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1 Yleistä
Lohjan Pitkäniemen teollisuusalueen ympäristölupalevollisien toimijoiden on velvoitettu tarkkailemaan teollisuuden meluvaikutuksia lähimmissä häiriintyvissä kohteissa vuodesta 2013 alkaen.
Melumittauksista tehtiin mittaussuunnitelma 041 013ms, joka toimitettiin tarkastettavaksi mm.
Uudenmaan ELY- keskukselle ennen mittauksien suorittamista. Tehty meluselvitys poikkeaa
hiukan mittauspisteiden suhteen alkuperäisestä mittaussuunnitelmasta Mahogany Oy:n pois
jäännin vuoksi. Mahoganyllä ei ollut ympäristöluvassa velvoitetta mitata melutasoja. Mittaukset
suoritettiin sateiden vuoksi kahdessa jaksossa 6.-9.9 ja 11.-13.9.13 välisenä aikana. Mittauksia
täydennettiin 20.9.13 Metsä Woodin puunmurskauksen osalta.
Meluselvityksen suorittamisesta vastasi Envimetria Oy:stä vanhempi ympäristökonsultti/meluasiantuntija Sammy Roiha. Sammy Roihalla on yli 10 vuoden kokemus meluselvityksien
laadinnasta. Laadun takaamiseksi käytössämme on ISO 17025 mukainen laatukäsikirja, johon
koko henkilöstö on sitoutunut. Koko mittaustoimintamme yleistä laatua arvioitaessa korostamme, että Envimetria on FINAS akkreditointipalvelun akkreditoima päästämittauslaboratorio
T249, EN ISO/IEC 17025 (pätevyysalueet esillä osoitteessa www.finas.fi)

2

Meluselvityksen tavoite

Tämän meluselvityksen painopiste on asetettu häiriintyvissä kohteissa suoritettuihin imissiomittauksiin teollisen toiminnan ollessa normaalia. Tavoitteena oli selvittää teollisuusmelun osuus
kokonaismelusta lähimpien asuinrakennuksien luona ja verrata lyhyen ja pitkän ajan keskiäänitasoja viimeisen valmistuneen laskentamallin tuloksiin.

2.1 Melun yleiset ohjearvot
Valtioneuvoston päätöksen (993/92) melun yleiset ohjearvot on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Melun ohjearvot
Melun keskiäänitason LAea enimmäisarvo
Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja niiden välittömässä läheisyydessä sekä
hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet
Uudet asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet,
virkistysalueet taajamissa ja hoitolaitoksia palvelevat alueet
Loma- asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet,
virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja luonnossuojelualueet

Päivällä klo 7-22

Yöllä klo 22-7

55dB

50dB

55dB

45 dB

45 dB

40dB

2.2 Mittalaitteet ja asetukset
Äänenpainetta mitattiin jatkuvatoimisilla Bruel & Kjcer merkkisillä type 2238 ja 2236 tarkkuusluokan 1 melumittareilla, jotka täyttävät SFS 2877/(IEC 651/804) standardien äänentasomittareille
asetetut vaatimukset. Kaikki mittalaitteet kalibroitiin ennen ja jälkeen mittaussarjojen Envimetria
Tämä dokumentti on pätevä vain kokonaan kopioituna.
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Oy:n BrOel & Kjrer:n 4231 vakioäänilähteellä, joka täyttävät tarkkuusluokan 1 vaatimukset. Äänitteet kalibroitiin mittaussarjojen alussa ja lopussa 1 kHz taajuudella tasolla 94,0 dB ±0,2 dB.
Keskiäänitasoa mitattiin jatkuvatoimisissa mittauspisteissä 2 ja 6 A-taajuuspainotettuina 10 s
ekvivalenttitasoina LeqA ja maksimilasaina Lmax aikavakion ollessa F "Fast". Mittauspisteessä 2
mitattiin myös vastaavalla integrointivälillä S "Siow" sekä 1 "impulse" aikavakiot
Lyhytaikaisissa valvotuissa imissiomittauksissa kaikki melunäytteet myös äänitettiin kokonaisuudessa pakkaamattomasti 2236 Bruel & Kjrer tarkuusäänitasomittarin aux lähdöstä digitaalisesti ZOOM H2 SD-korttitallentimelle 16 bittisenä 44.1 kHz näytteenottotaajuudella myöhempää
tarkastelua varten. Korttitallentimelta tiedostot siirrettiin PC-työasemalle kuunnteltavaksi Nuendo 4.0 äänen monitorointiohjelmalla. Äänitteiden taajuusjakaumat ja impulssimaisuus analysoitiin jälkianalyysinä BrOel & Kjrer 2238:11a ja DSSF3 Realtime Analyzer:lla. laajuusanalyysien
tulokset varmennettiin siten, että spektrien summan täytyi vastata vastaavalta viiteaikaväliltä
melumittarilla integroitua keskiäänitasoa.
Mittalaitteiden ja analysaattoreiden kokonaisepävarmuudeksi arvioimme tasaiselle melulle enintään ± 1 dB laajuusalueella 20 - 12,5 kHz. Envimetria Oy:n jatkuvassa sisäisessä seurannassa
kolmen tarkkuusluokan 1 mittarin mikrofonien taajuusvastetta verrataan säännöllisesti ristiin
laajuusalueella 19 Hz - 22 kHz. Vakioäänilähteessä sekä mittareissa ei ole havaittu vuosittain
tehtävissä tarkistuksissa toimenpiteitä vaativia muutoksia. Nykyinen kalibrointitaso on 94,0 dB ja
114,0 dB ±0,2 dB
Mittauksien aikaisten melutapahtumien tunnistus ja arvioinnit suoritettiin vahvistamalla audioeditorin signaali Lexicon I·ONIX U22 kuulokevahvistimella ja kuuntelu suoritettiin AKG 701 Reference kuulokkeilla. Tarkempia kuunteluanalyysejä suoritettiin tarkoitukseen soveltuvassa kuunteluhuoneessa Transmission audion Megatrend true dipolikaiuttimella huoneen taustamelutaso
ollessa alle 20 dBA.
Säätiedot mitattiin Mondin tuotantoalueella Envimetria Oy:n Dawis vantage pro sääasemalla.
Dawis sääaseman paine, kosteus ja lämpötila-anturit kalibroitiin Envimetria Oy:n laboratoriossa
mittanormaaleja vastaan.
Referenssisääasemana käytettiin HSY:n Lohjan kaupungissa noin 1 km etäisyydellä sijaitsevaa
Nauhkurintorin sääasemaa. HSY:n säätiedot (minuuttikeskiarvot) toimitti referenssiksi pyynnöstämme ympäristöpäällikkö Risto Murto Lohjan kaupungilta. Envimetria Oy:n sääasema tallensi
säähavaintojen keskiarvoja 1 minuutin välein (sademäärä, ilmankosteus, lämpötilan tuulen nopeus ja suunta). Etäisyydet melulähteisiin mitattiin Bushneil Yardage pro 400:n tai Bosch 75
laser- etäisyysmittarilla.

3

Melulähteiden yleiskuvaus ja tuotantotilanne

Merkittävimmät alueen ympäristölupavelvolliset melua tuottavat toimijat ovat Mandi Lohja Oy
paperitehdas ja lämpölaitos, Metsä Wood kertapuutehdas ja uusi biolämpölaitos sekä Mahogany Oy Lohjan viilutehdas, jota ei huomioitu tässä selvityksessä.
Kaikkien tutkittavien melulähdekokonaisuuksien melu on alueella jatkuvaa keskiäänille painottuvaa laajakaistaista ja hyvin tasaista -pääasiassa puhallinmelua. Kaikkien em. toimijoiden meluun liittyy myös melutilanteita, jotka erottuvat ainakin jossakin määrin normaalista äänimaisemasta. Tällaisia ovat esimerkiksi lyhytaikaisina ilmiöinä lämpölaitoksien varojen laukeamiset,
Mondin tehtaan kuitusavenkäsittely sekä Mondin lämpölaitoksen polttoaineen käsittely.
Tämä dokumentti on pätevä vain kokonaan kopioituna .
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Polttoaineen käsittelyä suoritetaan Mondin lämpölaitoksella kuormaajalla joka päivä laitoksen
kulutuksen mukaan pääsääntöisesti päiväaikaan. Mondin lämpölaitoksella on päiväaikaan
säännöllistä biopolttoaineen syöttöä kuljettimelle kuitenkin niin, että työkone ei ole jatkuvasti
käynnissä tai lastaamassa.
Pitempiaikaisena normaalista poikkeavaksi melutapahtumaksi voidaan mainita Metsä Wood
kertapuutehtaan alueella pari kertaa vuodessa suoritettava puunmurskaus. Puunmurskaus otettiin mukaan meluselvitykseen erillistilauksesta Lohjan biolämmön osalta ja mittaukset suoritettiin
20.9.13.
Mittausjaksolla teollinen toiminta oli pääsääntöisesti normaalia. Molemmat lämpölaitokset toimivat normaalisti koko mittausjakson ajan. Metsä Woodilta ilmoitettiin poikkeuksena JJY:n toimiminen iltavuorossa 9.-12.9.13 ja sorvin huolto 11.9. klo 6-16. Metsä Woodin alueella toimivan
Lohjan Biolämmön höyryn varoventtiilin ilmoitettiin laskeneen höyryä katolle maksimissaan minuutin parin puhalluksia 7.9 klo 15:50, 10.9 klo 08:15, 11.9 klo 11:00 ja 13.9 klo 01:00, 03:00,
04:00 ja 05:00. Syyksi arvioitiin kuormituksen muutokset.
Mondin tehtaan poikkeustilanteiksi mittausjaksolla ilmoitettiin paperikoneen 1 seisokki
11.9.2013 klo 5:54- 11.9.2013 klo 22:30 ja paperikoneen 2 seisokki 12.9.2013 klo 5:0312.9.2013 klo 19:44. Seisokissa asennettiin äänenvaimennin PK2:n Nash-imupumpun putkeen.
Lisäksi ilmoitettiin kuitusaven lastausajoiksi 6.9 klo 7.00 - 8.00 ja 11.30 - 12.30, 9.9 klo 7.20 8.20 ja 12.20 - 12.50, 10.9 klo 11.20 - 11.50. Kuitusavitaskun tyhjennysajoiksi ilmoitettiin 10.9
klo 20.30 - 21.30, 11.9 klo 8.00 - 8.20, 13.30 -13.50 ja 20.30 - 21.30, 12.9 klo 8.00 - 8.20, 13.40
- 14.00 ja 20.00- 21.00 sekä 13.9.2013 klo 8.00- 8.20 ja 13.30- 14.00. Kaikki edellä mainitut
tuotantotilanteet indeksoitiin laskentamatriisiin.

4 Ympäristöolosuhteet melumittauksien aikana
Taulukkoon 2 on koottu jatkuvatoimisen mittauksien aikaiset keskimääräiset sääolosuhteet.
Näytteenottomittauksien aikaiset sääolosuhteet on esitetty erikseen liitteissä 1.
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Koska mittauspisteitä oli mittausjaksolla eri puolilla tutkittavaa teollisuusaluetta, eivät mittausolosuhteet olisi voineet täyttää kaikissa näytteissä tuulen suunnan osalta täysin Ympäristöministeriön mittausohjeen 1995 "ympäristömelun mittaaminen" vaatimuksia. Ympäristöministeriön
mittausohjeen 1995 mukaan melumittaukset tulee suorittaa tuulen alapuolelta ± 45° kulmassa
heikon tai kohtalaisen tuulen vallitessa tai niin, että tuulta ei ole lainkaan. Tällöin mittaustulokset
ovat parhaiten toistettavissa ja edustavat olettavasti keskimääräisesti häiritsevämpää melutilannetta. lmissiomittaustulokset ovat silloin myös parhaiten verrattavissa laskentamallin tuloksiin,
koska myös laskentamalli simuloi melun etenevän myötätuuleen.
limanvirtaukset olivat kuitenkin mittausjaksoilla aistinvaraisesti ja silmämääräisesti järven pinnasta arvioiden hyvin heikkoja maanpinnantasolla. Sääasemissa tuulen nopeudet olivat mittausjaksoilla keskimäärin noin 1 m/s. Kokonaisuutena - pitkä mittausaika huomioiden - ympäristöolosuhteita voidaan pitää vuodenaikaan nähden edustavina.
Envimetria Oy:n sääasema sijaitsi Mondin tehdasalueen korkeimmalla kohdalla. Vertailtaessa
tuulitietoja HSY:n sääaseman tietoihin, olivat tuuliruusut 1. mittausjaksolla samanmuotoisia ja
ero tuulen nopeuksissa keskimäärin 0,2 m/s. Koska 2. mittausjaksolla Envimetrian sääaseman
datasta puutui osa purkamisen viivästyttyä ja asemien datan vertailussa tuuliruusu poikkesi hiukan kaakkoistuulen (SE) osalta, päätettiin laskennassa käyttää pelkästään HSY:n Nahkurintorin
sääaseman tuloksia.

5 Mittauspisteet
Mittauspisteet on kuvattu tarkemmin liitteiden 1 mittauskorteissa. Kuvassa 2 on esitetty kaikki
mittauspisteet Mittauspisteet on paikannettu valokuvien ja etäisyysmittauksin maiseman kiintopisteisiin. Liitteissä 1 on esitetty valokuvissa äänen tulosuunta. Mittauspisteiden paikannus on
tehty ETRS-TM35FIN koordinaattien avulla. Etäisyydet melulähteisiin on mitattu Bushneil Yardage pro 400:n ja Bosch OLE 75 Professionallaser- etäisyysmittarilla.

Kuva 2.

Mittauspisteet
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6 Mittausmenetelmät
6.1

lmissiomittaukset

lmissiomittauksissa (altistusmittauksissa) noudatettiin Ympäristöministeriön yleisiä ohjeita (Ohje
1995). Mittaukset suoritettiin vapaakenttämittauksena siellä missä asuu tai oleskelee ihmisiä.
Mittaukset suoritettiin yli 1,5 metrin korkeudella maasta ja riittävän etäisyyden päässä ääntä
heijastavien rakenteiden pinnoista lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.
1

6.1.1

Aikaedustavuus

Kokonaismittausaika määräytyi Metsä Woodin velvoitteen mukaisesti viikon mittaiseksi. Mittaukset suoritettiin sateen vuoksi kahdessa jaksossa 6.-9.9 ja 11.-13.9.13. Mittauksia täydennettiin 20.9.13 Metsä Woodin puunmurskauksen ollessa käynnissä. Viikon kestävä mittausperiodi
käynnistettiin kun sääennusteiden perusteella jaksoon arveltiin sisältyvän tuulettornia jaksoja.
Mittausperiodien aikana suoritettiin jatkuvatoimisen mittauksen tueksi yhteensä 99 lyhytaikaista
imissiotason mittausta päivä ja yöaikaan ja yksi emissiomittaus päiväaikaan. Kokonaismittausajat vaihtelivat paikasta, melun tasaisuudesta ja taustamelusta riippuen 2- 20 minuuttiin. Lähtökohtaisesti keskiäänitasoa integroitiin aina niin kauan, että LAeq taso ei enää oleellisesti
muuttuisi vaikka näytteenottoa jatkettaisiin. Koska melu oli pääsäätöisesti tasaista puhallinmelua, keskiäänitaso vakiintui yleensä 1 minuutin jälkeen. Kaikki lyhytaikaiset imissiotason mittaukset pyrittiin lähtökohtaisesti sijoittamaan sään ja meluntuoton ja taustamelun suhteen edustavimpaan ajankohtaan. Tuotantotilanteen edustavuus tarkastettiin jälkikäteen tilaajan edustajilta.
Analyyseihin ääninäytteet rajattiin analyyttisen kuuntelun perusteella mahdollisimman edustavaksi paikasta riippuen 2, 3 tai 5 min mittaisiksi jotta tulokset eivät painottuisi liikaa yksittäisen
mittauksen mukaan.
Jatkuvatoimisissa mittauspisteissä melua tailennettiin kaiken kaikkiaan yöaikaan 90 tuntia ja
päiväaikaan 150 tuntia. Jatkuvatoiminen mittaus edusti kokonaismelua.

