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KALAJOEN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 
Rakennema l l i va iheen  me luta rkas te l ut  

   
1. Yleistä 
 
Hankkeen ensimmäiset varsinaiset melutarkastelut on tehty nyt rakennemalli-
vaiheessa. Luonnos- ja ehdotusvaiheessa tehdään vielä tarkennetut selvitykset 
valitulle vaihtoehdolle. Nyt selvitettiin lähtökohdaksi suunnittelualueen nykyti-
lanne sekä arvioitiin kahden Serum arkkitehdit Oy:n laatiman rakennemallieh-
dotuksen vaikutukset sekä keskinäiset erot melun näkökulmasta. Vaihtoehdot 
olivat minimivaihtoehto Raitti ja maksimivaihtoehto Napa. Melutarkastelut on 
tehnyt Ramboll Finland Oy, jossa työstä on vastannut projektipäällikkö Olli-
Matti Luhtinen. 
 
2. Menetelmät ja lähtötiedot 
 
Selvityksen melumallinnuslaskennat on tehty 3d-maastomallissa. Malli sisältää 
maanpinnan pistepilviaineistona sekä tienreunojen yms. taiteviivoina, sekä li-
säksi rakennukset, akustisesti kovat pinnat, ja muut äänen etenemiseen vai-
kuttavat tekijät. Maastomalli on laadittu käyttäen suunnittelualueen pohjakart-
taa sekä Maanmittauslaitoksen vapaasti saatavissa olevaa laserkeilausaineis-
toa. Melulaskennat tehtiin Soundplan 7.1 ympäristömelun laskentaohjelmistol-
la käyttäen pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia sekä yleistä teolli-
suusmelumallia. Melutilanteen arvioinnin lähtökohtina olivat Valtioneuvoston 
päätöksen 993/92 mukaiset ympäristömelun ohjearvot sekä näistä hieman 
poikkeavat Ympäristöministeriön tämänhetkiset suositukset tuulivoimaloiden 
meluohjearvoiksi. Ohjearvorajat on esitetty melukarttaliitteissä. 
 

 
Kuva 1: Nykyiset liikennemäärät (KVL yhteensä ja KVL raskaat) 
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Nykyiset liikennetiedot oli saatavissa vain Liikenneviraston tierekisteristä han-
kituista kuvassa 1 näkyvistä pääteistä, jotka sisällytettiin tehtyihin melumal-
linnuslaskentoihin. Hankkeen yhteydessä ei ole vielä tässä rakennemallivai-
heessa laadittu liikenne-ennusteita. Liikenteen kasvu nykyisillä teillä arvioitiin 
nyt meluselvitystä varten karkeasti. Sen oletettiin kummassakin vaihtoehdossa 
kasvavan samassa suhteessa kuin asukasmäärien. Myöhemmissä tarkaste-
luvaiheissa, kun on laadittu liikenne-ennuste valitulle rakennemallille, 
voidaan laatia tarkempi mallinnus tieliikennemelusta. 
 
Osayleiskaavatasoisissa tarkasteluissa ei ole yleensä mahdollista selvittää tar-
kasti teollisuusalueiden toimintoja ja melulähteitä, varsinkaan tulevien teolli-
suusalueiden osalta. Tämän vuoksi on näissä alustavissa tarkasteluissa käytet-
ty EU:n suositusta* yleisiksi melupäästöarvoiksi, mikäli näitä ei tunneta: 

 Raskaan teollisuuden alueet 65 dB/m2 

 Kevyen teollisuuden alueet 60 dB/m2 
 
Jako kevyeen ja raskaaseen arvioitiin kartta- ja ilmakuvatietojen perusteella, 
tulevat alueet vieressä olevien nykyisten alueiden perusteella. 
 
Osayleiskaavan luonnos- tai viimeistään ehdotusvaiheessa voidaan 
tehdä tarkempi mallinnus keskeisimpien teollisuusmelulähteiden ku-
ten Junnikkalan sahan melusta kartoittamalla ja mittaamalla keskei-
simpien toimintojen melupäästöarvot ja sijoittamalla nämä melulas-
kentamalliin. Tämä edellyttää yhteistyötä kyseisen toimijan kanssa, 
erityisesti ennustetilanteen melulähteiden kartoituksessa. 
 
