Varkauden moottoriurheilukeskus
Meluselvitys
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1 SUUNNITTELUKOHDE
Varkauden moottoriurheilukeskus on seudullisesti merkittävä rata-alue. Varkauden kaupunki on
luovuttanut maa-alueen Urheiluautoilijoiden käyttöön vuonna 1987, jolloin aluetta alettiin rakentaa
moottoriurheilijoiden käyttöön. Nykyisin alueella toimii ja alueen toimintaa kehittää kaksi moottoriurheiluseuraa.

Kuva 1. Moottoriurheilukeskuksen sijainti (Maanmittauslaitos 2017).
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2 MELUN OHJEARVOT JA ARVIOINTI
Meluntorjuntalain (382/87) nojalla annettua valtioneuvoston päätöstä (993/1992) melutason ohjearvoista sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi
maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa ja rakentamisessa. Päätöksessä on annettu ohjearvot melun A-painotetulle keskiäänitasolle (ekvivalenttitaso) L Aeq päiväajalle (klo 7 22) ja yöajalle (klo 22 - 7). Asumiseen käyttävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien
välittömässä läheisyydessä on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona ohjearvoa 55 dB eikä
yöohjearvoa 50 dB. Loma-asumiseen käyttävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella
olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB ja yöohjearvoa 40 dB.
Päätös ei kuitenkaan koske ampuma- ja moottoriurheiluratojen aiheuttamaa melua, eikä sitä sovelleta melusuoja-alueeksi tarkoitetuilla alueilla. Suomessa ei ole moottoriurheilun aiheuttamalle
melulle erillisiä melutason ohjearvoja, joten vakiintuneen käytännön mukaisesti myös moottoriurheilun melua arvioidaan valtioneuvoston asettaman melutason ohjearvojen näkökulmasta,
usein lisäksi arvioidaan myös melun enimmäisäänitasoja. Näiden pohjalta tavoitetasoksi usein
asetetaan melun päiväajan keskiäänitaso (LAeq) 55 dB ja melun hetkellinen enimmäisäänitaso (L Amax) 60 dB. (Ympäristöministeriö 2008).
Valtioneuvoston päätöksessä on ohjearvot ulkoa sisälle kantautuvalle melulle, kuten myös Terveydensuojelulain (763/1994) nojalla annetussa Asumisterveysohjeessa (2003). Nämä terveydensuojelulain nojalla annetut ohjearvot 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä koskevat myös moottoriratamelua. Terveyshaitan arvioinnissa pääpaino on sillä, että yöaikainen melu voi häiritä unta tai vaikeuttaa nukahtamista. Moottoriradalla ei kuitenkaan ole toimintaa yöaikana (klo 22 - 7).
Taulukko 1 Melutasojen ohjearvot (993/1992)
Ohjearvot ulkona

Päivä

Yö

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja
oppilaitoksia palvelevat alueet

55 dB

50 dB

Uudet asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet
taajamissa sekä hoitolaitoksia ja oppilaitoksia palvelevat
alueet

55 dB

45 dB

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet,
virkistysalueet taajamien ulkopuolella ja
luonnonsuojelualueet

45 dB

40 dB

Ohjearvot sisällä

Päivä

Yö

Asuin- potilas- ja majoitushuoneet

35 dB

30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat

35 dB

-

Liike- ja toimistohuoneistot

45 dB

-

Moottoriurheilumelun muodostama äänispektri poikkeaa yleensä ympäristön taustamelusta, joten melun häiritsevyys korostuu muuten hiljaisilla alueilla. Toisaalta taas esimerkiksi maantien
läheisyydessä liikenteen aiheuttama melu tuo ns. peittovaikutusta, jolloin moottoriurheilumelu ei
ole niin hyvin erotettavissa. Moottoreiden melu koostuu useista komponenteista, joiden taajuudet vaihtelevat ajoneuvon ja moottorikoon mukaan. Moottorimelu voidaan katsoa sisältävän
myös kapeakaistaisia ominaisuuksia lähellä melulähdettä, kauempana melulähteestä kapeakaistaisuus ei enää erotu. Selvityksessä on oletettu, ettei melu ole kapeakaistaista rataa lähimmillä
asuin- ja lomakiinteistöillä. Moottoriurheilumelulle ominaista on äänen ajallinen ja tasollinen
vaihtelu, mikä lisää usein melun häiritsevyyden kokemista.
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3 TOIMINNAN KUVAUS
3.1

