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0 Hankkeen tiedot 
0.1 Kohde 

Suunnitelman kohteena on Varkauden kaupungissa sijaitsevan Ha-
sintien varteen sijoittuva meluvalli.  

 
0.2 Tilaaja 

   
  Varkauden kaupunki 
  PL 208 Ahlströminkatu 16 
  78201 Varkaus 
 
  Yhteyshenkilö: 
  Jani Viljakainen 
  puh. 040 843 0500 
  jani.viljakainen@varkaus.fi 
 
 
 

0.3 Suunnittelija 

   
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Microkatu 1 
PL 1199 
70210 Kuopio 
puh: 010 409 6600, fax 010 409 6601 
Laatijat: 
Sami Pailamo ins. ( AMK ) ja Antti Elomaa ins. ( AMK ) 
 

1. Yleistä 
 

Varkauden kaupungilla on tarkoituksena rakentaa valtatien 5:n varteen 
Hasintien kohdalle sijoittuva meluvalli. Meluvalli rakennetaan maankaa-
topaikkakelpoisista ylijäämämassoista, purkubetonista 
ja –asfaltista sekä tiilimurskasta, joita syntyy kaupungin alueella sijait-
sevista maanrakennus ja purkutyömailta. Meluvalli on tarkoitus raken-
taa vaiheittain siten, että mahdollisimman suuri osa meluvallista on lo-
pullisessa korkeudessa ja pinnan osalta viimeisteltynä.  
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2 Sijoituspaikka ja maaperä (ympäristöolosuhteet) 
 

2.1 Alueen sijainti ja maankäyttö 

 
Meluvalli sijaitsee Varkauden kaupungin läpi kulkevan valtatie 5:n var-
ressa sen länsi-puolella Hasintien kohdalla. Meluvalli sijoittuu valtatie 
5:n ja paikallisen kokoojatien (Hasintie) väliselle alueelle. Etäisyys alu-
eelle Varkauden keskustasta on noin 1,5 kilometria. Lähin asutus me-
luvallien kohdalla sijoittuu paikallistien länsipuolelle noin 100 metrin 
etäisyydelle. Meluvalli sijoittuu Vt 5:n varteen, tien länsipuolelle. Melu-
vallin länsipuolella kulkee asemakaava-alueen kokoojatie, jonka vieres-
tä alkaa asutus. Meluvallin luiskat sijoittuvat osittain valtatien tiealueel-
le. Hasintien meluvallin alue on asemakaavoitettu liikennealueeksi (LT) 
ja Hasintiehen rajoittuvaksi suojaviheralueeksi (EV). Hasintien länsi-
puolella on asuinkerrostalojen alue (AK) ja omakotitalojen alue (AO) 
sekä lähivirkistysalue (VL) ja puistoalue (P). 
 
 

2.2 Alueen topografia ja rakennettavuus 

Valtatie 5:n rakennussuunnitelmissa esitettyjen pohjatutkimusten pe-
rusteella alueen maaperä on pääasiassa silttistä hiekkamoreenia 
(siHkMr) ja hiekka moreenia (HkMr). Lisäksi paikoin on savikerrostu-
mia. Alueen kallionpinta sijaitsee 2-10 metriä nykyisen maanpinnan 
alapuolella. Pohjamaa soveltuu hyvin meluvallien rakentamiseen. 

Meluvallin ympäristön pintavedet johtuvat avo-ojia myöten sadeve-
siviemäriin, jonka pituus on noin 720 m. Sadevesiviemäri laskee Jou-
tenlahteen Käsityökadulla. 

3 Suunnittelun tavoitteet 

Tämän suunnitelman tavoitteena on esittää toteutettavat ratkaisut sel-
laisessa laajuudessa, että suunnitelmien perusteella meluvallien raken-
tamiseen voidaan hakea ja myöntää ympäristölupa sekä toteuttaa itse 
rakentaminen. 

Suunnittelun kohteena olevalla meluvallilla on tarkoitus vähentää tielii-
kenteen aiheuttamia meluvaikutuksia eräillä Varkauden kaupungin me-
luntorjuntasuunnitelmassa esitetyillä kohteilla. Suunnittelun tavoitteena 
on optimoida meluvallin rakentamisessa käytettävien täyttömassojen 
mahdollisimman suuri tilavuus vallitseva ympäristö ja tilavaraus huomi-
oiden. 
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4 Suunnitelman tekniset ratkaisut 
 

4.1 Yleistä 

Meluvalli rakennetaan Varkauden kaupungin alueella sijaitsevista 
maanrakennustyömailta syntyvistä puhtaista ylijäämämaista, purku-
betonista ja -asfaltista sekä tiilimurskasta. Betoni- ja tiilimurskeesta ero-
tellaan purkukohteessa raudat ja muut materiaalit. Suurista purkukoh-
teista meluvalliin toimitetaan Mara-asetuksen mukaisesti tutkittua ja 
asetuksen raja-arvot alittavaa ainesta. Mikäli asetuksen mukaiset raja-
arvot ylittyvät vähäisessä määrin, esitetään näiden aineksien sijoittami-
sesta meluvalliin sovittavan erikseen ympäristöviranomaisen kanssa. 
Kotitalouksien purkubetonia ei tutkita mara-asetuksen mukaisesti koska 
kaupungilla ei ole siihen tarvittavia resursseja. Kotitalouksien määrät 
ovat kuitenkin pieniä ja kaupunki katsoo että on parempi vastaanottaa 
tutkimaton aines hyväksyttyyn loppusijoitukseen sen sijaan että ympäri 
kaupunkia alkaa syntyä laittomia läjitysalueita. Kotitalouksilta ei peritä 
vastaanottomaksuja. 
Meluvallin rakentaminen tapahtuu päätypenkereenä. Läjitettävät mas-
sat tasataan suunniteltuun tasoon. Meluvallin rakentaminen toteutetaan 
siten, että mahdollisimman suuri osa läjitettävästä alueesta on lopulli-
sessa korkeudessa ja maisemoituna. Ulkopuolisen tavaran tuonti me-
luvalliin estetään puomein. Meluvallille menevät väylät suljetaan puo-
mein työajan ulkopuolisina aikoina. 
 