Vireillä olevien tuulivoimalahankkeiden vaikutukset on arvioitu näiden yhteis-
vaikutuksista laaditun selvityksen (FCG ym. 12.1.2012) ja Hovilanmaan tuuli-
voimaloista (2) laaditun selvityksen (WSP 4.7.2013) perusteella  
 
*Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data 
on Noise Exposure (European Commission Working Group Assessment of Exposure to 
Noise, 2006) 
 
3. Nykytilanne 
 
3.1 Tieliikennemelu 
 
Liikennemäärät Kalajoen keskustan tiestöllä ovat melko pieniä, joten meluoh-
jearvot eivät ylity laajasti (liite 1). 33 asuinkiinteistöä on kuitenkin melualueel-
la. Nämä ovat pääosin Kokkolantien varressa, mutta myös mm. vähäliikentei-
semmän Kalajoentien itäpäässä on useita lähellä tietä olevia asuinkiinteistöjä 
melualueella. Muita melusta häiriintyviä kohteita kuten hoito- tai oppilaitoksia 
ei ole melualueilla. 
 
3.2 Teollisuusmelu 
 
Arvioitu teollisuuden nykytilanteessa synnyttämä melu ei myöskään leviä laa-
jasti asuinalueille (liite 2a). Yksi asuinkiinteistö on näiden laskelmien perus-
teella kuitenkin melualueella. 
 
4. Osayleiskaavan vaikutukset 
 
4.1 Teollisuusmelu 
 
Tulevaisuudessa nykyiset keskeiset teollisuusalueet laajenevat jolloin niiden 
melu lisääntyy. Ohjearvot eivät kuitenkaan edelleenkään ylity asuinalueilla tai 
muissa melusta häiriintyvissä kohteissa. Samoin ei tuulivoimalahankkeiden 
melu ylitä ohjearvoja Kalajoen keskustan alueella. Rakennemallivaihtoehdoissa 
ei ole eroa teollisuuden ja sen meluvaikutusten osalta. 
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4.2 Rakennemallivaihtoehdot 
 
Minimivaihtoehdossa Raitti asukasmäärät kasvavat noin 60 % minkä on nyt 
arvioitu lisäävän liikennemelua keskimäärin 2 dB. Maksimivaihtoehdossa Napa 
vastaavat muutokset olisivat noin 90 % ja 3 dB joten ero näiden välillä on var-
sin pieni, minkä voi havaita liitteestä 3. Nykytilanteeseen verrattuna selvästi 
suurempi määrä asuinkiinteistöjä olisi kuitenkin melualueilla kummassakin 
vaihtoehdossa. Uusien kokoojakatujen tarkkoja vaikutuksia melutilanteeseen 
ei nyt voitu selvittää, koska liikenne-ennusteita niille ei ole vielä tehty. Lisään-
tyvä väestömäärä uusilla asuinalueilla jakautuu kummassakin vaihtoehdossa 
useisiin kohteisiin eri puolille kaupunkia. Uusien kokoojakatujen liikennemäärät 
eivät tällöin muodostu kovin suuriksi, eivätkä ne siten synnytä merkittävää 
meluhaittaa. 
 
Kokkolantien pohjoispuolisilla uusilla loma-asumisalueilla meluohjearvo ei ylity 
koska nämä tulkitaan loma-asumisalueiksi taajamien välittömässä läheisyy-
dessä, joilla liikennemelun päiväohjearvo on sama kuin asuinalueilla eli 55 dB.  
 
5. Yhteenveto 
 
Nykytilanteessa ympäristömelu ei muodosta ongelmaa Kalajoen keskustassa. 
Osayleiskaavan toteutuessa asukas- ja liikennemäärät kasvavat, jolloin melu 
lisääntyy mutta melu ei tällöinkään ole merkittävä ongelma. Maksimivaihtoeh-
dossa Napa kasvu olisi suurempi kuin minimivaihtoehdossa Raitti, mutta käy-
tännössä vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa melun kannalta. 
 