6.1.2

Paikkaedustavuus

Mittauspaikat valittiin alustavasti yhdessä tilaajan edustajien kanssa Envimetria Oy:n meluasiantuntijan Sammy Roiha tavatessa alueen toimijoiden edustajat 11.3.2013 kokouksessa
Mandi Oy:n tiloissa. Koska Mahogany Oy jäi pois meluselvityksen piiristä, jätettiin viranomaisen
suostumuksella yksi jatkuvatoimisista mittauspisteistä pois. Mahogany Oy:n imissiotasojen seurantapiste 4 (lyhytaikaiset mittaukset) päätettiin sen sijaan siirtää Mondin tehdasalueen Kivinemenrantaan lähelle kuitusavenkäsittelypistettä. Mittauspisteiden tarkennus tehtiin tilaajan
edustajien kanssa {Tero Nevalainen Mandi Oy ja Marika Veikkola Metsä Wood) maastokatselmuksessa 6.9.13 ennen mittauksien alkua. Mittauspisteiksi valittiin ne maa-alueet, joilla tutkittava melu oli aistinvaraisesti kuultavissa tai missä muu melu häiritsisi mittauksia vähiten. Lisäksi
mittauspaikan valinnassa huomioitiin mahdollisuus vertailuun viimeisimmän valmistuneen melun
laskentamallin tuloksiin.

Tämä dokumentti on pätevä vain kokonaan kopioituna.
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Mittauspisteet on esitetty kuvassa 2. Jatkuvatoimisia mittauksia tehtiin pisteissä 2 ja 6 ja lyhytaikaisia 1,3,4 ja 5. Mittauspisteessä 7 tehtiin puunmurskauksen emissiomittaus ja pisteessä 1.1.
alustava kaukopistemittaus Muutettavanniemessä 6.9.13. Mittauksia suoritettiin alustavasti pisteessä 1.1. koska sopivaa mittauspistettä ei löydetty riittävän ajoissa ennen pimeän tuloa eikä
alueen asukkaiden pihapiiriin haluttu mennä yllättäen.

6.2 Emissiomittaukset
Tehty meluselvitys ei pitänyt sisällään lähtökohtaisesti melupäästön tarkastusmittauksia. Metsä
Woodin teollisuusalue katselmoitiin 6.9.13 Marika Veikkolan johdolla uusien melulähteiden osalta. Katselmuksessa ei noussut esille yhtään uutta melulähdettä, joka olisi erottunut selvästi
muusta toiminnasta tai jonka melupäästön olisi voinut mitata painemenetelmällä täydentämään
jo julkaistuja meluselvityksiä Uusi biolämpölaitos ei erottunut muista melulähteistä teollisuusalueella. Melupäästämittauksia suoritettiin vain erillisenä selvitystyönä 20.9.13 Metsä Woodin
alueella tapahtuneelle puunmurskaukselle. Melupäästön määritykseen sovellettiin Nordtest (NT
ACOU 080) standardia. Puun murskauksen melun leviämistä ja meluntorjunnan tasoa arvioitiin
lähimmän häiriintyvän kohteen suuntaan (mp 6) suppealla pisteäänilähteen laskentamallilla.
Laskenta huomioi kaikki muut tekijät, paitsi esteet ja maanpinnan vaimennustekijät.
Metsä Woodin alueella sijaitsevan Biolämpölaitoksen varojen !aukeamisesta ei saatu aistinvaraisia havaintoja varsinaisian mittausperiodien aikana. Konsultin liikkuessa mittauspisteen 5
tuntumassa 10.11.13 klo 15 aikaan, havaittiin selvästi kokonaismelusta erottuvaa suhinaa biolämpölaitoksen suunnalta.

7 Melun häiritsevyyden arviointi
Yleisesti ottaen häiritsevyyden arviointia tehdään siellä, missä asuu tai oleskelee ihmisiä. Melu,
joka sisältää kapeakaistaisen komponentin tai on luonteeltaan impufssimaista, koetaan yleisesti
muuta melua häiritsevämpänä ja se huomioidaan tuloksien käsittelyssä. Melun impulssimaisuus
ja kapeakaistaisuus on tapaus- ja paikkakohtainen ja vaatii siten aina oman häiriintyvästä kohteesta käsin tehdyn erityistarkastelun.

=

Ympäristömelun perusstandardissa ISO 1996 on määritelty mittaluku meluarviotaso LAr (LAr
LeqA + K 1 + K2 ) joka saadaan, kun keskiäänitasoon lisätään impulssi- ja kapeakaistaisuuskorjaukset ennen tuloksen vertaamista ohjearvoon. Jos tarve laatukorjaukseen esiintyy selkeästi
periodimaisesti (esim. prosessiin suoraan liittyvä murskaus), voidaan tämä ottaa korjauksessa
huomioon.

7.1 lmpulssimainen melu
Esimerkkinä selkeästi impulssimaisesta melusta on paalutuskoneet, kivien rikotus hydraulisella
vasaralla, raskaiden metallikappaleiden käsittely, naulaus, pyöräkuormaajan kauhan kolahtelut
jne. Yksittäiset satunnaiset häiriintyvässä kohteessa havaitut kolahdukset eivät vielä tee melusta impulssimaista. Lähtökohtaisesti melun tulisi olla myös aistinvaraisesti selvästi ja toistuvasti
iskumaista normaalissa tuotannossa tai tasaista melua (vrt. laajakaistainen kohina) häiritsevämpää, ennen kuin tuloksen korottamista 5 dB:IIä voidaan pitää perusteltuna kuvaamaan melun luonnetta.
Tämä dokumentti on pätevä vain kokonaan kopioituna.
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Envimetria Oy mittaa melun impulssimaisuutta ajan funktiona, jolloin voidaan saada käsitys melun impulssimaisuuden ajallisesta vaihtelusta ja sen voimakkuudesta. Kun tunnetaan melun
impulssimaisuuden ajallinen edustavuus, voimakkuus melulähteen luona ja imissiopisteissä
sekä laitoksen melua tuottavien toimintojen käyntiajat, on helpompi arvioida tutkittavan melun
luonnetta häiriintyvässä kohteessa.
Melun iskumaisuutta arvioidaan mittaamalla aanenpaineen hetkellisesti korkeinta tehollista
(RMS) arvoa kuuloa jäljittelevällä (A) taajuuspainotuksella aikapainotuksella (1, lmpulse) ja (S,
slow). Vasteiden LAIMax ja LASMax erotus kertoo melun impulssimaisuudesta. Mittausteknisesti näiden vasteiden erotus voi olla korkeintaan 15 dB. LAIMax vasteessa melumittari reagoi
nopeasti äänenpaineen nousuun ja laskee hitaasti, kun taas LASMax vasteessa mittari reagoi
sekä äänenpaineen nousuun että laskuun hitaasti. Mittaustapa on "jäänne" aikakaudelta, jolloin
melumittareissa oli vielä neulaosoitin, jolloin huippuarvon lukemiseksi osoitinta jouduttiin hidastamaan, jotta huippuarvo oli luettavissa. Vasteiden lAIMax ja LASMax erotuksen ollessa yli 5
dB, voidaan melu tulkita lievästi impulssimaiseksi ja ollessaan yli 10 dB voimakkaasti impulssimaiseksi. lmpulssimaisuus vähenee etäisyyden kasvaessa ja impulssimaisuuden kriteerin
(LAIMax ja LASMax ~ 5 dB) täyttymiseen vaikuttaa paljon myös taustamelun laatu ja voimakkuus.

7.2 Kapeakaistainen melu
Esimerkkeinä kapeakaistaisesta melusta on mm. hihnojen vinkuminen, keskuspölynimurien
poistoilmakanavat, ääninuohous jne. Yleisesti ottaen kapeakaistaisuuden arvioinnissa on huomattava, että melun tulisi olla myös aistinvaraisesti tulkittavissa kapeakaistaiseksi esim. aistinvaraisesti vinkuvaksi, ulinaksi tai sainniiliseksi ennen kuin tuloksen korottamista 5 dB:IIä voidaan
pitää perusteltuna.
Ympäristöministeriön mittausohjeessa on ohje laajuusjakauman tulkinnasta: jos taajuusjakaumassa yhdenkin terssikaistan äänenpaineentaso painottamattomassa spektrissä on vähintään 5
dB korkeampi kuin kyseisen kaistan ylä- tai alapuolella olevan terssikaistan äänenpaineentaso,
melu voidaan tulkita kapeakaistaiseksi.
Annettu ohje on yleisluonteisuudessa melko väljä, jättäen ainoana tarkastelutapana huomioimaHa ihmisen kuulokynnyksen kasvamisen pieniin taajuuksiin mentäessä ja kuulon kyvyn erotella taajuuksia toisistaan pienillä ja suurilla taajuuksilla. Toisin sanoen pieniä taajuuksia (bassoalue) ihmisen kuulo ei havaitse kuten mittausjärjestelmä ellei melussa ole paljon energiaa.
Toiseksi, erityisesti ja pienillä taajuuksilla, lähekkäin sijaitsevat osaäänet kuulo pyrkii käsittelemään enemmän yhtenä kokonaisuutena. Käytännössä esim. kuljettimen hihnan vinkuminen 500
Hz laajuusalueella on kapeakaistaisuudessaan aistinvaraisesti häiritsevämpää, kun esimerkiksi
tasainen dieselmoottorin ääni80Hz alueella.
Kapeakaistaisen melun häiritsevyyden arviointi saattaa olla harhaan johtavaa pitkissä melunäytteissä, koska melun laajuusjakauma voi vaihdella ajallisesti. Syynä voi olla koneiden pyörimisnopeuden muutokset, jolloin jokin äänes siirtyy terssikaistojen välillä. Tällöin voi olla tarpeen
tehdä lyhyitä kertaluokkaa tarkempia (esim. 1/6 tai 1/12 oktaavianalyysejä) kapeakaistaisuuden
arvioimiseksi. Tästä syystä häiritsevyyden arviointiin liittyy läheisesti melulähteisiin tutustuminen.
Edellä mainituista syystä melun häiritsevyyden tulkinnassa nojaudutaan aina jossakin määrin
meluasiantuntijan näkemykseen. Näin ollen pyrimme hyödyntämään mittauspaikoilla tehtyjä
äänitteitä ja aistinvaraisia kuulohavaintoja ja rekonstruoimaan tarvittaessa melumittarin tallentamat kalibroidut ääninäytteet kuunteluhuoneessa uudelleen kuunneltavaksi mittaustilannetta
vastaavalla äännepaineella.
Tämä dokumentti on pätevä vain kokonaan kopioituna.
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8 Mittauksen kulku
Ensimmäinen mittausperiodi aloitettiin päivällä 6.9.2013 maastokatselmoinnilla tilaajan edustajien kanssa. Katselmuksessa tarkennettiin ja vahvistettiin mittauspisteet Jatkuvatoiminen sään ja
melun mittaus käynnistettiin samana päivänä klo 22 mennessä. Ensimmäinen mittausperiodi
päätettiin sateen vuoksi 9.9.13 klo 22. Sääasemaa ei kuitenkaan purettu pois mittausperiodien
välillä. Säätilannetta päivystettiin ja toinen mittausperiodi käynnistettiin jatkuvatoimisen melumittauksen osalta 11.9.13 klo 22 alkaen ja päätettiin 13.9.13 klo 22. Mittausvalmisteluajat huomioiden, mittausjaksot olivat käytännössä useita tunteja pidempiä, mutta laskenta rajattiin jatkuvatoimisessa mittauksessa täysille viiteaikaväleille (päivä 15 h ja yö 9 h).
Jatkuvatoimisien mittauksien aikana suoritettiin 99 kappaletta lyhytaikaisia imissiomittauksia.
Kaikissa 6 mittauspisteessä pyrittiin suorittamaan valvottuja mittauksia sekä päivä- että yöaikaan. Tuloksien käsittelyyn otettiin kustakin mittauspisteestä 5 - 7 mittauskertaa sekä päiväettä yöajalta.
Osassa mittauspisteistä muu melu häiritsi hetkittäin melumittauksien kulkua. Mittausajankohtaa
muutettiin kokemuksen karttuessa edustavampiin ajankohtiin. Erityisesti mittauspisteessä 5 liikenne häiritsi mittauksien kulkua. Mittauspisteessä 1 (Muutettavanniemi) mittaukset estyivät
9.9.13 noin klo 18 paikallisen puun haketuksen vuoksi. Haketusta suoritettiin mittauspisteen 1.1 .
tuntumassa tien risteyksessä ajorata suljettuna.
Mittauksia täydennettiin vielä 20.9.13 Lohjan biolämmön puunmurskauksen osalta. Mittauspäivänä mitattiin Metsä Woodin tehdasalueella puunmurskaimen melupäästä lähimmän häiriintyvän kohteen suuntaan. Samalla kertaa mitattiin vastaavasti puunmurskauksen aiheuttama imissiotaso mittauspisteessä 6 (lähin häiriintyvä kohde).
Kokonaisuutena mittauksien voidaan todeta sujuneen vuodenaikaan nähden hyvin.

9 Tulokset
Mittauskorttiliitteissä 1 on esitetty suoritettujen lyhytaikaisien imissiomittauksien yksityiskohtaiset
tulokset ja referenssit (WSP: n mallinnus- ja Envimrtria Oy:n jatkuvatoiminen mittaustulos). Liitteiden 1 tiedoista on tehdyt yhteenveto, joka on esitetty alla olevassa taulukoissa 3. Liitteessä 2
on esitetty jatkuvatoimiset mittaustulokset päivä- ja yöajoilta eri tuotantotilanteissa.
Taulukko 3

Mittauspiste

1
2
3
4
5
6

.
Ja p1'tk äa1'ka1set
1mlss1om1'ttaus tu1okset se kä re~erenss1t.
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T äydennysm1t. taus tu1o kset .
Päiväaikaan LAeqc4.a mtn) d B

Jatkuva
mittaus

lyhytaikainen
mittaus

1.1

6M
E1
Mittausseloste, taulukko 4:

55
76

Yöaikaan L AeQcs min) dB

"Mallinnustulos"

Jatkuva
mittaus

>40<45
57

lyhytaikainen
mittaus

Mallinnustulos

47

>40<45

1. 1 Kyseessä ensimmäinen alustava imissiomittaus Muutavanniemessä 7. 9.
klo 00:35 - 00:40. Seuraavat mittaukset suoritettiin pisteestä 1.
6 M Puunmurskaus käynnissä 20.9.13 Metsä Woodin tehdasalueella pisteen
7 tuntumassa.
E1 Puun murskaimen melupäästä lähimmän häiriintyvän kohteen suuntaan

*Tuloksista ei ole vähennetty taustamelun vaikutusta eivätkä ne sisällä häiritsevyyskorjauksia.
LAeq, ekvivalentti A-äänitaso (keskiäänitaso, ekvivalenttitaso) LAeq [dB] kuvaa äänipaineen tehollisarvoa "rootmeansqeure" jossa neliöön korotus painottaa hetkellisiä voimakkaita ajanhetkiä Keskiäänitasoa ei tule sekoittaa
keskiarvoon. Keskiäänitasoa kuvaa tuloksen painottuminen korkeiden tasojen suuntaan esimerkin mukaan: jos
melutaso nousisi tasaisesti 40 dB:stä 55 dB desibeliin 15 tunnin aikana, olisi keskiäänitaso kyseiseltä viiteaikaväliltä
50 dB. Asia on esitetty havainnollistaaksemme keskiäänitason käsitettä.
Mittaustulosten LFMax, LSMax, L/Max- taso ilmoittaa lukuarvon, joka kuvaa äänekkyyden suurinta arvoa mittausajalta. Melun impulssimaisuutta on tulkittu LA/Max- LASMax erotuksen avulla.
LwA Melupäästä (emissio) on yleiskiel[.nen synonyymi täsmäl/iselle käsitteelle melulähteen äänitehotaso. Ääniteho on
melun lähteen voimakkuuden mitta. Aäniteho kertoo, kuinka suuren akustisen tehon äänilähde säteilee 1 m 2 pintaalalle. Äänitehoa ei tule sekoittaa äänenpaineen mittaustuloksiin.

