastaavat piikit pisteessä 1 eli toimiston katolla olleessa mittauspisteessä. Suuri tasoero viittaa siihen, että melulähteet ovat olleet paikoissa,
joista peräisin oleva melu on vaimentunut tehokkaasti. Vaimennuksen pääsyynä on (etäisyyden lisäksi) todennäköisesti romukasojen ja meluaidan
estevaimennus. Sääolot (etenkin tuulen suunta ja nopeus) vaikuttavat myös
vaimentumiseen. Joissain toisissa oloissa vaimentuminen olisi vähäisempää
tai suurempaa.
*

Ympäristömelun mittaaminen – Mätning av omgivningsbuller, Ohje 1/1995
Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, 1995, 82 s. ISBN 951 – 731 –
082 – X.
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Nämä vuoden 2020 mittaustulokset eivät tue sellaista johtopäätöstä,
että romunkäsittelyn melu ylittäisi pisteessä 2, 3 tai 4 lupaehdon 13.
Sama johtopäätös tehtiin myös vuoden 2015 mittaustuloksista.

YHTEENVETO MITTAUSTULOKSISTA
Taulukoissa 2 on esitetty yhteenveto mittaustuloksista. Kelloajat on ilmoitettu lähimpään täyteen minuuttiin pyöristettynä. Mitatut kokonaismelun
LAeq-tasot on ilmoitettu tunnistamisen (kuviin 7 – 23 vertailu) helpottamiseksi kymmenysosien tarkkuudella. Piste 2: Salkolantien pää, piste 3: Kuovitien pää, piste 4: Kurkiparvenkujan pää.
Romutarhan osuus melusta on arvioitu LAF-tason vaihtelusta silmämääräisesti ottaen huomioon mm. romunkäsittely meluksi tunnistettujen melupiikkien vaimentuminen.
Taulukko 2: Yhteenveto mittaustuloksista.

Päivä

Klo

Piste 2
Piste 2
Piste 2
Piste 2
Piste 2
Piste 2
Piste 2

23.4.2020
14.7.2020
14.7.2020
14.7.2020
14.7.2020
14.7.2020
14.9.2020

14.38 – 14.53
10.41 – 10.56
10.57 – 11.12
12.14 – 12.29
12.29 – 12.34
12.45 – 13.00
10.09 – 10.39

Kokonais
-melu
LAeq
mittausajalta
50,6 dB
51,6 dB
53,5 dB
50,8 dB
50,6 dB
50,2 dB
52,1 dB

Piste 3
Piste 3
Piste 3
Piste 3
Piste 3

23.4.2020
14.7.2020
14.7.2020
14.7.2020
14.7.2020

13.36 – 13.51
11.18 – 11.33
11.33 – 11.48
13.06 – 13.21
13.22 – 13.37

42,6 dB
44,1 dB
42,1 dB
43,3 dB
45,5 dB

enintään 41 dB
enintään 40 dB
enintään 40 dB
enintään 42 dB
enintään 40 dB

Piste 4
Piste 4

23.4.2020
14.7.2020

13.57 – 14.12
11.52 – 12.07

54,5 dB
44,0 dB

enintään 45 dB
enintään 43 dB

Paikka

Romutarhan
osuus LAeq
enintään 50 dB
enintään 50 dB
enintään 50 dB
enintään 50 dB
enintään 50 dB
enintään 50 dB
enintään 51 dB

Kuva

11

Melun tuoton samanaikainen vaihtelu selviää kuvista 10 – 16.

MITTAUSTULOKSET KUVINA
Mittaustulokset, melun ajallinen vaihtelu, mittauksen alusta kertynyt LAeqtaso ja kuulohavaintoihin perustuvia melun syitä on esitetty jäljempänä
kuvissa 7 – 23.

Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy
Tiedosto: Tikkurilan Romu Oy - Melumittaukset 2020.docx

Sivu: 13

Kuvassa 6 on esitetty melun tuoton vaihtelua kuvaavan LAF-tason kumulatiivinen pysyvyys pisteessä 1 (toimistorakennuksen katolla). Eri mittauspäivien välillä ei ole kovin merkittäviä eroja.
LAF-taso oli kuvan 6 mittauksissa 80 dB(A) tai suurempi 0,1…0,5 % ajasta
eli 3,6…25,2 sekunnin ajan tunnissa.
Mittaustulosten mukaan Tikkurilan Romu Oy:n tuottaman melun taso (piikkien taso) oli Salkolantien mittauspisteissä vähintään 20 – 25 dB(A) alhaisempi ja Kuovitien päässä (mittauspiste 4) vähintään 25 – 30 dB alhaisempi
kuin toimistorakennuksen katolla (mittauspiste 1).

Melun tuoton kumulatiivinen pysyvyys
14.7.2020 ja vuoden 2015 mittauksissa
Kumulatiivinen pysyvyys /%

100
80
60
40
20
0
50

55

60

65

70

75

80

85

90

LAF-taso /dB
klo 10.28 - 11.28

klo 11.28 - 12.28

klo 12.28 - 13.38

24.4.2015

2.11.2015

23.11.2015

Kuva 6: LAF-tason kumulatiivinen pysyvyys toimistorakennuksen katolla.
Kumulatiivinen pysyvyys (y-akseli) kertoo kuinka monta prosenttia
mittausajasta melutaso oli x-akselin lukuarvon suuruinen tai sitä
suurempi. Esimerkiksi 14.7.2020 LAF-taso oli 1,2 – 3,5 % ajasta 75
dB tai suurempi ja 96,5 – 98,8 % ajasta tätä arvoa pienempi. Teollisuusalueen ja Kulomäentien yleinen taustamelu tuottaa 55 – 60
dB(A) rajan, jota alemmaksi melu ei alentunut, vaikka varsinainen
romunkäsittely ei tuottanut melua (kuten ainakin osan ruoka- ja
kahvitunnin ajasta).

Kuvan 6 kumulatiiviset pysyvyyskäyrät eivät esitä yksittäisten melupiikkien LAFmax-tason tilastollista jakaantumaa vaan melun voimakkuuden
ajallista jakautumaa. On äänitasomittareita ja mittarin mukana tulevia
vakio-ohjelmia, jotka laskevat ja näyttävät suoraan LAFmax-jakautuman, kun
mittausaika jaetaan esimerkiksi 10 sekunnin jaksoihin ja LAFmax-taso on
kunkin jakson suurin arvo. Markkinoilla ei ole mittareita tai ohjelmia, jotka
lukisivat luotettavasti kaikki kuvissa 7 – 23 esiintyvien melupiikkien
LAFmax-tasot ja laskisivat lupaehtona mainitun tilastollisen jakautuman.
Tällöinkään mukaan ei saataisi taustamelun alittavia toiminnan aiheuttamia
LAFmax-piikkejä.
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MITTAUSTULOSTEN LUOTETTAVUUS
Nykyisen ympäristöluvan lupaehtojen mukaan (ehto 25) Tikkurin Romu
Oy:n melumittaukset on suoritettava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995
”Ympäristömelun mittaaminen”* mukaisesti. Ohjeessa esitetyt luotettavuuden 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 vaatimus ei täyty asuntoalueella olleissa mittauspisteissä. Sama tosiasia käy
ilmi myös vuosien 2012 ja 2015 sekä tämän raportin mittauksista. Merkittävin ja vaikeammin eliminoitavissa oleva taustamelu on peräisin liikenteestä; yleensä tieliikenteestä, aikaisemmissa mittauksissa myös lentoliikenteestä. Kevään, kesän ja syksyn 2020 aikana lentoliikenne oli koronaepidemian vuoksi hyvin vähäistä verrattuna aikaisempien vuosien mittauksiin.
Erikseen on syytä painottaa sitä, että mittausohjeen 1/1995 mukaan ohjearvoihin (lupaehtoihin) verrattava suure on mittaushavaintojen aritmeettinen
keskiarvo – ei ns. energiakeskiarvo. Luotettavuuden arviointi perustuu aritmeettisen keskiarvon luotettavuuteen. Mittauspisteissä 2, 3 ja 4 on selvästi
havaittavissa vain melko voimakkaat 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 luotettavuutta. 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 omgivningsbuller, Ohje 1/1995
Ympäristöministeriö, Ympäristönsuojeluosasto, 1995, 82 s. ISBN 951 – 731 –
082 – X, ss. 26 – 27.
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Kuva 7: Mittaus Salkolantien päässä 23.4.2020 klo 14.38 – 14.53. Oranssi käyrä: melutason ajallinen vaihtelu, taajuuspainotus A ja aikapainotus Fast. Vihreä
käyrä: keskiäänitason kehittyminen ja mittausajan keskiäänitaso LAeq,14.38 – 14.53 = 50,6 dB(A).
SVAN 958