 
 
 
LIITTEET 
 
Liite 1: Tieliikenteen melu nykytilanteessa 
 
Liite 2: Teollisuuden arvioitu päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq) 
 
Liite 3: Rakennemallivaihtoehtojen meluvaikutukset kun osayleiskaava on to-
teutunut 
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Liite 1
Tieliikenteen melu nykytilanteessa

Kokkolantie

Ylivieskantie

Oulaistentie

O
ulunti e

Kalajoki

KALAJOKI

Kalajoentie

a) Päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq)

Melualueella
33 nykyistä
asuinkiinteistöä.

ASUINRAKENNUS

SAIRAALA

OPPILAITOS

UUSI KAAVOITETTU ASUINALUE

ASUINKIINTEISTÖ MELUALUEELLA

SUUNNITTELUALUE

Kokkolantie

Ylivieskantie

Oulaistentie
O

ulunti e

Kalajoki

KALAJOKI

Kalajoentie

Uusien asuinalueiden yöajan
ohjearvo 45 dB ylittyy kirkkaan-
vihreästä vyöhykkeestä alkaen

b) Yöajan (22-7) keskiäänitaso (LAeq)

Nykyisten asuinalueiden yöajan
ohjearvo 50 dB ylittyy tumman-
vihreästä vyöhykkeestä alkaen

Kalajoen keskustan osayleiskaava
Meluvaikutukset

KALAJOEN
KAUPUNKI (A3) 1:30000

00 0,5 1 2
km

OML 13.1.2014

dB
70 <  
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

 <= 45

Asuin- yms. alueiden päiväajan
ohjearvo 55 dB ylittyy keltaisesta

värivyöhykkeestä alkaen
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Liite 2
Teollisuuden arvioitu päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq)
Ennustetilanteen kuvassa esitetty myös suunnitteilla olevien tuulivoimapuistojen
melun yhteisvaikutus

Kokkolantie

Ylivieskantie

Oulaistentie

O
ulunti e

Kalajoki

KALAJOKI

Kalajoentie

a) Nykytilanne

Osayleiskaavatasoisissa tarkasteluissa ei ole
yleensä mahdollista selvittää tarkasti teollisuus-
alueiden toimintoja ja melulähteitä, varsinkaan
tulevien teollisuusalueiden osalta. Tämän vuoksi
on nyt käytetty EU:n suositusta* yleisiksi melu-
päästöarvoiksi, mikäli näitä ei tunneta:
- Raskaan teollisuuden alueet 65 dB/m2
- Kevyen teollisuuden alueet 60 dB/m2

* Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and
the Production of Associated Data on Noise Exposure.

Melualueella
yksi nykyinen
asuinkiinteistö.

ASUINRAKENNUS

SAIRAALA

OPPILAITOS

UUSI KAAVOITETTU ASUINALUE

ASUINKIINTEISTÖ MELUALUEELLA

TUULIVOIMAPUISTOJEN MELU

UUSI LOMA-ASUMISALUE

SUUNNITTELUALUE

UUSI TEOLLISUUSALUE

Kokkolantie

Ylivieskantie

Oulaistentie
O

ulunti e

Kalajoki

KALAJOKI

Kalajoentie

35 dB 40 dB
45 dB

45 dB

40 dB

35 dB

b) Ennustetilanne

Taajamien välittömässä läheisyydessä
olevilla loma-asumisalueilla on sama

meluohjearvo kuin asuinalueilla 

YMPÄRISTOMINISTERIÖN SUOSITUS
TUULIVOIMALOIDEN OHJEARVOIKSI

45 dB     Asuin- yms. alueet, päivä
40 dB     Asuin- yms. alueet, yö
35 dB     Virkistysalueet, joissa
               yövytään väliaikaisesti

Hovilanmaan
tuulivoimalat (2)

Melualueella
yksi nykyinen
asuinkiinteistö.