9.1

Arvio melun kapeakaistalsuudesta

Häiriintyvässä kohteessa mitatuissa näytteessä, havaittiin aistinvaraisesti kapeakaistaisuutta
mittauspisteessä 6 muutamassa näytteessä päiväaikaan. Kapeakaistaisen melun lähdettä ei
paikallistettu melumittauksien aikana syyskuussa 2013. Envimetria Oy päästämittausvalmisteluissa Metsä Woodin tehtaalla 8.10.13 havaittiin, että lievä ujeltava ääni oli kuultavissa myös
tehtaan katolla. Ääni tuntui selvästi tulevan putkistosta, suhteellisen kaukana muista melulähteistä Koska putkistoja on tehtaalla runsaasti, selittyy melulähteen suunnan aistimisen vaikeus
katselmoinnissa 6.9.13.
Kapeakaistaisen melun tutkiminen vaatisi selvitystä ilmiön ajallisesta esiintymisestä ja syntymekanismista edustavan kokonaiskuvan muodostamiseksi melun kapeakaistaisuudesta. Ilmiö näkyy lievästi vain mittauspisteen 6 päiväajan A suodatetussa koosteterssispektrissä kaistalla 500
Hz (+4 dB). Selvityksen perusteella Vain Metsä Woodin melu saattaa olla joissakin tuotannollisissa tilanteissa lievästi kapeakaistaista mittauspisteessä 6.

Tämä dokumentti on pätevä vain kokonaan kopioituna .
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Arvio melun impulssimaisuudesta

Melun impulssimaisuutta mitattiin jatkuvatoimisesti Kiviniemenrannassa mittauspisteessä 2.
Koska kuitusavenkäsittelyn arvioitiin aiheuttavan impulsseja, tehtiin impulssihavaintoja myös
mittauspisteen 4 tuntumassa.
Kokonaismelussa esiintyi mittauspisteessä 2 impulssimaisuutta enimmäkseen päiväaikaan.
Liitteissä 1 ja 2 kuitusaven käsittelyyn on viitattu indeksillä KST. Tutkittaessa melun impulssimaisuuden esiintymistä KST indeksin aikana, voitiin todeta, että melun impulssimaisuus ei poikennut muiden melutilanteiden impulssimaisuudesta. Melun impulssimaisuus aiheutui enimmäkseen luonnon äänistä kuten linnuista ja asutusalueen äänistä parkkipaikan liepeillä. Mittauspisteessä 2 tehtiin päiväaikaan valvotuissa olosuhteissa yksi yksittäinen impulssihavainto,
joka oli selvästi peräisin teollisuusalueelta.
Valvotuissa imissiomittauksissa selvää impulssimaisuutta esiintyi vain yhdessä näytteessä
Mondin lämpölaitoksen pohjoispuolella mittauspisteessä 3 polttoaineen käsittelyn aikana. Melulähteiden yleiskuvauksessa (kohta 3) esitetyn polttoaineenkäsittelyn kuvauksen perusteella impulssikorjausta voidaan pitää perusteltuna koko viiteajalle mittauspisteessä 3.

9.3 Yhteenveto melun erityisestä häiritsevyydestä
Viimeisessä valmistuneessa WSP Finland Oy:n melun laskentamallissa (Lohjan Pitkäniemen
teollisuusalueen ympäristömeluselvitys,) ei ole esitetty kantaa pitkäniemen teollisuusmelun ns.
erityiseen häiritsevyyteen. Näin ollen vertailua melun häiritsevyydestä ei voida tehdä syyskuussa 2013 tehtyyn selvitykseen. WSP raportissa ei ole esitetty analyysiä teollisuusmelun taajuusjakaumista tai melun impulssimaisuudesta.
Näin ollen johtopäätökset nykytilanteesta perustuvat melun erityisen häiritsevyyden suhteen
Envimetria Oy:n meluasiantuntijan arvioon. Tuloksia korjataan aistinvaraisiin havaintoihin ja
impulssimittauksiin perustuen + 5 dB vain melun impulssimaisuuden osalta mittauspisteessä 3.

10 Johtopäätökset tuloksista
Valtioneuvoston päätöksen (993/92) melun yleiset ohjearvot eivät ylittyneet missään häiriintyvissä kohteissa mittausperiodien aikana. Johtopäätöksessä on huomioitu melun erityinen häiritsevyys (kapeakaistaisuus ja impulssimaisuus) ja kokonaisepävarmuus ympäristöministeriön
ohjeen mukaisesti. Selvityksessä kokonaisepävarmuus on poikkeuksellisen pieni johtuen suuresta näytemäärästä ja edustavista sääolosuhteista.

lmissiomittauksien yhdistetyt päivä- ja yöajan keskiäänitasot olivat yleensä vähintään 3 dB alle
ohjearvojen, joka on samaa suuruusluokkaa kun määritelty kokonaisepävarmuus. Tuloksia tulkittaessa on hyvä huomioida, että vain lyhytaikaisissa mittauksissa muun melun (esim. jalankulkijat, ohittava liikenne) vaikutusta on pyritty eliminoimaan. Näin ollen lyhyiden imissiomittauksien
keskiäänitasosarjat edustavat ensisijaisesti ohjearvoon verrattavia tuloksia. Jatkuvatoimiset mittaust-ulokset edustavat alueen kokonaismelua. Esimerkiksi mittauspisteessä 6 jatkuvatoimisesti
mitatuissa tuloksissa on mukana kaikki Rantapuiston liikenne.
Tämä dokumentti on pätevä vain kokonaan kopioituna.
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Meluselvityksen perusteella alueellisesti korkeimmillaan imissiotaso on mittauspisteessä 6 Metsä Woodin tehdasalueella tapahtuvan puunmurskauksen aikana. Jos puunmurskausta suoritetaan 20.9.13 vastaavalla tavalla pisteessä vastaavalla laitteistolla ja meluntorjuntatasolla on
puunmurskauksen aikainen LAeq taso 6 mittauspisteessä 55 dBA ja laskennallisesti 57 dBA.
Tämä kuitenkin edellyttää, että murskaimen tuntumassa on riittävän korkea melueste häiriintyvän kohteen suuntaan kuten 20.9.13.

10.1 Vertailu melun laskentamalliin
Kun mittaustuloksia verrataan mittauspistekohtaisesti WSP:n laatiman melun leviämismallin
tuloksiin, voidaan todeta mallinnuksen korreloivan keskimäärin riittävän hyvin suoritettujen mittauksien kanssa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Oman haasteen tulkintaan tekee se,
että meluvyöhyke muuttuu leviämiskuvissa juuri mittauspisteen tuntumassa monessa tarkastelupisteessä
Verrattaessa syyskuussa 2013 mitattuja imissiotasoja laskentamalliin, voidaan mitattujen imissiotasojen todeta olleen vesialueen toisella puolella Muutettavanniemessä korkeampia. Erityisesti yöaikaan suoritettujen mittauksien perusteella vaikuttaa siltä, että laskentatuloksen tulisi
olla 1 mittauspisteessä >40<45 dBA sijasta >45<50 dBA. Asian vahvistaa se, että mittauspisteestä mitattiin hetkellisesti yli 50 dBA tasoja. Sama asia koskee yöaikaan mittauspistettä 6,
joskin poikkeama ei ole niin suuri. Yleisesti ottaen laskentamallin tuloksen tulisi olla ennemminkin mitattuja tasoja korkeampia mm. sääkorjauksen vuoksi (myötätuuli kaikkiin suuntiin).
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LIITE 1 lmissiokortit 13 kpl + 1 kpl Emissiokortti
liiTE 2 Jatkuvatoimiset tulokset
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PAIKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA
Niemenaho 132
Lähin osoite {MML)
7.9.2013
15:38:00
14:54:55
Pvm, aloitus- ja Jopetusaika
P:6684171
H
1: 335719
ETRS-TM35FIN -tasokoordlnaatit
1100m
{Lähimpään)
Etäisyys melulähteisiin {MML)
Mikrofonin korkeus maanpinnasta
1,8 m
Kokonaismlttausaika h:mm:ss
0:25:00
MELU MITTAUS· JA ANALYYSITULOKSET (LAeq ja LAFMax)
LAeq (ohJearvoon verrattava
~

Meluselvitys 041013ms LIITE 1 • Mittauspiste 1
MELUNÄYTESARJAN EDUSTAVUUS JA KOOSTE HAVAINNOISTA MmAUSPAIKALLA
Mittauspisteessä tallenettiin melua päiväaikaan 5 kertaa yhteensä 35 mln. Tuloksienkäsittelyyn valittiin 5 kpl 5 mln ajanjaksoja.
Melunäyteet kuunneltiin huolellisesti ja äänitteistä poistettiin muu melu ennen tuloksien laskemista, eslm lentokone
Mittauspisteeseen kuuluu lähinnä vain Mondin tehdas tasaisena mutta tasoltaan vaihtelevana huminana.
Melutaso on mitattu yläpihan tasanteella koska melu oli tällä korkeudella voimakkainta. Alueella vähän taustamelua
Näytteissä ei havaittu kapeakaistaisuutta. Alueella paljon lintujen ääniä. Mittauspisteeseen ei päästy 9.9. klo 18 koska tie oli
suljettu paikallisen haketuksen vuoksi. Mittaus olisi estnyt ehkä muutenkin erittäin meluisan hakettimen vuoksi.
Tuloksesta ei ole vähennetty taustamelua tai mahdollisia ensiheijastuksia

Melun imp. korjaus perustuen 10 s osa-altistusnäytteisiin
korjaus+ 0,0 dB
Melun impulssimaisuuskorjaus koko jaksotie + 5 dB Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan (lAIMax-LASMax)

LAeq {imp. Korj . osanäyttelsiin)
45,3 dB
25 mln
LAeq (imp. Korj. kokojaksolie)
45,2 dB
25 min
LAeq {raakatulos)
45,2 dB
25 min
LAFMax (äänekkyyden maksimi)
51 dB
MELUMmARIN Briiel & KJ•r type 2238 ASETUKSET
Mittausalue
20
100 dB
Taliennus/integrointiväli {s)
5
Äänitteen ja melumittarin kalibrointi B&K4231 vakioäänilähde 94,0 dB :t0,2 dB

Äänitysformaatti 1Melun analysoinnissa käytetty ohjelma
Signaalitie melun äänityksessä

Kalibrointl pvm:
7.9.2013
ennen ja jälkeen mlttausksen
KOKONAISEPÄVARMUUS MITTAUSOHJa:N 1995 MUKAAN
Huomioitu, sääolosuhteiden hajonta, muutokset emissiossa, mittausetäisyys,
mittauskerrat (päivä ja yö) yhteensä sekä melumittarin virhe tarkuusluokssa 1.

Signaalitie melun toistamisessa
Nuendo 4 ~LEXICON IONIX U22
SÄÄOLOSUHTEET (Oma sääasema Mondin alueella sekä vertalludatana HYS: Nahkurtntorl)
Tuulennopeus keskimäärin
1,2 m/s
Tuulen suunta
Pääsääntöisesti kaakko-lounaislstuuli

Kokonalsepävannuus

Ilmanpaine, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus %
1013 hPa 20 ·c 59%
Pilvisyys
Pilvistä 0/8 - 8/8
TUUURUUSU (suuntajakauma)
O tutkittavan äänen tulosuunta

3 dB

Ei kapeakaistaisuutta
Melun kapeakaistalsuus (perustuen terssianalyyslin)
ÄÄNITYSLAITTEISTO JA ASETUKSET (Melumlttart Brilel & Kj•r 2238 medlator ja VMEC DSSF3)
Äänitteiden lukumäärä 1 äänitysaika sekunteina
5 kpl
1500 äänitysaika (s)
Wave (PCM) 44.1. kHz/16 bit 1YMEC DSSF3 Realtime Analyzer
B&K 2238 AUX1 -+ZOOM H2 SD Korttitallennln

N

s
TERSSIANALYYSI (yhdistetty)

7.9.2013

Ei kapeakaistaisuutta

25 mln

Panoramakuva (kaakoon)

70
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KeskläänHason LAeq ja LAFMax-tason vaihtelu mHtauksen aikana
KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOMmAUKSISTA 7.-12.9.2013 • PÄIVÄAIKA
Mittausajanjaksolla tuulensuunta korosti hetkittäin Mondin tehtaan melua, tuulen suunta vaikutaa merkittävästi melutasoon kun etäsiyys melulähteen ja kuuntelupisteen välillä on suuri
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Referenssinä: viimeisen valmistuneen melumallinuksen mukaan melutaso onko. pisteessä> 40 mutta< 45 dBA. Mallinnustulos keskimäärin sama kun 9/2013 mitatut imisslotasot.
MELUNTUOTTOVIITTEET:

Muut huomioi:

PK1 = Mondin paperikone 1 käy, PK2 = Mondin paperikone 2 käy, MLL = Mondin lämpolaiton normaali tilanne, MW= Metsä Wood normaali tuotanto
BLL =Metsä Woodin biolämpölaitos normaali ajo, BLLV = Biolämpölaitoksella verovantiliin !aukeaminen, KST = Mondilla kultusaven tyhjennystä

KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOMITTAUKSJSTA 8.-13.9.2013 • YÖÄAIKA
PAIKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA
Niemenaho 132
Lähin osoite (MML)
7.9.2013
0:51 :00
Pvm , aloitus- ja lopetusaika
P:6684171
H
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit
1100 m
(Lähimpään)
Etäisyys melulähteisiin (MML)
Mikrofonin korkeus maanpinnasta
1,8 m
Kokonaismittausaika h:mm:ss
0:25:02
MELUMITTAUS· JA ANALYYSITULOKSET (LAaq ja LAFMax)

Meluselvitys 041013ms LIITE 1 • Mittauspiste 1
MELUNÄYTESARJAN EDUSTAVUUS JA KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA
Mittauspisteessä tallenettiin melua yöaikaan 7 kertaa yhteensä 50 min . Tuloksienkäsittelyyn valittiin 5 kpl5 min ajanjaksoja .
Melunäyteet kuunneltiin huolellisesti ja äänitteistä poistettiin muu melu ennen tuloksien laskemista, lentokoneet ja mlttaajan llikee
Mittauspisteeseen kuuluu lähinnä vain Mondin tehdas tasaisena mutta tasoltaan vaihtelevana huminana.
Melutaso mitattu yläpihan tasanteella koska melu oli tällä korkeudella voimakkainta . Alueella yleensä vähän taustamelua