110
Tikkurilan Romu Oy, 23.4.2020 klo 13.36 - 13.51
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Kuva 8: Mittaus Kuovitien päässä 23.4.2020 klo 13.36 – 13.51. Oranssi käyrä: melutason ajallinen vaihtelu, taajuuspainotus A ja aikapainotus Fast. Vihreä
käyrä: keskiäänitason kehittyminen ja mittausajan keskiäänitaso LAeq,13.36 – 13.51 = 42,6 dB(A). Taustamelu: koiran haukunta ja linnun laulu.
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SVAN 958

110

Tikkurilan Romu Oy, 23.4.2020 klo 13.57 - 14.12

100

Äänitaso /dB(A)

Mittaus Kurkiparvenkujan päässä
90

LAeq-tason kehittyminen mittauksen alusta

80
LAF-taso

-- - - pensaiden ja puun hakkaamista ja moottorisaha - - - - lentokone

70

LAeq,13.36- 13.51h = 54,5 dB(A)

60
50
40

0

IKP20200423c.xlsx

5

10

15

20

25

30
Aika /min

Kuva 9: Mittaus Kurkiparvenkujan päässä 23.4.2020 klo 15.57 – 1. Oranssi käyrä: melutason ajallinen vaihtelu, taajuuspainotus A ja aikapainotus Fast.
Vihreä käyrä: keskiäänitason kehittyminen ja mittausajan keskiäänitaso LAeq,13.36 – 13.51 = 54,5 dB(A). Ilman mittauspisteen lähitalojen pihassa
tapahtuvaa melun tuottoa keskiäänitaso olisi ollut alle 45 dB(A).
SVAN 971 & 958
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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 kuvassa mainitussa mittauspisteessä.
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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 kuvassa mainitussa mittauspisteessä.
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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 kuvassa mainitussa mittauspisteessä.
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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 kuvassa mainitussa mittauspisteessä.
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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 kuvassa mainitussa mittauspisteessä.
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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 kuvassa mainitussa mittauspisteessä.
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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 kuvassa mainitussa mittauspisteessä.
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Kuva 17: Oranssi (LAF-taso) ja vihreä (LAeq-taso) käyrä: melutaso Salkolantien päässä.
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Kuva 18: Sininen käyrä (LAF-taso) toimiston katolla, punainen käyrä (LAF-taso) Salkolantien päässä ja ruskea käyrä LAI- ja LAS-tason erotus. Kuvassa on
kaikista käyristä 9000 näytettä. Erotuskäyrä LAI – LAS on kaikkien näytteiden erotus, ei yksittäisten maksimiarvojen erotus LAImax,i – LASmax,i. Yksi
todennäköinen romunkäsittelyn impulssipiikki on ympyröity. Piikki täytyy näkyä kaikissa kolmessa käyrässä samanaikaisesti ollakseen peräisin
romunkäsittelystä. Romunkäsittelyn melussa on satoja piikkejä, joskin suurin osa ei eroa taustamelusta suuresti.
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Tikkurilan Romu Oy, 14.7.2020 klo 12.14 - 12.29, toimiston katolla (LAF-taso) ja Salkolantien pää (LAF-taso)
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Kuva 19: Sininen käyrä (LAF-taso) toimiston katolla, punainen käyrä (LAF-taso) Salkolantien päässä ja ruskea käyrä LAI- ja LAS-tason erotus. Kuvassa on