Rata-alue ja ympäristö
Varkauden moottoriurheilukeskus sijaitsee noin viisi kilometriä kaupunkikeskuksesta pohjoiseen,
valtatien 5 ja Tykkitien välisellä alueella. Moottoriurheilualuetta lähinnä olevat asuinkiinteistöt sijaitsevat alueen pohjoispuolella noin 200 metrin etäisyydellä (915-414-3-229), koillispuolella noin
200 metrin etäisyydellä (915-414-3-401) ja alueen kaakkoispuolella noin 420 metrin etäisyydellä
(915-414-3-388). Alue on Luttila-Pussilanjoki-Lapinmäki-Puurtila-osayleiskaavassa merkinnällä
moottoriurheilualue. Rataa ympäröi yleiskaavassa maa- ja metsätalousalueet sekä pohjois- ja koillispuolella pientaloalueet.

Kuva 2. Moottoriurheilurata (Varkauden kaupunki).

3.2

Kuva 3. Ilmakuva (Maanmittauslaitos 2017).

Toiminta moottoriurheilukeskuksen alueella
Moottoriurheilualueen aktiivisin toiminta-aika keväästä syksyyn 1.4. - 31.10. välisenä aikana. Sen
lisäksi syksystä kevääseen (1.11. - 31.3.) alueen parkkipaikkaa tullaan käyttämään moottorikelkkaratana lumitilanteen mukaan. Alue on avoin harjoittelulle arkipäivinä ja viikonloppuina. Lisäksi radoilla järjestetään kilpailuita viikonloppuisin. Nykyisen ympäristöluvan mukaiseen toimintaan on
suunniteltu joitain muutoksia; uusi minicrossrata, mahdollinen autocross-radan laajennus sekä
muutoksia harjoittelu- ja kilpailuaikoihin. Päivitettävän ympäristöluvan mukainen toiminta on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Moottoriurheiluradan toiminta (haettavassa ympäristöluvassa).
Rata auki
harjoittelulle

Kilpaluja / vuosi
viikonloppuisin

Ka rti ngra ta

ma -pe 9 - 20
l a 9 - 18, s u 12 - 16

5 kil pai lua vuodess a (ma x)
klo 12 - 20

Speedwa y-ra ta

ti - to 9 - 20
l a 9 - 18, s u 12 - 16

5 kil pai lua vuodess a (ma x)
klo 12 - 20

Autocross -ra ta

ma-pe 16 - 20
l a 9 - 16, s u 12 - 16

3 kil pai lua vuodess a (ma x)
klo 12 - 20

Mini motocros s , junior
moottoripyörä i li jä t

ti - to 9 - 20
l a 9 - 16, s u 12 - 16

ei ki lpa i luja

Moottorikel kka ra ta

ti - to 12 - 20
l a 9 - 16

2 kil pai lua vuodess a (ma x)
klo 12 - 20

Kartingradalla maksimikapasiteetti on 20 autoa kerrallaan radalla. Rata on auki harjoittelulle arkisin ja viikonloppuisin. Kilpailuja järjestetään enintään 5 vuodessa.
Speedway-radan maksimikapasiteetti on 4 pyörää kerrallaan radalla. Harjoittelupäivät ovat tiistaista torstaihin sekä viikonloput. Kilpailuja järjestetään enintään viitenä viikonloppuna.
Autocross -radan maksimikapasiteetti on 3 autoa kerrallaan radalla. Rata on auki harjoittelulle arkiiltaisin ja viikonloppuisin. Kilpailuja järjestetään enintään kolmena viikonloppuna.
Minimotocross-radan maksimikapasiteetti on 3 pyörää kerrallaan radalla. Rata on auki harjoittelulle arkisin tiistaista torstaihin sekä viikonloppuna. Kilpailutoimintaa ei järjestetä.
Moottorikelkkarata on mahdollista rakentaa alueen parkkipaikka-aluetta hyödyntäen. Radalla on
enintään 5 kelkkaa kerrallaan. Rata on auki harjoittelulle tiistaista torstaihin sekä lauantaisin lumitilanteen mukaan. Enintään kahtena viikonloppuna järjestetään kilpailut.
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4 MELULASKENTA
4.1