23:23:55
1: 335719

Näytteissä ei havaittu kapeakalstaisuutta. Osassa näytteistä arviolta tavoitettu maksimltaso. Mallinnus ei täysin korreloi mitattujet
imissiotasojen kanssa . lmissiomlttauksien aikana voinut vallita jonkinasteinen akustinen Jnversio (ääni kaareutuu alaspäin)
Tuloksesta ei ole vähennetty taustamelua tai mahdollisia ensiheijastuksia

LAeq (ohj earvoon verrattava)

47 dB

LAeq (imp. Korj . osanäytteislin)
LAeq (imp. Korj. kokojaksolle)
LAeq (raakatulos)

47,1 dB
47 ,1 dB
47,1 dB

Melun imp. korjaus perustuen 10 s osa-altistusnäytteislin

25 mln
25 min
25 min

korjaus + 0,1 dB

Melun impulssimalsuuskorjaus koko Jaksolie + 5 dB Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan (LAIMax-LASMax)
Melun kapeakaistaisuus (perustuen terssianalyysiin)

Ei kapeakaistaisuutta

LAFMax (äänekkyyden maksimi)
54 dB
MELUMITTARIN Brilel & Kjer type 2238 ASETUKSET
Mittausalue
20
100 dB

ÄANITYSLAITTEISTO JA ASETUKSET (Melumlttari Brilel & Kjer 2238 mediator ja YMEC DSSF3)
Åänitteiden lukumäärä 1 äänitysaika sekunteina
5 kpl
1200 äänitysaika (s)

Tallennus/integrointiväll (s)
Äänitteen ja melumittarin kallbrointi

5
B&K4231 vakioäänilähde 94,0 dB :1:0,2 dB

Åän~ysforrnaatti 1Melun analysolnnissa käytetty ohjelma
Signaalitie melun äänityksessa

Wave (PCM) 44.1. kHz/16 bit 1YMEC OSSF3 Realtime Analyzer
B&K 2238 AUX1 -.ZOOM H2 SD Korttitallennln

Kalibrointi pvm :

7.9.2013

Signaalitie melun toistamisessa

Nuendo 4 -HEXICON tONtX U22

ennen ja jälkeen mittausksen

KOKONAISEPÄVARMUUS MrTTAUSOHJEEN 1995 MUKAAN
Huomio~u. sääolosuhteiden hajonta, muutokset emisslossa, mittausetäisyys,
mittauskerrat (päivä ja yö) yhteensä sekä melumittarin virhe tarkuusluokssa 1.

3 dB

Kokonalsepävarmuus
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KOOSTE VALVOTUISTA IMISS10MITTAUKSISTA 8.-13.11.2813 • YÖÄAIKA
Keskllllnltason LAeq je LAFMax-tason v aihtelu mlttaukaen aikana
Mittausajanjaksolla tuulensuunta korosti hetkittäin Mondin tehtaa n melua, tuulen suunta vaikutaa merkittävästi melutasoon kun etäs iyys melulähtee nja kuuntelupisteen välill ä on suuri
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Referenssinä: viimeisen valmistuneen melumalllnuksen mukaan melutaso onko . plst;,;sa;

;uti;;

M;jlln;;-u;t~los keskimäärin -2 dB

verrattuna 9/2013-~;t~ i~s;i~t;s~t~-----

Mallinnus ei täysin korreloi mitatlujan tasojen kanssa . Mallinnuksen tuloksen tulisi olla enemmänkin > 45 mutta <50 dBA. Mittaukslen perusteella melutaso voi olla yöaikaan hetkellisesti yli 50 dBA
MELUNTUOTTOVHTTEET:
. PK1 = Mondln paperikone 1 käy, PK2 = Mondin paperikone 2 käy, MLL = Mondin lämpölaiton normaali tilanne, MW = Metsä Wood normaali tuotanto
BLL = Metsä Woodin biolämpblaitos normaali ajo, BLLV = Biolämpölaitoksella varoventiilin !aukeaminen, KST = Mondilla kuitusaven tyhjennystll
Muut huomioi:

KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOMITTAUKSISTA 7.-12.9.2013 • PÄIVÄAIKA

Meluselvitys 041013ms LUTE 1 • Mittauspiste 2

PAIKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA
Lähin osoite (MML)
Kiviniemenkatu 12
Pvm, aloitus- ja lopetusaika
7.9.2013
12:15:00
15:29:50
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit
P:6683958
H
1: 336974
Etäisyys melulähteisiin (MML)
250m
Mikrofonin korkeus maanpinnasta
1,8 m
Kokonaismittausaika h:mm:ss
0:15:01
MELU MITTAUS· JA ANALYYSITULOKSET (L.Aaq ja LAFMax)
LAeq (ohjearvoon verrattava)
44 dB

MELUNÄYTESARJAN EDUSTAVUUS JA KOOSTE HAVAINNOISTA MmAUSPAIKALLA
Mittauspisteessä tallenettiin melua päiväaikaan 6 kertaa yhteensä 25 mln. Tuloksienkäsittelyyn valittiin 5 kpl 3 min ajanjaksoja.
Melunäyteet kuunneltiin huolellisesti ja äänitteistä poistettiin muu melu ennen tuloksien laskemista, esim lentokone
Mittauspisteeseen kuuluu Mondin lämpölaitos tasaisena hurinana. Mondin tehdas kuuluu yleensä valmeana. Wood kuuluu
vaihtelevasti. Woodilta satunnaista kolahtelua . Woodilta erottuu jokin jaksottaineo sirkkelin ääni "lyhyt rääkäisy?"
Nllytteissä ei havaittu kapeakalstaisuutta.
Mittaukslen aikana alueen ylitti lentokoneita, joista yksi esitetty 7.9.13 datassa.

LAeq (imp. Korj. osanäytteislin)
44,3 dB
15 mln
LAeq (imp. Ko~ . kokojaksolle)
43,7 dB
15 mln
LAeq (raakatulos)
43,7 dB
15 mln
LAFMax (äänekkyyden maksimi)
56 dB
MELUMmARIN Briiel & KJ•r type 2238 ASETUKSET
Mittausalue
20
100 dB
Tallennus/lntegrointiväli (s)
Äänitteen ja melumittarin kalibrointi B&K4231 vakioäänilähde 94,0 dB :1:0,2 dB

Melun lmp. korjaus perustuen 10 s osa-altlstusnäyttelslin
ko~aus + 0,6 dB
Melun impulssimaisuusko~aus koko jaksolla + 5 dB Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan (LAIMax-LASMax)

Kalibrointi pvm:
7.9.2013
enneojajälkeen mittausksen
KOKONAISEPÄVARMUUS MITTAUSOHJEEN 1995 MUKAAN
Huomioitu, sääolosuhteiden hajonta, muutokset emissiossa, mittausetäisyys,
mittauskerrat (päivä ja yö) yhteensä sekä melumittarin virhe tarkuusluokssa 1.
3 dB

Kokonaisepllvannuus

r .9.2013

TERSSIANALYYSI (yhdistetty)

LIN
painottamaton
' A-suodatettu
kokonaismelu

70
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Tuloksesta ei ole vähennetty taustamelua tai mahdollisia ensiheijastuksia

Melun kapeakaistaisuus (perustuen terssianalyysiin)
Ei kapeakalstaisuutta
AÄNITYSLAITTEISTO JA ASETUKSET (Melumlttarl Brilel & I<J•r 2238 medlator ja YMEC DSSF3)
Äänitteiden lukumäärä 1 äänitysaika sekunteina
5 kpl
900 äänitysaika (s)
Äänitysformaatti 1 Melun analysoinoissa käytetty ohjelma
Wave (PCM) 44.1 . kHz/16 blt 1YMEC DSSF3 Realtime Analyzer
Signaalitie melun äänityksessä
B&K 2238 AUX1 -+ZOOM H2 SD Korttitallennln
Signaalitie melun toistamisessa
Nuendo 4 -HEXICON IONIX U22
SÄÄOLOSUHTEET (Oma ailiasema Mondin alueella sekli vertalludatana HYS: Nahkurtntori)
Tuulennopeus keskimäärin
1,2 m/s
Tuulen suunta
Pääsälintöisesti länsi tai kaakkooistuuli
Ilmanpaine, lämpötila, liman suhteellinen kosteus %
1015 hPa 20 ·c 63%
Pilvisyys
Pilvistä 018 - 8/8
TUULIRUUSU (suuntajakauma)

Panoramakuva (länsi-luode)

El kapeakalstaisuutta

15 mln
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KOOSTE VAJ..VOTUISTA IMISSIOMITTAUKSISTA 7.·12.1.2013 • PAlVAAIKA
KHklllnltas~ LAeqja LAFMax-tuon valhtslu mittauksen alkMittausajanjaksolla tuulensuunta korosti vuoroin Mondin, Metsä Woodin ja Mondin lämpölaitoksen melua
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Reterenssinä: viimeisen valmistuneen melumallinuksen mukaan melutaso on ko. pisteessä > 45 mutta < 50 dBA. Jatkuvatoimineo mittaus: palvaajan LAeq taso valhtel~
vall'iiä~ - - - - - Mittauspisteen tulokset olisi ehkä syytä korjata lmpulsslmaisuuden suhteen? Tosin Impulssien ajallisesta edustavuudesta el ole ehkä riittävästi näyttöä
PK1 = Mondin paperikone 1 käy, PK2 = Mondln paperikone 2 käy, MU.. = Mondln lämpölaiton nonnaali tHanne, MW= Metsä Wood normaali tuotanto
MELUNTUOTTOVIITTEET:
BLL = Metsä Woodln biolämpölaitos normaali ajo, BLLV = Biolämpölaitoksella varovantiliin !aukeaminen, KST = Mondilla kuitusaven tyhjennystll
Muut huomioi:

9
8

.
::1

i

1

:
=
Q.

!

KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOMITTAUKSJSTA 7.-13.9.2013 • YÖAIKA
PAIKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA
Kiviniemenkatu 12
Lähin osoite (MML)
22:41:00
7.9.2013
0:04:00
Pvm, aloitus- ja lopetusaika
1: 336974
P:6683958
H
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit
Etäisyys melulähteisiin (MML)
250 m
Mikrofonin korkeus maanpinnasta
1,8 m
Kokonaismittausaika h:mm:ss
0:14:01
MELUMITT AUS· JA ANALYYSITULOKSET (L.Aeq ja LAFMax)
LAeq (ohjearvoon verrattava)
~

LAeq (imp. Korj . osanäytteisiin)
43,6 dB
14 min
LAeq (lmp. Korj. kokojaksolle)
43,5 dB
14 min
LAeq (raakatulos)
43,5 dB
14 min
LAFMax (äänekkyyden maksimi)
49 dB
MELUMITTARIN Bniel & Kjar type 2238 ASETUKSET
Mittausalue
20
100 dB
Tallennus/integrointiväli (s)
Äänitteen ja melumittarin kallbrointi B&K4231 vakioäänilähde 94,0 dB ±0,2 dB
Kalibrointi pvm:
7.9.2013
ennen ja jälkeen mittausksen
KOKONAISEPÄVARMUUS MITTAUSOHJEEN 1995 MUKAAN
Huomiottu, sääolosuhteiden hajonta, muutokset emissiossa, mittausetäisyys,
mittauskerrat (päivä ja yö) yhteensä sekä melumittarin virhe tarkuusluokssa 1.
Kokonalaepävarmuus

2 dB

Meluselvitys 041013ms LIITE 1 • Mittauspiste 2
MELUNÄYTESARJAN EDUSTAVUUS JA KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA
Mittauspisteessä tallenettiin melua päiväaikaan 7 kertaa yhteensä 25 mln. Tuloksienkäsittelyyn valittiin 7 kpl 2 min ajanjaksoja.
Melunäyteet kuunneltiin huolellisesti ja äänitteistä poistettiin muu melu ennen tuloksien laskemista, esim lentokone
Mittauspisteeseen kuuluu Mondin lämpölaitos tasaisena hurinana. Mondin tehdas kuuluu yleensä vaimeana. Wood kuuluu
vaihtelevasti. Woodilta satunnaista kolahtelua . Woodilta erottuu jokin jaksotiainen sirkkelin ääni "lyhyt rääkäisy?"
Näytteissä ei havaittu kapeakaistaisuutta.
Mittauksien aikana alueen ylittää lentokoneita, joista yksi esitetty 7.9.13 datassa.
Tuloksesta ei ole vähennelly taustamelua ta1 mahdollisia ensiheijastuksia

Melun lmp. korjaus perustuen 10 s osa-altistusnäyttelslin
korjaus + 0,1 dB
Melun impuissimaisuuskorjaus koko jaksolla + 5 dB Ympäristöministeriön ohjelstuksen mukaan (LAIMax-LASMax)
Melun kapeakaistaisuus (perustuen terssianalyysiin)
Ei kapeakaistaisuutta
ÄÄNITYSLAITTEISTO JA ASETUKSET (Melumittarl Brilel & Kjar 2238 medlator ja YMEC DSSF3)
.Äänitteiden lukumäärä 1äänltysalka sekunteina
7 kpl
840 äänitysalka (s)
Åänltysfonnaatti 1Melun analysolnnissa käytetty ohjelma
Wave (PCM) 44.1. kHz/16 bit 1 YMEC DSSF3 Realtlme Analyzer
Signaalitie melun äänltyksessä
B&K 2238 AUX1 -+ZOOM H2 SD Korttitallennln
Signaalitie melun toistamisessa
Nuendo 4 -HEXICON IONIX U22
SÄÄOLOSUHTEET (Oma aUaaema Mondln alueella aekli vertaHudatana HYS: Nahkurlntorl)
Tuulennopeus keskimäärin
0,6 m/s
Pääsääntöisesti länsi tai kaakkooistuuli
Tuulen suunta
1014 hPa 14 ·c 86 %
Ilmanpaine, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus %
P~vistä 0/8 - 8/8
Pilvisyys
TUULIRUUSU (suuntajakauma)
N

7.9.2013

TERSSIANALYYSI (yhdistetty)

LIN
painettamaton
r A-suodatettu
kokonaismelu

70
65
60
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50
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KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOMITTAUKS1STA 7.·13.9.2013 • YÖAIKA
' Keakiiiinltaaon LAeq ja LAFMax-tason vaihtelu mittauksen aikana
Mittausajanjaksolla tuulensuunta korosti vuoroin Mondin tehtaan ja Mondin lämpölaitoksen melua
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MELUNTUOTTOVIITTEET:

Muut huomioi:
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PK1 = Mondin paperikone 1 käy, PK2 = Mondln paperikone 2 käy, MU = Mondin lämpölaiton normaali tilanne, MW = Metsä Wood normaali tuotanto
BLL = Metsä Woodln biolämpolaitos nonnaali ajo, BLLV = Biolämpölaitoksella varovantiliin !aukeaminen, KST = Mondiila kuitusaven tyhjennystil

KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOMITTAUKSISTA 7.·12.9.2013 • PÄIVÄAIKA
PAIKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA

Meluselvitys 041013ms LIITE 1 • Mittauspiste 3
MELUNÄYTESARJAN EDUSTAVUUS JA KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA
Mittauspisteessä tallenettiin melua päiväaikaan 7 kertaa yhteensä 16 min. Tuloksienkäs~telyyn valittiin 5 kpl2 mln ajanjaksoja.
Melunäyteet kuunneltiin huolellisesti ja ääntttelstä poistettiin muu melu ennen tuloksien laskemista, esim lentokone ja lasten äänE

Lähin osoite (MML)
Pvm, aloitus- ja lopetusalka

Kiviniemenkatu 11
7.9.2013
12:38:00

ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit
Etäisyys melulähteisiin (MML)

1:336974
P:6683958
H
150m
(Lähimpään)

Mittauspisteeseen kuuluu Mondin lämpölaitos tasaisena hurinana/ropinana. Mittauksen katkaisi pari kertaa lasten äänet
Mondin lämpölaitkeselta satunnaisia impulsseja traktorin toimiessa polttoaineen parissa . Tytyrin kalkkitehdas kuuluu

Mikrofonin korkeus maanpinnasta

1,8 m

mittauspsiteeseen jos sääolosuhteet ovat suotuisat. Näyt1eissä ei havaittu kapeakaistaisuutta.