kaikista käyristä 9000 näytettä. Erotuskäyrä LAI – LAS on kaikkien näytteiden erotus, ei yksittäisten maksimiarvojen erotus LAImax,i – LASmax,i.
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Kuva 20: Sininen käyrä (LAF-taso) toimiston katolla, punainen käyrä (LAF-taso) Salkolantien päässä ja ruskea käyrä LAI- ja LAS-tason erotus. Kuvassa on
kaikista käyristä 9000 näytettä. Erotuskäyrä LAI – LAS on kaikkien näytteiden erotus, ei yksittäisten maksimiarvojen erotus LAImax,i – LASmax,i. Joitakin
todennäköisiä romunkäsittelyn impulsseja on ympyröity. Piikki täytyy näkyä kaikissa kolmessa käyrässä samanaikaisesti ollakseen peräisin
romunkäsittelystä. Romunkäsittelyn melussa on satoja piikkejä, joskin suurin osa ei eroa Salkolantiellä taustamelusta suuresti.
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Kuva 21: Sininen käyrä (LAF-taso) toimiston katolla, punainen käyrä (LAF-taso) Salkolantien päässä ja ruskea käyrä LAI- ja LAS-tason erotus. Kuvassa on
kaikista käyristä 9000 näytettä. Erotuskäyrä LAI – LAS on kaikkien näytteiden erotus, ei yksittäisten maksimiarvojen erotus LAImax,i – LASmax,i. Joitakin
todennäköisiä romunkäsittelyn impulsseja on ympyröity. Piikki täytyy näkyä kaikissa kolmessa käyrässä samanaikaisesti ollakseen peräisin
romunkäsittelystä. Romunkäsittelyn melussa on satoja impulssipiikkejä, joskin suurin osa ei eroa Salkolantiellä taustamelusta suuresti.
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Kuva 22: Sininen käyrä (LAF-taso) toimiston katolla, punainen käyrä (LAF-taso) Salkolantien päässä ja ruskea käyrä LAI- ja LAS-tason erotus. Kuvassa on
kaikista käyristä 9000 näytettä. Erotuskäyrä LAI – LAS on kaikkien näytteiden erotus, ei yksittäisten maksimiarvojen erotus LAImax,i – LASmax,i. Joitakin
todennäköisiä romunkäsittelyn impulsseja on ympyröity. Piikki täytyy näkyä kaikissa kolmessa käyrässä samanaikaisesti ollakseen peräisin
romunkäsittelystä. Romunkäsittelyn melussa on satoja piikkejä, joskin suurin osa ei eroa Salkolantiellä taustamelusta suuresti.
Insinööritoimisto Kari Pesonen Oy
Tiedosto: Tikkurilan Romu Oy - Melumittaukset 2020.docx

Sivu: 23

SVAN 958
LAF-taso Salkolantien päässä

70

Äänitaso /dB(A)

22

Tikkurilanromu Oy, 14.9.2020 klo 10.09 - 10.39

80

Auto ohi

Auto käyntiin tien
päässä ja ohi

LAeq-tason kehittyminen mittauksen alusta

Auto käyntiin
pihassa ja ohi

LAeq,10.09 - 10.39h = 52,1 dB(A)

17

60
12

50
romu?

40

romu?
romu?

7

30
20

LAI – LAS /dB(A)

90

2

10
0

-3
0

IKP20200914a.xlsx

5

10

15

20

25

30
Aika /min

Kuva 23: Oranssi (LAF-taso) ja vihreä (LAeq-taso) käyrä: melutaso Salkolantien päässä. Ruskea käyrä: LAI – LAS-taso. Kuvassa on kaikista käyristä 18 000
näytettä. Erotuskäyrä LAI – LAS on kaikkien näytteiden erotus, ei yksittäisten maksimiarvojen erotus LAImax,i – LASmax,i. Jokaisen melupiikin syytä on
mahdotonta määrittää kuulohavaintojen tai kuvan perusteella. Mittausohjeessa 1/1995 mainitun impulssimaisuuden kriteerin, LAI – LAS-tasopiikkien
keskiarvon, laskeminen edellyttäisi myös arvoltaan pienten piikkien mukaan ottamista. Tämä mittaus tehtiin siitä ennalta Tikkurilan Romu Oy:lle
ilmoittamatta. Käynnissä oli kaksi leikkuria.
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