Laskentaohjelma ja laskentamenetelmät
Meluselvityksen leviämislaskelmat on tehty CadnaA -melulaskentaohjelman versiolla 2017, joka
käyttää kansallisesti hyväksyttyä pohjoismaista melun laskentamallia. Toiminnan keskiäänitasot
(LAeq) ja enimmäismelutasot (Lmax) on mallinnettu 3D-maastomallia käyttäen. Laskentaohjelma
ottaa huomioon maaston muodot ja laadun (akustisesti kova tai pehmeä pinta), rakennukset sekä
akustisesti kovien pintojen (mm. vesistöt) aiheuttamat heijastukset. Laskelmissa heijastusten
määrä on ollut kaksi.
Laskentamalli ottaa huomioon sääolosuhteiden mukaisen äänen vaimentumisen. Mallissa melun
eteneminen määritetään äänen etenemisen kannalta suotuisissa olosuhteissa. Tämä tarkoittaa
kevyttä myötätuulta äänilähteestä tarkastelukohteeseen päin. Laskentamallin tulos vastaa mittaustulosta, joka saataisiin hyvin pitkän mittausjakson aikana eri sääolosuhteissa. Mallin oletusolosuhteet on esitetty taulukossa 3.
Taulukko 3. Sääolosuhteiden oletusarvot laskennassa.
Sääparametri

Mallin oletusarvo laskennassa

tuulen nopeus

3 m/s myötätuulta

l ä mpöti la

10 ⁰C

s uhteel li nen i lma nkos teus

70 %

Ohjelma laskee etäisyyden aiheuttaman äänen vaimenemisen maaston muodot ja rakenteen
huomioon ottaen. Leviämismallinnuksena laskentahilana on käytetty 10 x 10 metrin laskentaruudukkoa. Melun leviämislaskelmat on tehty kahden metrin korkeudella maanpinnasta. Laskentaohjelmassa arvioitu laskentatuloksen tarkkuus on noin ± 3 dB, lähellä melulähdettä tulos on tätä
tarkempi.

4.2

Laskennassa käytetyt lähtötiedot
Maastomalli
Melulaskennan maastomalli on muodostettu laserkeilausaineistosta (2013), jonka korkeustarkkuus on noin 5…10 cm sekä kartoitettuun aineistoon, joista viimeisin on speedway-radan vallit
vuodelta 2017. Aineistossa on myös rata-alueella olevat rakennukset. Em. aineisto käsittää noin
1 km2 alueen. Kauempana on käytetty Maanmittauslaitoksen korkeuskäyräaineistoa, jossa korkeuskäyrät ovat kahden metrin välein. Nykyiset rakennukset moottoriradan ulkopuolella on
tuotu Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta.
Melulähteet
Melupäästöt on syötetty laskentaohjelmaan äänitehotasoina (LW) taajuuskaistoittain välillä
63…8000 Hz. Selvityksen lähtöaineistona on käytetty samaa melupäästön taajuusjakaumaa kuin
Hyvinkään Vauhtipuiston meluselvityksessä (Sito Oy 2012) siten, että kokonaismelupäästöä on
muokattu/alennettu noin 5 %, jotta se vastaisi paremmin tiukentuneita lajikohtaisia melupäästörajoja. Melupäästöä on vaimennettu oktaavikaistoittain tasaisesti ottamatta kantaa siihen, miten
kehittyvä äänenvaimennintekniikka alentaa eri ääniä eri taajuuksilla. Taulukkoon 4 on koottu
melulaskennoissa käytetyt lähtömelutasot kokonaismelupäästöinä (L W).
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Taulukko 4. Lajikohtaiset melulaskennassa käytetyt melupäästöt L WA.
Laji

Melupäästö LWA

Ka rti ng

117 dB

Spee dwa y

126 dB

Autocros s / JM

117 dB

Mini motocros s

109 dB

Moottorikelkka

122 dB

Käytännössä ajoneuvosta ja ajotilanteesta riippuen melutaso vaihtelee ajallisesti ja tasollisesti
paljon. Yhden ratakierroksen aikana on lajista riippuen useita kiihdytyksiä ja hidastuksia, jolloin
ajonopeus, moottorin kierrosluku ja ajoneuvon etäisyys tarkastelukohteesta vaihtelevat. Melutasoon vaikuttavat myös ajoneuvon tyyppi, moottoritilavuus, ajotapa sekä autojen ja pyörien lukumäärä sekä ajon ajallinen kesto. Melulaskelmissa erilaisia melutilanteita on kuvattu mallintamalla harjoittelupäivän ja kilpailupäivän tilanne.