Kokonaismittausaika h:mm:ss

0:10:02

13:01 :55

MELUMITTAUS· JA ANALYYSITULOKSET (L..Aeq ja LAFMax)
LAeq (ohjearvoon verrattava)

~

LAeq (imp. Korj. osanäyt1eislin)

44,7 dB

10 min

Melun imp. korjaus perustuen 10 s osa-altistusnäyttelsiin

LAeq (lmp. Korj. kokojaksolle)

43,2 dB
43,2 dB
61 dB

10 min

Melun impuissimaisuuskorjaus koko jaksolla + 5 dB Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan (LAIMax-LASMax)

LAeq (raakatulos)
LAFMax (äänakkyyden maksimi)
MELUMITTARIN Briiel &

Tuloksesta ei ole vähennetty taustamelua tai mahdollisia ensiheijastuksia

korjaus + 1,5 dB

10 min
Melun kapeakaistaisuus (perustuen terssianalyysiin)

IQ•r type 2238 ASETUKSET

Ei kapeakalstaisuutta

ÄANITYSLAITTEISTO JA ASETUKSET (Melumlttarl Briiel & KJ-r 2238 medl8tor js YMEC DSSF3)

Mittausalue

20

Aänitteiden lukumäärä 1 äanttysaika sekunteina

5 kpl

Tallennus/lntegrointiväli (s)
Äänitteen ja melumittarin kalibrointi

B&K4231 vakioäänilähde 94,0 dB ±0,2 dB

Äänitysformaatti 1 Melun analysoinnlssa käytetty ohjelma
Signaalitie melun äänityksessä

Wave (PCM) 44.1. kHz/16 bit 1 YMEC DSSF3 Realtime Analyzer
B&K 2238 AUX1 --+ZOOM H2 SD Korttitallennln

Kalibrointi pvm:

7.9.2013

Signaalitie melun toistamisessa

Nuendo 4 ~LEXICON IONIX U22

100 dB

ennen ja jälkeen mlttausksen

KOKONAISEPÄVARMUUS MITTAUSOHJEEN 1995 MUKAAN

SÄAOLOSUHTEET (Oma sllbMma Mondln alueella aekl vertalludatana HYS: Nahkurlntorl)
Tuulennopeus keskimäärin
1,1 m/s
Tuulen suunta
Pääsääntöisesti länsi tai kaakoistuuli

Huomioitu, sääolosuhteiden hajonta, muutokset emissiossa, mittauseUiisyys,
mittauskerrat (päivä ja yö) yhteensä sekä melumittarin virhe tarkuusluokssa 1.
Kokonalsepllvarmuus

600 äänttysaika (s)

Ilmanpaine, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus %
Pilvisyys

3 dB

1015 hPa

20

·c

58%

Pilvistä 0/8 - 8/8

TUULIRUUSU (auuntajakauma)

7.9.2013

TERSSIANALYYSI (yhdistetty)

10 mln

Ei kapeakaistaisuutta

70
65

60

--, i______________________________________________________________________________________________________

55

50

UN
painettamaton
l

A-suodatettu
kokonaismelu
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20

- - - - - - ---

~-

--

~-

.-
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--~------------- -----------------------------------------------------

.-

UN palnollamaton
A-suodatettu kokonalamelu

5k : 6,311 : 8k
20
19 1 19
20 r 19 i 18
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KOOSTE VALVOTUJSTA IMISSJOMmAUKSISTA 7.·12.9.2013- PAlVAAIKA
Knkllllinltaaon LAIIqja L.Afllllax-tnon vaihtelu mlttaukaen aikana
Mittausajanjaksolla tuulensuunta korosti Mondin lämpölaitoksen ja Metsä Woodin melua , Tytyrin kalkkitehdas voi kuulua yhtävoimakkaana kuin Mondin lämpölaitos
L.Aeq
SS
- - -·· -wsw.WNW ö:i-~-·--·- · --.-------sW-wsW O,lmls
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Muut huomioi:
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Referenssinä: viimeisen valmistuneen meiumallinuksen mukaan melutaso on ko. pisteessä > 45 mutta < 50 dBA.
Mittauspisteen tulokset olisi ehkä syytä korjata Jmpuissimaisuuden suhteen? Tosin Impulssien ajallisesta edustavuudesta ei ole ehkä riittävästi näyt1öA
MELUNTUOTTOVJITTEET:
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PK1 Mondin paperikone t käy, PK2 Mondln paperikone 2 käy, MU. Mondin låmp<)laiton nonnaali tUanne, MW= Metsä Wood nonnaaii tuotanto
BLL = Metsä Woodln biolämpölaitos normaali ajo, BLLV = Biolämpölaitoksella varovantiliin !aukeaminen, KST = Mondiila kuHusavan tyhjennystä

KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOMITTAUKSISTA 7.-13.9.2013 • YÖAIKA
PAIKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA

Meluselvitys 041013ms LIITE 1 • Mittauspiste 3
MELUNÄYTESARJAN EDUSTAVUUS JA KOOSTE HAVAINNOISTAMITTAUSPAIKALLA
Mittauspisteessä tallenettiin melua päiväaikaan 5 kertaa yhteensä 16 min. Tuloksienkäsittelyyn valittiin 5 kpl2 min ajanjaksoja .
Melunäyteet kuunneltiin huolellisesti ja äänitteistä poistettiin muu melu ennen tuloksien laskemista, esim lentokoneet
Mittauspisteeseen kuuluu Mondin lämpölaitos tasaisena hurinana/ropinana.
Tytyrin kalkkitehdas kuuluu jos heikko tuuli Idästä. Metsä Woodilta voi kuulla vaimean lyhyen puun kaikaisun äänen sirkkelillä
Näytteissä ei havaittu kapeakaistaisuutta. Yöllä vähän muuta melua.

Kiviniemenkatu 11
lähin osoite (MMl)
22:34:00
7.9.2013
0:29:00
Pvm, aloitus- ja lopetusaika
1: 336974
P:6683958
H
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit
(lähimpään)
150m
Etäisyys melulähteisiin (MMl)
Mikrofonin korkeus maanpinnasta
1,8 m
0:10:01
Kokonaismittausaika h:mm:ss
MELUMITTAUS· JA ANAJ.YYSITULOKSET (LAeq ja LAFMax)
lAeq (ohj earvoon verrattava)

~

Tuloksesta ei ole vähennetty taustamelua ta1 mahdollisia ensiheijastuksia

LAeq (lmp. Ko~ . osanäytteisiin)
LAeq (imp. Ko~. kokojaksoile)
LAeq (raakatulos)
LAFMax (äänekkYYden maksimi)
MELUMITTARIN Briiel & KJ•rtype
Mittausalue
Tallennus/integrointiväli (s)
Äänitteen ja melumittarin kallbrolntl

42,2 dB
10 mln
42,2 dB
10 mln
42,2 dB
10 min
46 dB
2238 ASETUKSET
20
100 dB

Melun imp. korjaus perustuen 10 s osa-altistusnäytteisiin
k01jaus + 0,0 dB
Melun impulsslmaisuusko~aus koko jaksolla + 5 dB Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan (LAIMax-LASMax)

Kallbrointi pvm :

Melun kapeakaistaisuus (perustuen terssianalyysiin)
Ei kapeakaistaisuutta
ÄÄNITYSLAITTEISTO JA ASETUKSET (Melumlttari Briiel & KJ-r 2238 mediator ja YMEC DSSF3)
Äänitteiden lukumäärä 1 äänitysaika sekunteina
5 kpl
600 äänitysaika (s)
Äänitysformaatti 1 Melun analysolnnissa käytetty ohjelma
Wave (PCM) 44.1 . kHz/16 bit 1YMEC DSSF3 Realtlme Analyzer
Signaalitie melun äänityksessä
B&K 2238 AUX1 -+ZOOM H2 SD Korttitaliannin

B&K4231 vakioäänilähde 94,0 dB :1:0,2 dB
7.9.2013

Signaalitie melun toistamisessa
Nuendo 4 ·HEXICON IONIX U22
SAAOLOSUHTEET (Oma sääasema Mondln alueella sekii wrtalludatana HVS: Nahkurlntori)
Tuulennopeus keskimäärin
0,5 m/s
Pääsääntöisesti koillinen tai itä tai tyyntä
Tuulen suunta

ennen ja jälkeen mittausksen

KOKONAISEPÄVARMUUS MITTAUSOHJEEN 1995 MUKAAN
Huomioitu, sääolosuhteiden hajonta, muutokset emissiossa, mittausetäisyys,
mittauskerrat (päivä ja yö) yhteensä sekä melumittarin virhe tarkuusluokssa 1.

Ilmanpaine, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus %
Pilvisyys
TUULIRUUSU (suuntajakauma)

2 dB

Kokonalaepävarmuus

\ {·. ' ·l

1013 hPa 13 ·c 88%
Pilvistä 0/8 - 8/8

N

LOMJA.
.....
TERSSJANALYYSI (yhdistetty)

7.9.2013

10 mln

Ei kapeakaistaisuutta

70
65

60

LIN
painettamaton
' A-suodatettu
kokonaismelu

55
50
45
40
35
30
25
20

6,3k
14
14

LIN palnottamaton
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i

8k
14
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KOOSTE VAJ.VOTUISTA tMJSSIOMITTAUKSJSTA 7.·13.9.2013 • YÖAIKA
Knklllinltuon l.Aeqja LAFMax-taaon vaihtelu mlttaukaen aikana
Mittausajanjaksolla tuulensuunta (WSW-SW) korosti Mondin lämpölaitoksen mel ua, Tytyrin kalkkitehdas (E-ENE) voi kuulua yhtävoimakkaana kuin Mondin lämpölaitos . mittausj aksolla lähes tyyntä
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Mallinnus ei täysin korreloi mitattujen tasojen kanssa. Malllnnuksen tuloksen tulisi olla enemmänkin > 40 mutta < 45 dBA.
MELUNTUOTTOVIITTEET:
PK1 = Mondin paperikone 1 laiy, PK2 = Mondin paperikone 2 käy, Mll Mondln lllmpölalton normaali tilanne, MW Metsä Wood normaali tuotanto
BLL = Metsä Woodin biolämpölaitos normaali ajo, BLLV = Biolämpölaitoksella varovantiliin !aukeaminen, KST = Mondilla kuitusaven tyhjennystä
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Referenssinä: viimeisen valmistuneen melumallinuksen mukaan melutaso on ko. piste;ssli >45
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KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOMITTAUKSISTA 7.-12.9.2013 • PÄIVÄAIKA

Meluselvitys 041013ms LIITE 1. Mittauspiste 4

PAtKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA

MELUNÄYTESARJAN EDUSTAVUUS JA KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKAU.A

Lähin osoite (MML)
Pvm, aloitus- ja lopetusaika

Kiviniemenkatu 12
7.9.2013
12:27:00

Mittauspisteessä tallenettiin melua päiväaikaan 5 kertaa yhteensä 17 mln. Tuloksienkäsntelyyn valittiin 5 kpl2 mln ajanjaksoja.
Melunäyteet kuunneltiin huolellisesti ja äänitteistä poistettiin muu melu ennen tuloksien laskemista

13:41 :55

H

ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit

P:6683788

Etäisyys melulähteisiin (MML)

320 m

1: 336642

Mittauspisteeseen kuuluu vain Mondin melu jatkuvana ja tasaisena. Mittauksen katkaisi pari kertaa moottoriveneen äänet
Mondin melu ei ollut aistinavalsesti impulssimaista. Kuitusaven käsittelystä arveltiin aiheuttavan Impulsseja

Mikrofonin korkeus maanpinnasta

1,B m

Näytteissä ei havaittu kapeakaistaisuutta . Mittausajanjaksolla alueen näytteissä oli paljon lintujen ääniä .

Kokonaismittausaika h:mm:ss
0:10:01
MELUMITTAUS· JA ANALYYSfTULOKSET (LAIIq ja LAFMax)
Tuloksesta ei ole vähennetty taustamelua tai mahdollisia ensiheijastuksia

LAeq (ohjearvoon verrattava)

52 dB

LAeq (imp. Kolj. osanäytteisiin)

51 ,7 dB
51,5 dB
51,5 dB
60 dB

LAeq (imp. Korj . kokojaksolle)
LAeq (raakatulos)

10 mln

Melun lmp. korjaus perustuen 10 s osa-a~istusnäytteisiin

10 mln

Melun impulssimaisuuskorjaus koko Jaksolie + 5 dB Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan (LAIMax-LASMax)
Melun kapeakaistaisuus (perustuen tersslanalyyslin)

LAFMax (äänekkyyden maksimi)
MELUMITTARIN Brilel & Kjatr type 2238 ASETUKSET

Ei kapeakaistaisuutta

AÄNITYSLAITTEISTO JA ASETUKSET (Melumlttari Briiel & Kjar 2238 medlator ja YMEC DSSF3)
Aänltteiden lukumäärä 1 äännysaika sekunteina
5 kpl
600 äänltysaika (s)

Mittausalue

20

Tallennus/integrointiväil (s)
Aänitteen je melumittarin kalibrointi

B&K4231 vakioäänilähde 94,0 dB :t0,2 dB

Kalibrolnti pvm:

7.9.2013

100 dB

Aän~ysformaatti 1 Melun analysoinnissa käytetty ohjelma
ennen ja jälkeen mittausksen

KOKONAISEPÄVARMUUS MITTAUSOHJEEN 1995 MUKAAN
Huomionu, sääolosuhteiden hajonta, muutokset emlsslossa, mntausetäisyys ,
mntauskerrat (päivä ja yö) yhteensä sekä melumittarin virhe tarkuusluokssa 1.

3 dB

Kokonalaepävarmuus

korjaus+ 0,2 dB

10 min

Slgnaalnle melun äänltyksessä

Wave (PCM) 44.1. kHz/16 bit 1YMEC DSSF3 Realtime Analyzer
B&K 2238 AUX1 -+ZOOM H2 SD Korttitallennln

Signaalitie melun toistamisessa

Nuendo 4 -HEXICON IONIX U22

SÄÄOLOSUHTEET (Oma alluama Mondln alueella Mkl vertalludatana HYS: Nahkurintorl)
Tuulennopeus keskimäärin
1,1 m/s
Tuulen suunta
Pääsääntöisesti länsi tai itä tuuli

·c

Ilmanpaine, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus %

1014 hPa

Pilvisyys

Pilvistä 0/8 - 8/8

20

59 %

TUULIRUUSU (suuntajllkauma)

0

tutkittavan äänen tulosuunta

LOtt.JA
.,1.