 Jokelan, Tohkojan
ja Mustilankankaan
tuulivoimapuistot

Kalajoen keskustan osayleiskaava
Meluvaikutukset

KALAJOEN
KAUPUNKI (A3) 1:30000

00 0,5 1 2
km

OML 13.1.2014

dB
70 <  
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

 <= 45

Asuin- yms. alueiden päiväajan
ohjearvo 55 dB ylittyy keltaisesta

värivyöhykkeestä alkaen
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Liite 3
Rakennemallivaihtoehtojen meluvaikutukset kun osayleiskaava on toteutunut
Tieliikenne- ja teollisuusmelun päiväajan (7-22) keskiäänitaso (LAeq)
Kuvassa esitetty myös suunniteltujen tuulivoimapuistojen melun yhteisvaikutus

KAAVOITETTU ASUINALUE, EI TOT.

TUULIVOIMAPUISTOJEN MELU

UUSI LOMA-ASUMISALUE

SUUNNITTELUALUE

UUSI TEOLLISUUSALUE

UUSI PÄÄKOKOOJAKATU

KESKUSTA JA/TAI UUDET PALVELUT

UUSI ASUINALUE, EI KAAVOITETTU

ASUINKIINTEISTÖ MELUALUEELLA

Kokkolantie

Ylivieskantie

Oulaistentie

O
ulunti e

Kalajoki

KALAJOKI

Kalajoentie

35 dB 40 dB
45 dB

45 dB

40 dB

35 dB

a) Minimivaihtoehto "Raitti"

Melulaskelmissa ollut oletuksena, että
nykyisten teiden liikennemäärä kasvaa
väestönkasvun suhteessa 60 % jollloin
melutaso kasvaa nykyisestä n. 2 dB.

Melualueilla
67 nykyistä
asuinkiinteistöä.

Lisääntyvä väestömäärä uusilla
asuinalueilla jakautuu useisiin
kohteisiin eri puolille kaupunkia.
Uusien kokoojakatujen liikenne-
määrät eivät tällöin muodostu
kovin suuriksi, eivätkä ne tällöin
synnytä merkittävää meluhaittaa.

Asukasmäärän lisään-
tyminen voi lisätä melua
sairaalan alueella

Hovilanmaan
tuulivoimalat (2)

 Jokelan, Tohkojan
ja Mustilankankaan
tuulivoimapuistot

Kokkolantie

Ylivieskantie

Oulaistentie
O

ulunti e

Kalajoki

KALAJOKI

Kalajoentie

35 dB 40 dB
45 dB

45 dB

40 dB

35 dB

b) Maksimivaihtoehto "Napa"

Melulaskelmissa ollut oletuksena, että
nykyisten teiden liikennemäärä kasvaa
väestönkasvun suhteessa 90 % jollloin
melutaso kasvaa nykyisestä n. 3 dB.

Melualueilla
73 nykyistä
asuinkiinteistöä.

Lisääntyvä väestömäärä uusilla
asuinalueilla jakautuu tässäkin
vaihtoehdossa eri alueille.
Uusien kokoojakatujen liikenne-
määrät eivät tällöin muodostu
kovin suuriksi, eivätkä synnytä
merkittävää meluhaittaa.

Keskustatoimintojen
lisääntyminen voi lisätä 
melua sairaalan alueella

VAIHTOEHDOILLA EI OLE
MELUN KANNALTA MERKIT-
TÄVÄÄ KESKINÄISTÄ EROA

Hovilanmaan
tuulivoimalat (2)

 Jokelan, Tohkojan
ja Mustilankankaan
tuulivoimapuistot

Taajamien välittömässä läheisyydessä
olevilla loma-asumisalueilla on sama

meluohjearvo kuin asuinalueilla 

Kalajoen keskustan osayleiskaava
Meluvaikutukset

KALAJOEN
KAUPUNKI (A3) 1:30000

00 0,5 1 2
km

OML 13.1.2014

dB
70 <  
65 < <= 70
60 < <= 65
55 < <= 60
50 < <= 55
45 < <= 50

 <= 45

Asuin- yms. alueiden päiväajan
ohjearvo 55 dB ylittyy keltaisesta

värivyöhykkeestä alkaen

Taajamien välittömässä läheisyydessä
olevilla loma-asumisalueilla on sama

meluohjearvo kuin asuinalueilla 
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