4.3

Meluselvityksessä tarkastellut tilanteet
Moottoriurheilukeskuksen melutilannetta tässä selvityksessä on kuvattu meluvaikutuksiltaan
merkittävimmissä lajeissa ns. hiljaisen harjoittelupäivän, vilkkaan harjoittelupäivän sekä lajikohtaisten kilpailupäivien tarkasteluilla. Harjoittelupäivinä on oletuksena, että eri radoilla ajetaan
samanaikaisesti. Lajikohtaisena kilpailupäivänä vain ko. kilpailuradalla on toimintaa. Käytännössä
radan aukioloaikana (1.4. - 31.10. ja moottorikelkkarata 1.11. - 31.3.) on käynnissä melun kannalta hyvin toisistaan poikkeavia tilanteita. Minimotocross- ja moottorikelkka -lajeissa on tarkasteltu vain harjoittelupäivän melutilannetta.
Arviot harjoittelupäivien ja kilpailupäivien ajoneuvomääriin ja ajalliseen kestoon perustuvat
moottoriurheilukeskukselle suunniteltuihin aukioloaikoihin (Moottoriurheilukeskuksen toimintojen muutokset verrattuna nykyiseen ympäristölupaan 18.2.2015) sekä alueella toimivien moottoriurheiluyhdistyksiltä saatuihin arvioihin. Melutilannetarkasteluissa yhtä aikaa radalla olevien
ajoneuvojen lukumäärät ja aktiiviset ns. meluntuottoajat on koottu taulukkoon 5.
Taulukko 5. Harjoittelu- ja kilpailupäivien yhtä aikaa radalla olevien ajoneuvojen määrä ja ns. aktiivinen
meluntuottoaika.
Harjoittelu - hiljainen päivä

Harjoittelu - vilkas päivä

Kilpailu

Ajoneuvoja radalla Aktiivinen ajoaika Ajoneuvoja radalla Aktiivinen ajoaika Ajoneuvoja radalla Aktiivinen ajoaika
Karting

3

1h

10

2h

20

5h

Speedway

2

12 min

4

18 min

4

21 min

Autocross

1

30 min

4

2h

6

4h

Minimotocross

1

24 min

4

24 min

Moottorikelkka

1

30 min

4

1h

2

4h
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4.4

Tulosten tarkkuustaso ja epävarmuustekijät
Pohjoismaisen laskentamallin tuloksen tarkkuus on noin ± 3 dB, lähellä melulähdettä jonkin verran tarkempi ja etäällä melulähteestä tulos on epätarkempi. Tulokseen vaikuttavat ajoneuvojen
lukumäärä, arvioitu päivittäinen ajoaika sekä laskennassa käytetty melupäästö. Selvityksessä on
pyritty arvioimaan ajoneuvojen määrä ja ajoaika siten, että tulos edustaa niin sanotusti mahdollisimman meluisaa tilannetta. Melupäästönä on käytetty emissioita (L W), jotka ovat jonkin verran
suurempia kuin tällä hetkellä lajikohtaiset päästörajat sallivat. Selvityksessä on pyritty kuvaamaan
nk. maksimaalista melupäästöä, suoralla tapahtuvaa kiihdytystä. Käytännössä ja lajikohtaisesti
tällaisia tilanteita on vain osan aikaa kustakin ajotapahtumasta.
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5 MELULASKENNAN TULOKSET
5.1

Harjoittelupäivän melutilanne
Hiljaisen ja vilkkaan harjoittelupäivän tilanne
Moottoriurheiluradan käytön meluvaikutuksia on kuvattu ns. hiljaisen harjoittelupäivän tilanteella
ja vilkkaan harjoittelupäivän tilanteella. Yhtä aikaa radalla olevien autojen ja pyörien määrät sekä
aktiivinen ajoaika kullakin radalla ovat taulukon 5 mukaiset. Hiljaisempana harjoittelupäivänä, jolloin toimintaa on karting-radalla, speedway-radalla sekä autocross-radalla, melutilanne on esitetty
kuvassa 4.

Kuva 4. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7 - 22) hiljaisena harjoittelupäivä, jolloin ajetaan speedway-, karting- ja
autocross-radoilla.

Vilkkaana harjoittelupäivänä autoja ja pyöriä on yhtäaikaisesti enemmän harjoittelemassa ja aktiivinen ajoaika on enemmän kuin hiljaisena harjoittelupäivänä. Melutilanne vilkkaana harjoittelupäivänä on esitetty kuvassa 5. Päiväajan keskiäänitason 55 dB vyöhyke ulottuu jonkin verran moottoriradan alueen ulkopuolelle; lännessä Vitostielle, idässä Sorvanmäen ja Sorvanniemen suuntaan
Tykkitien itäpuolelle. Lähimmillä asuinkiinteistöllä ohjearvotaso 55 dB ei ylity. Yksittäisillä lomakiinteistöillä Huruslahden itäpuolella loma-asumiseen tarkoitetuille alueille asetettu päiväajan keskiäänitason ohjearvo 45 dB ylittyy.
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Kuva 5. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7 - 22) vilkas harjoittelupäivä, jolloin ajetaan speedway-, karting-, autocross- ja minicross-radoilla.