TERSSIANALYYSI (yhdlstatty)

10 mln

7.9.2013

Ei kapeakaistaisuutta

70
65

60
55

50
LIN
painotiematon
J

A-suodatettu
kokonaismelu

45
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UN painettamaton
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KOOSTE VAI..VOTUISTA IMISSIOMITTAUJ<SISTA 7.-12.9.2013 • PÄIVÄAIKA
Mittausajanjaksolla tuulensuunta korosti Mondin melua osassa näytteistä
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Referenssinä: viimeisen valmistuneen melumalllnuksen mukaan melutaso on ko. pisteessä > 50 mutta < 55 dBA.
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PK1 = Mondin paperikone 1 käy, PK2 = Mondin papankone 2 käy, MU. = Mondin lämpölaiton normaali tftanne, MW= Metsä Wood normaali tuotanto
BLL =Metsä Woodln biolämpölaitos nonnaali ajo, BU.V = Biolämpölaitoksella varoventiilin !aukeaminen, KST = Mondllla kuitusaven tyhjennystil

Muut huomiot:
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MELUNTUOTTOVIITTEET:

1

Kukliiinltason LAaq ja L.AFMax-tuon velhtalu mlttaukMn aikana
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KOOSTE VALVOTUISTA 111/iiSSIOMITTAUKSISTA 6.-13.9.2013 • YÖAIKA
PAtKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA

MELUNÄYTESARJAN EDUSTAWUS JA KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA
Mittauspisteessä tallenettiin melua päiväaikaan 6 kertaa yhteensä 19 mln. Tuloksienkäsittelyyn valittiin 6 kpl2 mln ajanjaksoja.
Melunäyteet kuunneltiin huolellisesti ja äänitteistä poistettiin muu melu ennen tuloksien laskemista
Mittauspisteeseen kuuluu vain Mondin melu jatkuvana ja tasaisena. Mittauksen katkaisi pari kertaa moottoriveneen äänet
Mondin melu ei ollut aistinavaisesti lmpulssimaista. Kultusaven käsittelystä arveltiin aiheuttavan impulsseja
Näytteissä ei havaittu kapeakaistaisuutta . Mittausajanjaksolla alueen näytteissä oli paljon lintujen ääniä.

Klvlniemenkatu 12
Lähin osoite (MML)
22:50:55
6.9.2013
22:57:00
Pvm, aloitus- ja lopetusaika
1:336642
P:6683788
H
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit
320m
Etäisyys melulähteisiin (MML)
Mikrofonin korkeus maanpinnasta
1,8 m
0:12:00
Kokonaismlttausaika h:mm:ss
MELUMITTAUS· JA ANALYYSITULOKSET (L.Aeq ja LAFMax)
LAeq (ohjearvoon verrattava)
51 dB

Tuloksesta ei ole vahennetty taustamelua tai mahdollisi a ensiheijastuksia

Melun lmp. korjaus perustuen 10 s osa-altlstusnäytteisiin
korjaus+ 0,0 dB
Melun lmpulssimaisuuskoljaus koko jaksolla + 5 dB Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan (LAIMax-LASMax)

LAeq (imp. Korj. osanäytteislin)
51,2 dB
12 mln
LAeq (lmp. Kolj . kokojaksolle)
51,2 dB
12 min
LAeq (raakatulos)
51,2 dB
12 min
LAFMax (äänekkyyden maksimi)
57 dB
MELUMITTARIN Brilal & Kjar type 2238 ASETUKSET
Mittausalue
20
100 dB
Tallennus/lntegrointiväli (s)
Äänitteen ja melumittarin kallbrointi B&K4231 vakioäänilähde 94,0 dB ±0,2 dB

Melun kapeakaistaisuus (perustuen tersslanalyysiin)
Ei kapeakaistaisuutta
ÄÄNITYSLAITTEISTO JA ASETUKSET (Melumittarl Brllal & Kjar 2238 medlator ja YMEC DSSF3)
Äänitteiden lukumäärä 1 äänitysalka sekunteina
6 kpl
720 äänitysaika (s)
Äänitysfonnaatti 1Melun analysoinoissa käytetty ohjelma
Wave (PCM) 44.1. kHz/16 bit 1YMEC DSSF3 Realtlme Analyzer
Signaalitie melun äänityksessä
B&K 2238 AUX1 -+ZOOM H2 SD Korttitallennln
Signaalitie melun toistamisessa
Nuendo 4 ~LEXICON IONIX U22
SÄÄOLOSUHTEET (Oma sääasema Mondln al-lla Hkii vertalludatana HYS: IU!hkurlntori)
Tuulennopeus keskimäärin
0,6 m/s
Pääsääntöisesti länsi tai itä tuuli
Tuulen suunta
1015 hPa 14 ·c 86%
Ilmanpaine, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus %
Pilvistä 0/B - 8/8
Pilvisyys
TUULIRUUSU (suuntajskauma)
0 tutkittavan äänen tulosuunta

Kalibrointi pvm:
6.9.2013
ennen ja jälkeen mittausksen
KOKONAISEPÄVARMUUS MITTAUSOHJEEN 1995 MUKAAN
Huomioitu, sääolosuhteiden hajonta, muutokset emissiossa, mittausetäisyys,
mittauskerrat (päivä ja yö) yhteensä sekä melumittarin virhe tarkuusluokssa 1.

3 dB

Kokonaisapävarmuu&

Meluselvitys 041013ms LIITE 1 • Mittauspiste 4
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KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOMmAUKSISTA&.-13.8.2013 • YÖAIKA
Mittausajanjaksolla tuulensuunta ei korostanut erityisesti Mondin tehtaan melua
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Kasklliinltllson l..Aeq ja LAFMax-tuon vaihtelu mittauksen aillana
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MELUNTUOTTOVUTTEET:

Muut huomioi:

i
.5

PK1 = Mondin paperikone 1 kåy, PK2 = Mondin paperikone 2 käy, IIILL = Mondin lampalaiton nonnaali tilanne, MW= Metsä Wood normaali tuotanto
BLL =Metsä Woodin biolllmpölaitos normaali ajo, BLLV = Biolämpölaitoksella varoventiilin laukaaminen, KST = Mondilla kuitusaven tyhjennystä

KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOMITTAUKSISTA 7.-12.9.2013 • PÄIVÄAIKA
PAJKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA
Lähin osoite (MML)
Pvm, aloitus- ja Jopetusaika

Meluselvitys 041013ms LIITE 1. Mittauspiste 5
MELUNÄYTESARJAN EDUSTAVUUS JA KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA

Linnaisienkatu 13
7.9.2013
12:03:00

ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit

P:6683320

Etäisyys melulähteisiin (MML)

250m

Mikrofonin korkeus maanpinnasta

1,8 m

12:33:00

H

1: 337292

Mittauspisteessä tai/enettiin melua päiväaikaan 8 kertaa yhteensä 22 min. Tuloksienkäsittelyyn valittiin 6 kpl 2 min ajanjaksoja.
Melunäyteet kuunneltiin huolellisesti ja äänitteistä poistettiin muu melu ennen tuloksien laskemista
Mittauspisteeseen kuuluu Metsä Woodin melu jatkuvana ja tasaisena. Mittauksen katkaisi usein liikenteen tai ihmisten äänet.
Mittauspisteeseen kuului ajoillan Metsä Woodi/ta sirkkelin ääni. Metsä Woodin melu ei ollut aistinavaisesti impulssimaista.
Näytteissä ei havaittu kapeakaistaisuutta . Mittausajanjaksolla näytteissä oli jonkin verran lintujen ääniä .

Kokonaismittausaika h:mm:ss
0:12:01
MELUMITTAUS· JA ANALYYSITULOKSET (L..Mq ja LAFMax)
LAeq (ohjearvoon verrattava)

47 d B

LAeq (imp. Ko~ . osanäytteisiln)
LAeq (imp. Ko~ . kokojaksolle)

47,5 dB
47,4 dB
47,4 dB
56 dB

LAeq (raakatu/os)
LAFMax (äänekkyyden maksimi)

Tuloksesta ei ole vahennetty taustamelua tai mahdollisia ensiheijastuksia

Melun imp. korjaus perustuen 10 s osa-altistusnäyttelsiin

12 min
12 min

korjaus+ 0,1 dB

Melun impulsslmaisuuskorjaus koko jaksolla + 5 dB Ympäristöministeriön ohjelstuksen mukaan (LA/Max-LASMax)

12 min
Meiun kapeakaistaisuus (perustuen terssianalyysiin)

Ei kapaakaistaisuut1a

MELUMITTARIN Brilel & KJ•r type 2238 ASETUKSET

ÄÄNITYSLAITTEISTO JA ASETUKSET (Melumlttarl Brilel & KJ•r 2238 medlator ja YMEC DSSF3)
Åänitteidan Jukumäärä 1 äännysaika sekunteina

6 kpl

Åänitysformaatti 1 Melun ana/ysoinnlssa käytetty ohjelma
Signaalitie meiun äänityksessä

Wave (PCM) 44.1. kHz/16 bit 1 YMEC DSSF3 Realtime Analyzer
B&K 2238 AUX1 -+ZOOM H2 SD Kort1itallennin

Signaalitie meiun toistamisessa

Nuendo 4 ~LEXICON IONIX U22

Mittausalue

20

Tallennuslintegrointlväli (s)
Åänitteen ja melumittarin ka/ibrointi

5
B&K4231 vakioäänilähde 94,0 dB ±0,2 dB

100 dB

Kalibrointi pvm:

7.9.2013

ennen ja jälkeen mittausksen

KOKONAISEPÄVARMUUS MITTAUSOHJEEN 1995MUKAAN
Huomioitu, sääolosuhteiden hajonta, muutokset emissiossa , mittausetäisyys,
mittauskerrat (päivä ja yö) yhteensä sekä melumittarin virhe tarkuusluokssa 1.

2 dB

Kokonaisepiivarmuus

720 äänitysalka (s)

SÄÄOLOSUHTEET (Oma aiilaaema Mondln alueella aekl vertalludatana HYS: Nahkurlntori)
Tuulennopeus keskimäärin
1,0 m/s
Tuulen suunta
Pääsääntöisesti länsi tai itä tuuli

·c

ilmanpaine, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus %

1014 hPa

Pilvisyys

Pilvista 0/8 - 8/8

18

69%

TUULIRUUSU (auuntajakauma)

0

tutkittavan äänen tulosuunta
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KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOMITTAUKSISTA 7.-12.9.2013 • PArv'AAJKA
Mittausajanjaksolla tuulensuunta korosti Metsä Woodin melua osassa näytteistä
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Referenssinä : viimeisen valmistuneen melumaliinuksen mukaan melutaso on ko. pisteessä > 45 mutta < 50 dBA.
MELUNTUOTTOVIITTEET:

PK1 = Mondin paperikone 1 käy, PK2 = Mondin paperikone 2 käy, MLL = Mondin lämpölaiton normaali tilanne, MW = Metsä Wood normaali tuotanto
BLL = Metsa Woodln biolämpölaitos normaali ajo, BLLV = Biolämpölaitoksella varovantiliin /aukeaminen, KST = Mondilla kuitusaven tyhjennystä

Muut huomioi:

Metsä Woodin JJY käynyt 9.-12.9.2013 poikkeuksellisestiiltavuorossa 14-22
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KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOIIlmAUKSISTA 6.-13.9.2013 • YÖAIKA
PAtKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA
Linnaisienkatu 13
Lähin osoite (MML)
22:23:55
6.9.2013
23:28:00
Pvm, aloitus- ja lopetusaika
1: 337292
P:6683320
H
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit
250m
Etäisyys melulähteisiin (MML)
Mikrofonin korkeus maanpinnasta
1,8 m
Kokonaismittausaika h:mm:ss
0:12:00
MELUMITTAUS· JA ANAJ..YYSITULOKSET (LAeq ja LAFMax)

Meluselvitys 041013ms LIITE 1 • Mittauspiste 5
MELUNAYTESARJAN EDUSTAVUUS JA KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA
Mittauspisteessä tallenettiin melua päiväaikaan 7 kertaa yhteensä 30 min. Tuloksienkäsittelyyn valittiin 6 kpl 2 min ajanjaksoja .
Melunäyteet kuunneltiin huolellisesti ja äänitteistä poistettiin muu melu ennen tuloksien laskemista
Mittauspisteeseen kuuluu Metsä Woodin melu jatkuvana ja tasaisena. Mittauksen katkaisi usein liikenteen tai Ihmisten äänet.
Mittauspisteeseen kuului ajoillan Metsä Woodilta sirkkelin ääni. Metsä Woodln melu ai ollut aistinavaisesti lmpulssimaista.
Näytteissä ei havaittu kapeakaistalsuut1a. Mittausajanjaksolla näytteissä oli jonkin verran lintujen ääniä

LAeq (ohjearvoon verrattava)

~

Tuloksesta ei ole vähennetty taustamelua tai mahdollisia ensiheijastuksia

LAeq (imp. K01j. osanl!ytteisiin)
LAeq (imp . Korj. kokojaksolle)
LAeq (raakatulos)
LAFMax (äänekkyyden maksimi)
MELUMITTARIN Briiel & Kjar type

48,5 dB
12 mln
48,3 dB
12 min
48,3 dB
12 min
61 dB
2238 ASETUKSET

Melun lmp. korjaus perustuen 10 s osa-altistusnäytteisiin
korjaus+ 0,2 dB
Melun impulssimalsuuskorjaus koko jaksolla + 5 dB Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan (LAIMax-LASMax)

Mittausalue
Tallennus/integrointiväli (s)
Äänitteen ja melumittarin kalibrolnti

20

100 dB

Kallbrolntl pvm:

6.9.2013

B&K4231 vakioäänilähde 94,0 dB ±0,2 dB
ennen ja jälkeen mittausksen

KOKONAISEPÄVARMUUS MITTAUSOHJEEN 1995 MUKAAN
Huomioitu, sääolosuhteiden hajonta, muutokset emissiossa, mittausetäisyys,
mittauskerrat (päivä ja yö) yhteensä sekä melumittarin virhe tarkuusluokssa 1.