 
 

4.2 Täyttötyöt 

Hasintien meluvallin täyttäminen toteutetaan piirustuksen P11816-2 
mukaisesti. Meluvallin alareunan ja valtatien sivuojan väliin jätetään 1 
m suojaetäisyys. Meluvallin korkeus on keskimäärin 4 m, pituus yh-
teensä 350 m, harjan leveys vallin päällä 5 m ja alaosassa 20-30 m se-
kä luiskien kaltevuus 1:2 tai loivempi. Meluvallin harjan korkeus vaihte-
lee välillä N60 +92,15…+95,25. Meluvallin rakeenteellinen tyyppipoikki-
leikkaus ja pituusleikkaus on esitetty piirustuksissa P11816-3 ja 
P11816-5. 
Hasintien meluvallin tilavuus on likimain 19 000 m3rtr. Meluvallin raken-
tamiseen liittyvä täyttömateriaalien tuonti ja kaivinkonetyöskentely to-
teutetaan arkipäivisin klo. 7.00–20.00 välisenä aikana. Meluvallin ra-
kentaminen ei edellytä erityistä energian käyttöä 
Meluvallien täyttötyö etenee päätypenkereenä. Täyttö tiivistetään enin-
tään 0,5 metrin kerroksin käyttäen kuljetus- ja levityskalustoa. Täyttötyö 
toteutetaan vaiheittain siten, että mahdollisimman suuri osa läjitettäväs-
tä alueesta on lopullisessa korkeudessa ja maisemoituna. 
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4.3 Kuivatus 

Meluvallin länsipuolelle kaivetaan reunaojat piirustuksen P11816-2 mu-
kaisesti. Alueella muodostuvat pintavedet johdetaan kaivettavia 
reunaojia pitkin valtatie 5 sivuojien kautta kaupungin sadevesiviemäriin, 
jonka pituus on noin 720 m. Sadevesiviemäri laskee Joutenlahteen Kä-
sityökadulla. . Valtatie 5:n sivuojiin ei tehdä muutoksia. 
Täytön yhteydessä huolehditaan siitä, ettei täyttöalueelle muodostu 
vettä kerääviä painanteita. 
 
 

4.4 Suojattavat ja purettavat rakenteet 

  Purettavia rakenteita ei ole. 
Ennen töiden aloittamista suunnittelualueella on pidettävä erillinen kat-
selmus johtojen omistajien kanssa. Tarvittavat kaapelit ja johdot suoja-
taan. Rakennusalueen ulkopuolelle jäävää puustoa ja kasvillisuutta ei 
saa vahingoittaa. 
 
 

4.5 Pintarakenteet ja viimeistelytyöt 

Rakentamisen loppuvaiheessa läjitykseen tuotavista maamassoista si-
joitetaan erilleen alueen pintakerrokseksi soveltuvat maamassat hyö-
dyntämistä varten. Läjitystoiminnan loputtua meluvallin alue siistitään ja 
meluvallin pinta tasataan sekä muotoillaan siten, että lammikoitumista 
ei pääse tapahtumaan. Meluvallin luiskat luiskataan kaltevuuteen 1:2. 
Erilleen kerätyt humuspitoiset maat levitetään alueen pinnalle pintaker-
rokseksi ja tarvittaessa pintakerrokseen tuodaan kasvukerrokseksi li-
sämaita. Meluvalli maisemoidaan nurmettamalla.  

 
 
 

4.6 Meluvallin rakentamisen ympäristövaikutukset ja tarkkailu 

Meluvallin rakentaminen ei aiheuta merkittäviä päästöjä pohjaveteen, 
vesistöön tai vesistön käyttöön.  
Rakentamisen aikana voi tapahtua vähäistä betoni- ja tiilimurskeen pö-
lyämistä ilmaan, pölyämistä voidaan estää kastelulla. Muutoin raken-
taminen ei lisää päästöjä ilmaan. 
Maahan mahdollisesti aiheutuvat päästöt voivat tulla työkoneista. Pääs-
töjä voivat mahdollisesti olla öljy- tai polttoainevuodot. Työkoneita ei 
huolleta tai tankata työalueella, eikä rakennustyömaalla säilytetä polt-
toainetta.  
Vesinäytteet otetaan kerran vuoteen keväällä. Vesinäytteistä tutkitaan 
kiintoaine, sähkönjohtavuus, Ph, kokonaisfosfori, kokonaistyppi ja 
rauta. Näytteenottopaikat päätetään yhdessä 
ympäristölupaviranomaisen kanssa. 
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5. Aikataulu 
 

Meluvallin rakentamiselle haetaan ympäristölupaa vuoden 2021 aika-
na. Meluvallin rakentaminen aloitetaan ympäristöluvan myöntämisen 
jälkeen. Meluvalin rakentamisen kestoaika on riippuvainen siitä miten 
paljon läjitettävää ainesta meluvalliin saadaan. Tässä vaiheessa arvioi-
daan meluvallin rakentamisen kestävän n. 6-10 vuotta.  

 
 
 

Varkaudessa 21.4.2021 
 
 
 
Pekka Makkonen 
Suunnitteluinsinööri 
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 Ote asemakaavasta 

 