Signaalitie melun toistamisessa
Nuendo 4 ~LfXICON tONIX U22
SAAOLOSUHTEET (Oma sääasema Mondln alueella sekä vertaludatana HYS: Nahkurintorl)
Tuulennopeus keskimäärin
0,6 m/s
Pääsääntöisesti länsi tai itä tuuli
Tuulen suunta
Ilmanpaine, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus %

2 dB

Kokonaiseplvarmuus

Melun kapeakaistalsuus (perustuen terssianalyyslin)
Ei kapeakaistaisuutta
AÄNITYSLAITTEISTO JA ASETUKSET (Melumlttarl Brllel & Kjar 2238 medlator ja YMEC DSSF3}
Äänitteiden lukumäärä 1 äänitysalka sekunteina
6 kpl
720 äänitysaika (s)
Ään~ysforrnaatti 1 Melun analysoinnissa käytetty ohjelma
Wave (PCM) 44.1. kHz/16 bit/ YMEC OSSF3 Realtlme Analyzer
Signaalilie melun äänityksessä
B&K 2238 AUX1 ->ZOOM H2 SO Korttitallennln

Pilvisyys
TUUURUUSU (suunta)akauma)

0
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tutkittavan äänen tulosuunta

Panoramakuva (länsi-lounas)

Ei kapeakalstaisuutta

12 mln

6.9.2013

TERSSIANALYYSI (yhdistetty)

1015 hPa 14 •c 86%
Pilvistä 0/8 - 8/8
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KOOSTE VAJ..VOTUISTA IMISSIOMinAUKSISTA 6.-13.9.2013 • YÖAIKA
Mittausaj anjaksolla tuulens uunta korosti Metsä Woodin melua osassa näytteistä

18
17 ,

10k 1 12,5k : 18k ' 20k
18 i _18 \ 19
18
15 . 1-4 : 12 r 9

Knklliinltason l.Aaq ja LAFMax-teson vaihtelu mittauksen aikana

MELUNTUOTTOVIITTEET:

PK1 = Mondin paperikone 1 käy, PK2 = Mondin paperikone 2 käy, MLL = Mondin lämpölaiton normaali IUanne, MW = Metsä Wood normaali tuotanto
BLL =Metsä Woodin biolämpölaitos normaali ajo, BLLV Biolåmpölattoksella varoventiUin !aukeaminen, KST Mondilla kuitusaven tyhjennysta

Muut huomioi:

Metsä Woodin JJY käynyt 9.- 12.9.2013 poikkeuksellisesti iltavuorossa 14-22

=

=

i

KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOMITTAUKSISTA 6.-12.9.2013 • PÄIVÄAIKA
PAJKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA
Veilamankatu 31/lmmonkatu 3
Lähin osoite (MML)
7.9.2013
11 :35:00
12:46:50
Pvm, aloitus- ja lopetusaika
P:6683046
H
1: 337116
ETR5-TM35FIN -tasokoordinaatit
250m
Etäisyys melulähteisiin (MML)
Mikrofonin korkeus maanpinnasta
1,8 m
0:18:01
Kokonaismlttausalka h:mm:ss
MELUMJTTAUS- JA ANALYYSITULOKSET {L.Aeq ja LAFMax)
LAeq (OhJearvoon verrattava)
~

LAeq (lmp. Korj. osanäyttelsiln)
49,2 dB
18 mln
LAeq (imp. Korj. kokojaksolle)
48,9 dB
18 min
LAeq (raakatulos)
48,9 dB
18 mln
LAFMax (äänekkyyden maksimi)
61 dB
MELUMITTARIN Briiel & K.J-r type 2238 ASETUKSET
Mittausalue
20
100 dB
Tallennus/integrointiväli (s)
.Äänitteen ja melumittarin kalibrointl B&K4231 vakioäänilähde 94,0 dB ±0,2 dB
Kallbrointi pvm:
7.9.2013
ennen ja jälkeen mlttausksen
KOKONAISEPlVARMUUS MITTAUSOHJEEN 1995 MUKAAN
Huomioitu, sääolosuhteiden hajonta, muutokset emissiossa, mlttausetäisyys,
mittauskerrat (päivä ja yö) yhteensä sekä melumittarin virhe tarkuusluokssa 1.
Kokonaisepilvannuus

3 dB

Meluselvitys 041013ms LIITE 1 • Mittauspiste 6
MELUNlYTESARJAN EDUSTAVUUS JA KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA
Mittauspisteessä tallenettiin melua päiväaikaan 7 kertaa yhteensä 32 min. Tuloksienkäsittelyyn valittiin 6 kpl 3 min ajanjaksoja .
Melunäyteet kuunneltiin huolellisesti ja äänitteistä poistettiin muu melu ennen tuloksien laskemista
Mittauspisteeseen kuuluu Metsä Woodln melu jatkuvana ja tasaisena . Mittauksen katkaisi tavallisestiliikenteen äänet.
Mittauspisteeseen kuuluu ajolttan läheisen koiratarhan ääniä . Metsä Woodin melu ei ollut aistinavaisesti impulsslmaista.
Muutamissa näytteissä havaittiin kapeakaistaisuutta . Kapeakaistalsuuden lähdettä ei pystytty yksilöimään tehdasalueella
yksittäiseen melulähteeseen. Mulun kapeakaistaisuus saattoi kuulua putkistolsta, joita tehdasalueella on runsaasti.
Tuloksesta ei ole vähennetty taustamelua tai mahdollisia ensiheijastuksia

Melun imp. korjaus perustuen 10 s osa-altistusnäytteisiin
korjaus+ 0,3 dB
Melun impulssimaisuuskorjaus koko Jaksolie + 5 dB Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaan (LAIMax-LASMax)
Meiun kapeakaistaisuus (perustuen terssianalyysiin)
Melussa esiintyi lievää kapeakalstaisuutta 12.9. kaislalla500Hz
ÄANITYSLAITTEISTO JA ASETUKSET (Melumlttari Brllel & KJ-r 2238 medlator ja YMEC DSSF3)
6 kpl
1080 äänltysalka (s)
Äänitteiden lukumäärä 1 äänitysaika sekunteina
Åänltysformaatti 1 Melun analysoinnlssa käytetty ohjelma
Signaalitie melun äänityksessä

Wave (PCM) 44.1. kHz/16 bit 1 YMEC DSSF3 Realtime Analyzer
B&K 2238 AUX1 ......zooM H2 SD Korttitaliannin

Signaalitie melun toistamisessa
Nuendo 4 -HEXICON IONIX U22
SÄÄOLOSUHTEET (Oma siiliasema Mondin alueella sekil vertalludatana HYS: Nahkurlntori)
Tuulennopeus keskimäärin
1,4 m/s
Tuulen suunta
Pääsääntöisesti koillinen
ilmanpaine, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus %
Pilvisyys
TUULIRUUSU (suuntlljakauma)

0

1015 hPa 19 ·c 65%
Pilvistä 0/8 • 8/8
tutkittavan äänen tulosuunta

LOtt.JA

....

TERSSIANALYYSI (yhdistetty)

1.9.2013

18 mln

Melussa esiintyi lievää kapeakaistaisuutta 12.9. kaislalla 500 Hz
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KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOMITTAUKSISTA 6.-12.9.2013 • PAlVAAIKA
K"klliilnltason L.Aeq ja LAFMu-tason valhtalu mittauksen aikana
Mikään mittausajanjakso suhteessa tuulensuuntaan ei erityisesti korostanut ko. pisteessll lähimmän tai mer11ittllvimmän melulähteen vaikutusta
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Referensslnä: Jatkuvatoimisian mlttaultsien perusteella Veilamankadulla (Mp 6) päiväajan kokonaismelun LAeq taso vaihtelee 48 • 52 dB välillä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Referenssinä: viimeisen valmistuneen melumallinuksen mukaan melutaso on ko. pisteessä > 45 mutta < 50 dBA.
MELUNTUOTTOVIITTEET:
PK1 = Mondin paperikone 1 käy, PK2 = Mondin paperikone 2 käy, MU = Mondin lämpcilaiton normaali tilanne, MW= Metsä Wood normaali tuotanto
· BLL = Metsa Woodin biolämpölaitos normaali ajo. BLLV = BiolllmpOialtokaella varovantiliin !aukeaminen, KST = Mondilla kuitusaven tyhjennystä
Muut huomioi:

Metsä Woodin JJY käynyt 9.-12.9.2013 poikkeuksellisesti iltavuorossa 14 • 22
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PUUNMURSKAUS IMISSIOMITTAUS 20.9.2013 • PÄIVÄAIKA

Meluselvitys 041013ms LIITE 1 • Mittauspiste 6M
MELUNÄYTESARJAN EDUSTAVUUS JA KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA

PAtKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA
Lähin osoite (MML)
Vellamonkatu 31/lmmonkatu 3
Pvm, aloitus- ja lopetusalka
20.9.2013 15:25:00
15:33:50
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatlt
P:6683046
H
1:337116
Etäisyys melulähteisiin (MML)
200 m
Mikrofonin korkeus maanpinnasta
1,8 m
Kokonaismittausalka h:mm:ss
0:08 :52
MELUMITTAUS· JA ANALYYSITULOKSET (L.Aeq ja LAFMax)
·LAeq (o_hjearvoon verrattava)
~ (Påästoslä laskettu tulos 57 dBA)

LAeq (imp . Korj. osanäyttelsiin)
LAeq (imp. Ko~. kokojaksolle)
LAeq (raakatulos)

ko~aus

+ 2,2 dB

56,8 dB

9 mln

Melun imp. korjaus perustuen 10 s osa-altistusnäyttelsiln

9 min

Melun impulssimaisuusko~aus koko jaksolla + 5 dB Ympäristöministeriön ohjelstuksen mukaan (LAIMax-LASMax)

9 min

20

100 dB

Melun kapeakaistaisuus (perustuen terssianalyysiin)
Melussa esiintyi lievää kapeakaistaisuutta 12.9. kaislalla 500 Hz
ÄÄNITYSLAlTTEISTO JA ASETUKSET (Melumittari Briiel & Kja 2238 mediator ja YMEC DSSF3)
Äänitteiden lukumäärä 1 äänltysaika sekunteina
1 kpl
525 ällnitysaika (s)

Mittausalue
Tallennus/integrolntiväli (s)
Äänitteen ja melumittarin kaiibrointl

B&K4231 vakioäänilähde 94,0 dB ±0,2 dB

Kalibrointi pvm:

20.9.2013

Äänltysformaatti 1 Melun analysoinnissa käytetty ohjelma
Signaalitie melun äänityksessä

ennen ja jälkeen mittausksen

KOKONAISEPÄVARIIIUUS MITTAUSOHJEEN 1995 MUKAAN
HuomioHu, sääolosuhteiden hajonta, muutokset emissiossa, mHtausetäisyys sekä
mittaukslen määrä ja melumittarin virhe tarkuusluokssa 1.

H

Tuloksesta ei ole vähennetty taustamelua tai mahdollisia ensiheijastuksia

54,5 dB
54,5 dB
70 dB

LAFMax (äänekkyyden maksimi)
MELUMITTARIN Briiel & K.i-rtype 2238 ASETUKSET

Wave (PCM) 44.1. kHz/16 bit 1 YMEC DSSF3 Realtime Analyzer
B&K 2238 AUX1 -+ZOOM H2 SD Korttitallennln

Signaalitie melun toistamisessa

Nuendo 4 ~LEXICON tONIX U22

SÄÄOLOSUHTEET (Oma aälianma lmmonkadulla)
Tuulennopeus keskimäärin
Tuulen suunta

0,2 m/s
Enimmäkseen koilllnen tai tyyntä

Ilmanpaine, lämpötila, liman suhteellinen kosteus %
Pilvisyys
TUUURUUSU (auuntajakauma)

5 dB

Kokonalaepävarmuus

Mittauspisteessä tallenettiin melua päiväaikaan murskauksen aikaista melua 9 mln. Tuloksienkäsittelyyn valittiin koko mittausjaks
Melun ei todettu olevan kapeakaistaista. Mittauksen aikana aluselia oli jonkin verran liikennettä. Mittaus pysäytettiin jäteauton
paikalle saapuminseen. Puunmurskaus kuuluu jatkuvana. Välillä murskain pärisee voimakaammin . Tämä jouhtuu suurien
tukkien syöttämisestä murskaimeen. Halkaisijaltaan suurien tukkien murskaaminen on suhteellisen harvinaista melutapahtumana
Puun murskausta suor~etaan arviolta kaksi kertaa vuodessa kaksi päivää kerrallaan. Melun impulssimaisuus aiheutui koirien
haukunnasta läheisessä koirapuistossa

Mittauspiste kartalla

1004 hPa
19
Pilvistä 8/8

0

·c

56%

tutkittavan äänen tulosuunta
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LIN palnottamaton
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Panoramakuva (Länteen)

Melussa esiintyi lievää kapeakaistaisuutta 12.9. kaislalla500Hz
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KeakllUiniUaon t.Mq j1 LAFMax-tiSon Vllhtelu mittauksen 11k1na
PUUNMURSKAUS IMISSIOMITTAUS 20.9.2013 • PÄIVÄAIKA
Mikään mittausajanjakso suhteessa tuulensuuntaan ei erityisesti korostanut ko. pisteessä lähimmän tai merkittävimmän melulähteen vaikutusta
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MELUNTUOTTOVIITTEET:

PK1 = Mondln paperikone 1 kåy, PK2 = Mondin paperikone 2 kåy. MLL = Mondin lämpoiaiton normaali tUanne, MW= Mets:i Wood normaali tuotanto
BLL = Metsa Woodin biolämpölaitos normaali ajo, BLLV = Biolämpölaitoksella varoventiUin !aukeaminen, KST = Mondilla kuitusaven tyhjennystä

Muut huomiot:

Metsä Woodin JJY käynyt 20.9.2013 miten?
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KOOSTE VALVOTUISTA IMISSIOMITTAUKSISTA 6.-13.9.2013 • YÖAIKA
PAtKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA
Lähin osoite (MML)
Veilamankatu 31/lmmonkatu 3
Pvm, aloitus- jalopetusaika
6.9.2013
23:48:00
23:02:00
ETRS-TM35FIN -tasokoordinaatit
P:6683046
H
1: 337116
Etäisyys melulähteisiin (MML)
250 m
Mikrofonin korkeus maanpinnasta
1,8 m
Kokonalsmittausalka h:mm:ss
0:12:01
MELUMITTAUS· JA ANALYYSITULOKSET (L.Aeq ja LAFMax)
LAeq (ohjearvoon verrattava)
~

LAeq (lmp. Ko~ . osanäytteisiin)
LAeq (lmp. Korj. kokojaksolle)
LAeq (raakatulos)
LAFMax (äänekkyyden maksimi)
MELUMITTARIN Bri.lel & Kjar type
Mittausalue
Tallennus/integrointiväll (s)
Äänitteen ja melumittarin kalibrointi

MELUNAYTESARJAN EDUSTAVUUS JA KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKAllA
Mittauspisteessä tallenettiin melua päiväaikaan 6 kertaa yhteensä 20 mln. Tuloksienkäsittelyyn valittiin 6 kpl 2 mln ajanjaksoja .
Melunäyteet kuunneltiin huolellisesti ja äänitteistä poistettiin muu melu ennen tuloksien laskemista
Mittauspisteeseen kuuluu Metsä Woodin melu jatkuvana ja tasaisena. Mittauksen katkaisi tavallisesti liikenteen äänet.
Metsä Woodin melu ei ollut aistlnavalsestl impulssimaista. Muutamissa näytteissä havaittiin päivällä kapeakaistaisuutta.

Tuloksesta e1 ole vähennetty taustamelua tai mahdollisia ensiheijastuksia

korjaus+ 0,3 dB
Melun lmp. korjaus perustuen 10 s osa-altistusnäytteisiin
Melun lmpulssimaisuusko~aus koko jaksolla + 5 dB Ympäristöministeriön ohjelstuksen mukaan (LAIMax-LASMax)

46,8 dB
12 min
46,5 dB
12 min
46,5 dB
12 min
52 dB
2238 ASETUKSET
20
100 dB

Melun kapeakaistaisuus (perustuen terssianalyyslin)
Melussa lievää kapeakaistaisuutta päivällä 12.9. kaistalle 500 Hz
lANJTYSLAITTEISTO JA ASETUKSET (Melumlttarl Brilel & Kjar 2238 medlator j1 YMEC OSSF3)
Äänitteiden lukumäärä 1 äänitysaika sekuntelna
6 kpl
720 äänltysaika (s)
Äänltysformaatti 1Melun analysoinoissa käytetty ohjelma
Wave (PCM) 44.1. kHz/16 bit 1YMEC DSSF3 Realtime Analyzer
Signaalitie melun äanltyksessä
B&K 2238 AUX1 -zooM H2 SD Korttitallennln
Signaalitie melun toistamisessa
Nuendo 4 -+LEXlCON IONtX U22
SÄÄOLOSUHTEET (Oma ailiasema Mondln alueella uki verteRuclatane HYS: Nahkurtntorl)
Tuulennopeus keskimäärin
0,5 m/s
Tuulen suunta
Pääsääntöisesti ~ätuuli

B&K4231 vakioäänilähde 94,0 dB :t0,2 dB

Kallbrolnti pvm:
6.9.2013
ennen ja jälkeen mittausksen
KOKONAISEPAVARMUUS MITTAUSOHJEEN 1995 MUKAAN
Huomioitu, sääolosuhteiden hajonta, muutokset emisslossa, mittausetäisyys,
mittauskerrat (päivä ja yO) yhteensä sekä melumittarin virhe tarkuusluokssa 1.

Kokonalseplvarmuus

Meluselvitys 041013ms LIITE 1. Mittauspiste 6

0
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Melussa lievää kapeakaistaisuutta päivällä 12.9. kaislalla500Hz
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painettamaton

1015 hPa 14 ·c 85%
Pilvistä 0/8 • 8/8

Ilmanpaine, lämpötila, ilman suhteellinen kosteus %
PMvisyys
TUUURUUSU (suuntejakauma)
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KOOSTE VALVOTUISTA IMISSJOMITTAUKSISTA 6.-13.9.2013 • Y0AJKA
K.aklllnltnon LMq jll LAFMax-tnon velhtefu mittauksen elkena
Mikäiin mittausajanjakso suhteessa tuulensuuntaan el erityisesti korostanut ko. plsteessil lllhimmlln tai merkittävimmän melulähteen vaikutusta
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Referensslnä: viimeisen valmistuneen melumallinuksen mukaan melutaso on ko. pisteessä juuri vaihtunut vyöhykkeeksi > 40 mutta < 45 dBA. Mitatut tasot on käytilnnössll hiukan korkampla
MELUNTUOTTOVIITTEET:
PK1 = Mondin paperikone 1 kily, PK2 = Mondin paperikone 2 käy, MU. = Mondin lämpölaiton normaa~ !Manne, MW= Metsä Wood normaali tuotanto
BU. = Metsll Woodin biolämpölaitos normaali ajo, BU.V = Biolämpölaitoksella varovantiliin !aukeaminen, KST = Mondllla kuitusaven tyhjennystä
Muut huomioi:

Metsä Woodin JJY käynyt 9.-12.9.2013 poikkeuksellisestllltevuorossa 14-22
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Referenssinä: Jatkuvatoimisian mittauksien perusteella Vellamonkadulla (Mp 6} päiväajan kokonaismelun LAeq-ta;o ~aiht~e; 4B -S2-dB välillä
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EMISSIOMilTAUS (Puun murskaus- max melu, pohjan silvous)

Meluselvitys 041013ms LIITE 1 • E1

MetsäWood
PAIKANNUS JA MITTAUSAJANKOHTA
Lähin osoite (MML)

Rantapuisto 18

Päivämäärä, mittausaikaväli

20.9.2013

15:55:00

Puunmurskaus
KOOSTE HAVAINNOISTA MITTAUSPAIKALLA JA ARVIO AKUSTIIKASTA YMPÄRISTÖSSÄ
Maanpinnan laatu melulähteen ja kuuntelupisteen välillä Asfaltti
Taustamelu ja äänen heijastuminen
Lieviä heijasteita tehdasrakennuksista, ei muuta melua
Vuodenaikaan liittyvät vaimenustekijät
Muu havainto
Murskausajoneuvo meluesteenä, isoja tukkeja murskaimeen

15:59:15

Paikannus ETRS-TM35FIN koordinaat N:6683152 E: 336949
Etäisyys imissiomittauspisteeseen

230 m

MITTAUSTULOKSET (Melumittari Briiel & Kjar 2238 mediator)
Mittauksien lukumäärä
1
060.M24

MELUN HÅIRITSEVYYSANALYYSIT
Kapeakaistaisuus (1/3 oct. Analyysi

Mittausaika

0:04:17

Kapeakaistaisuus (1/6 oct. Analyysi

LAeq (korjaamaton tulos)

76 dB

LAFMax
LAeq (näytekohtainen kod.)

86 dB
76 dB (imp. kodaus perustuu 5 s näytteisiin)

0:04:17

ei
ei
100-1000 Hz

Painottunut laajuusalue

LAeq (lmp. Kodaus koko mittausjakso) 76 dB (imp. korjaus koko jaksolle)
.MELUMITTARIN ASETUKSET Briiel & Kjer type 2238

.

Mittausalue

20

Tallennusväli (t:m:s)
Äänikentän tyyppi

0:05
Vapaakenttä

100 dB

Tuulisuoja kodaus
Äänit1een ja melumittarin kalibrointi

On
B&K 4231 vakioäänilähde 94,0 dB ±0,2 dB

Kalibrointi pvm:

20.9.2013

Ennen ja jälkeen mittauksen

ÄÄNITEHONMÄÄRITVS

Malun impulssimaisuus LAIMax-LASMax yli 5 dB

1 kertaa mittauksen aikana

Malun impulssimaisuus LAIMax-LASMax yli 10 dB

0 kertaa mittauksen aikana

Lähtömelun impulssitulkinta
MELUN ÄÅNITYS- JA JÄLKIKUUNTELUASETUKSET
Äänit1eiden lukumäärä 1 äänitysaika sekunteina
Data ja äänitetunnus
Äänitysformaatti

Melu lievästi impulssimaista lähietäisyydellä
1 kpl

Wave (PCM) 44.1. kHz /16 bit

Melun taajuusanalyysissä käytetty ohjelma
YMEC DSSF3 Realtime Analyzer, FFT 65536
Signaalitie melun äänityksessä
B&K 2238 AUX1 -+ZOOM H2 16 bit 44.1kHz (sd-kortti 705)
Signaalitie melun toistamisessa
Nuendo 4.0-HEXICON IONIX U22-MKG 701 reference
SÄÄOLOSUHTEET MITTAUSHETKELLÄ 2m KORKEUDELLA (Lähde: 011,1a släaserna)

Sovellettu mittausstandardi

Nordtest ACOU 080

lämpötila

13

Mikrofonin korkeus ja pistemäärä

3,5

Pilvisyys

Pilvistä 8/8

1 kpl

Mikrofonin etäisyys melulähteestä X P
Mikrofonin etäisyys melulähteestä

~P

255 äänitysaika (s)

F605A46

·c

limanpaine

f'-.... .• = · - . . ·. 1·..0.04.hPa

ilman suhteellinen kosteus%

:, ~----•&>=

,!~u!.e.
~Jl.l:l,l!.~~ - ~ .. ~
1 ~J
luode
Korkein tuulennopeus =-· -·~- ~, ~~ : ·· ~ -~ . ,. ,;;j~' .~~~

30 m

Mittauspinnan pinta-ala ja tyyppi

5655 m•

Äänitehotaso LWA
Arvio enimmäisimissiotasosta

114 dB

puolipallo
Meluntorjunta huomioitu

57 dBA

Ei huomioi topografiaa yms.

Keskimääräinen tuulennopeus
Sääaseman sijainti

57%
0,1 m/s
N:6683082

TERSSIANALYYSI MITTAUSP!NMALTA

MITTAUSPAIKALLA KIRJATTUJA HAVAINTOJA
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Aänen aistittu tulosuunta

30 m murskausyksikön edessä olevaan ajoneuvoon. Melupäästö mitattu
häiriintyvän kohteen suuntaan. Ajoneuvo toimii meluesteenä. Jädestely on
hyvin toteutettu meluntorjunnan kannalta, mutta myOs aiheellinen. Metsä
Kuvan melulähteet tllrtteys, klyntlalka (plllvll/yö) ja etäisyys, nimi

LAeq ja LAFMax- TASON VAIHTELU MELULÄHTEEN LÄHEISYYDESSÄ
EMISStoMmAUS (Puun murskaus- rnax melu, pohjan siivous)
Puunmurskaus
30 m mikrofonin etäisyys akustisesta keskipisteestä
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Melulähde 1

10/0

Melulähde 2
Melulähde3

11/0

Melulähde4

11/0
11/0

Melulähde 5

11/0

30m

Murskain (moottori v12 271itraa)

JATKUVATOIMISET MITTAUSTULOKSET 6.·13.9.2013
LIITE 2

Tuloksista on poistettu viitaaikavälit joilloin on satanut.
Eri melutilanteet on määritelty tilaajan ilmoittaminen tietojen perusteella.
Melutilanne
PK1-PK2-MLL-MW-B.LL
PK1-PK2-Mll-MW-Bll
PK1-PK2-MLL-MW-Bll-BllV
7.9. klo 7- 7.9. klo 22 Summa
7 .9. klo 22 - 8.9. klo 7
8.9. klo 7- 8.9. klo 22
8.9. klo 22 - 9.9. klo 7
11.9. klo 22- 12.9. klo 7
....

.

.

. •

PK1-PK2-Mll-MW:.BLL
PK1-PK2-MLL-MW-BLL
PK1-PK2-MLL-MW-BLL
PK1-PK2-MLL-MW-BLL
PK2-Mll-MW-Bll
PK1-Mll-MW-Bll
~
-~~
y '

--

••

Tuuli m/s Tuulensuunta limankosteus Lämpötila limanpaine Mittaus alkaa Mittaus päätlW
Sade
7:00
R8.66'
ka. 87RH% ka. 11 oc ka. 1018 hPa
22:00
~·•· O,O•mm ka.0,6m~
Ka. 224 o
yht.O,Omm ka. 0,8 m/s
22:00
ka. 61 RH% ka. 18 oc ka.1018 hPa
7:01
Ka. 268 o
15:52
ka.44RH% ka. 22 oc ka. 1018 hPa
15:51_
yht. 0,0 mm ka. 1,8 m/s
22:00 yht. 0,0 mm ka. 0.8 m/s - Ka. 224 •
ka. 60 RH% ...kå. 1s"·c ka. 1018 hPa
7:01
Ka. 220 o
yhtO,Omm ka. 0.4 m/s
22:01
7:00
ka. 87RH% ka. 14 oc ka. 1019 hPa
Ka. 238.
7:01
22:00
yht 0,0 mm ka. 0,8 m/s
ka. 68 RH% ka. 18 oc ka. 1019 hPa
Ka. 254 o
7:00
yht.O,Omm ka. 0,4 rnls
ka.87RH% ka. 14 oc ka.1017 hPa
22:01
Ka. 80 o
5:03
22:31
yht. 0,0 mm ka. 0,6 m/s
ka. 92RH% ka.13 oc ka. 1010 hPa
Ka. 62 o
22:30
22:01
ka. 88 RH% ka. 15 ·c ka. 1010 hPa
yht. 0,0 mm ka. 0,6 mls
7:00
5:04
y_ht. o,o mm ka. 0,6 m/s r--,K~. 81 ~ ka. 93 RH% ka. 11 oc ka. 1010 hPa
92 RFi%- ~ka. 12 oc+·k"a. 1010 hPa ,,....._,. 22:01 -- ·-~· 7:00
Yhto.o- mm- kå'.·o;e mrs
Ka. 79 o
22:00
19:45
ka. 82 RH% ka. 16 oc ka. 1011 hPa
yht. 0,0 mm ka. 1,3 m/s
Ka. 118 °
21:00
Ka. 111 o
20:01
ka. 79 RH% ka.17 oc ka. 1011 hPa
yht. 0,0 mm ka. 1,0 m/s
19:44
Ka. 158 •
7:01
ka. 75 RH% ka. 17 oc ka.1010 hPa
yht. 0,0 mm ka. 0,8 m/s
14:00
8:01
ka. 80 RH% ka. 16 oc ka. 1010 hPa
y_!lt. 0,0 mm ka. 0,9 m/s
Ka. 153 °
7:01 - - 22:00~-ka. 76 RHo/-;- ka . 17 oc ka. 1011 hPa
yht. 0,0 mm ka. 0,8 m/s Ka.151 °
Ka. 76 o
7:00
22:01
ka. 91 RH% ka. 13 oc ka. 1011 hPa
yht. 0,0 mm ka. 0,9 m/s
5:04
Ka.15 o
1:00
ka. 92 RH% ka. 13 oc ka. 1011 hPa
y_ht. 0,0 mm ka. 1,0 m/s
~·i:oo - .1, .
Yht.a·.cr mni' · "ka.' o,i mli -Ka.- 76 :--_~ . ka. 91 RH% kå.13 oc- ka. 1011 hPa -~--22:0f
7:01
22:00
Ka. 111 •
ka. 72 RH% ka. 17 oc ka. 1012 hPa
yht. 0,0 mm ka. 1,3 m/s
14:00
Ka. 116 o,,
8:01
ka. 71 RH% k_!. 17 oc ka. 1012 hPa
yht. 0,0 mm ka. 1,1 m/s
- -22:00
_
Ka. 112 o
7:01
ka. 72 RH% ka. 17 oc ka. 1012 hPa
yht. 0,0 mm ka. 1,3 m/s

-- -

--

.. , ..

11 .9. klo 22-12.9. klo 7 Summa
12.9. klo 7 - 12.9. klo 22
PK1-PK2-Mll-MW-Bll
PK1-PK2-MLL-KST-MW-Bll
PK1-Mll-MW-Bll
PK1-Mll-KST-MW-Bll
12.9. klo 7-12.9. klo 22 Summa
__
12.9. klo 22-13.9. klo 7
PK1-PK2-Mll-MW-Bll
PK1-PK2-Mll-MW-BLL-BllV
· -·· - 12.9. klo 22- 13.9. klo 7 Summa ·· ·~
13.9. klo 7- 13.9. klo 22
PK1-PK2-Mll-MW-BLL
PK1-PK2-Mll-KST-MW-Bll
13.9. klo 7- 13.9. klo 22 Summa

·

___,

--ka:

--

PK2
MLL
MW
BLL
BLLV
KST

~

-- - --

-

-

-

---

-

Mp. 6
LAeq48 dB
LAeq48 dB
LAeq 47 dB
LAeq 48 dB
lAeq47 dB
LAeq 48 dB
LAeq47 dB
LAeq 46 dB
lAeq 46 dB
LAeq48dB
LAeq 47 dB
LAeq48 dB
LAeq 53 dB
LAeq 49 dB
LAeq 48 dB
LAeq 50 dB
LAeq 46 dB
LAeq 45 dB
LAeq 46 dB
LAeq 52 dB
lAeq 49 dB
LAeg 52 dB

Tulosanalyysi:

Melutilanneviiteet:
PK1

-

-

-'

Mp. 2
LAeca48dB
LAeq 45 dB
LAeq 43 dB
LAeq 45 dB
LAeq44dB
LAeq 45 dB
LAeq42dB
LAeq 43 dB
LAeq 44 dB
LAeq 46 dB
LAeq44dB
LAeq 46 dB
LAeq 46 dB
LAeq 46 dB
LAeq 47 dB
LAeq 46 dB
LAeq 45 dB
LAeq 51 dB
LAeq45dB
LAeq 47 dB
LAeq 46 dB
LAeq 47 dB

Mondin paperikone 1 käy
Mondin paperikone 2 käy
Mondin lämpölaiton normaali tilanne
Metsä Wood normaali tuotanto
Metsä Woodin biolämpölaitos normaali ajo
Biolämpölaitoksella varoventiilin !aukeaminen
Mondilla kuitusaven tyhjennystä

Veilamankadulla (Mp6) päiväajan LAeq taso vaihtelee 48-52 dB välillä
Vellamonkadulla (Mp6) yöajan LAeq taso vaihtelee 46-48 dB välillä
Kiviniemenrannassa (Mp2) päiväajan LAeq taso vaihtelee 45-47 dB välillä
Kiviniemenrannassa (Mp2) yöajan LAeq taso vaihtelee 42-48 dB välillä
Metsä Woodin JJY käynyt 9.-12.9.2013 poikkeuksellisesti iltavuorossa 14- 22