Karting
Karting-ajoharjoittelun päiväajan melutilanne on kuvassa 6 hiljaisena harjoittelupäivänä, jolloin
radalla on yhtäaikaisesti kolme autoa ja aktiivista ajoaikaa on noin tunti. Melulaskentojen tulosten perusteella hiljaisena harjoittelupäivänä melun päiväajan (klo 7 - 22) keskiäänitason (L Aeq) 55
dB:n vyöhyke ulottuu moottoriradan alueelle.

Kuva 6. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7 - 22) karting, hiljainen harjoittelupäivä.
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Karting-radan vilkkaan harjoittelupäivän melutilanne on esitetty kuvassa 7. Vilkkaana päivänä radalla on oletettu olevan yhtäaikaisesti 10 autoa ja aktiivinen ajoaika on kaksi tuntia. Melulaskentojen tulosten perusteella vilkkaan harjoittelupäivän päiväajan meluvyöhyke 55 dB ulottuu pohjoisen suuntaan noin 130 metrin etäisyydelle ja kaakon suuntaan pisimmillään noin 180 metrin
etäisyydelle karting radasta. Rata-aluetta lähimmillä asuinkiinteistöillä melun päiväajan ohjearvotaso 55 dB ei ylity. Yksittäisillä lomakiinteistöillä Huruslahden itäpuolella loma-asumiseen tarkoitetuille alueille asetettu päiväajan keskiäänitason ohjearvo 45 dB ylittyy.

Kuva 7. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7 - 22) karting, vilkas harjoittelupäivä.
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Speedway
Speedway ajoharjoittelu päiväajan melutilanne on kuvassa 8 hiljaisena harjoittelupäivänä, jolloin
radalla on yhtäaikaisesti kaksi pyörää ja aktiivista ajoaikaa 12 minuuttia. Tehtyjen laskentojen tulosten perusteella päiväajan (7 - 22) keskiäänitason (LAeq) 55 dB:n vyöhyke ulottuu rata-alueelle.

Kuva 8. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7 - 22) speedway, hiljaisen harjoittelupäivän tilanne.

Speedway radalla vilkkaana harjoittelupäivänä pyöriä on oletettu olevan radalla yhtäaikaisesti
neljä ja aktiivista ajoaikaa yhteensä 18 minuuttia. Melulaskentojen tulosten perusteella vilkkaana
harjoittelupäivänä keskiäänitason 55 dB vyöhyke päiväaikana (klo 7 - 22) ei ulotu moottoriradan
alueen ulkopuolelle. Vilkkaan harjoittelupäivän melutilanne on kuvassa 9.

Kuva 9. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7 - 22) speedway, vilkas harjoittelupäivä.
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Minimotocross
Minimotocrossin aiheuttama päiväajan melutilanne sekä hiljaisena että vilkkaana harjoittelupäivänä on vähäinen. Vilkkaan harjoittelupäivän tilanteessa radalla on yhtäaikaisesti neljä pyörää ja
aktiivinen ajoaika kestää 24 minuuttia. Tehtyjen laskentojen tulosten perusteella päiväajan (7 22) keskiäänitason (LAeq) 55 dB:n vyöhyke ei ulotu rata-alueen ulkopuolelle. Lähimmillä asuinkiinteistöllä ohjearvotaso 55 dB ei ylity.

Kuva 10. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7 - 22) minimotocross, vilkas harjoittelupäivä.
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Moottorikelkka
Moottorikelkkarata on käytössä talvella (1.11. - 31.3.) lumitilanteen mukaan. Moottorikelkkaradan päiväajan melutilanne on esitetty kuvassa 10 vilkkaana harjoittelupäivänä, jolloin radalla on
yhtäaikaisesti neljä moottorikelkkaa ja aktiivinen ajoaika kestää 60 minuuttia. Tehtyjen laskentojen tulosten perusteella päiväajan (7 - 22) keskiäänitason (LAeq) 55 dB:n vyöhyke ulottuu jonkin
verran moottoriradan alueen ulkopuolelle länteen päin. Idässä meluvyöhyke ei ulotu Tykkitien
itäpuolelle. Lähimmillä asuinkiinteistöllä ohjearvotaso 55 dB ei ylity.

Kuva 11. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7 - 22) moottorikelkka, vilkas harjoittelupäivä

5.2

Kilpailupäivän melutilanne
Karting
Kartingin kilpailutilanteessa autoja on radalla yhtäaikaisesti 20 ja aktiivinen ajoaika on viisi tuntia.
Kilpailutilanteessa melulaskennan tulosten perusteella (kuva 12) päiväajan keskiäänitason (L Aeq)
55 dB vyöhyke ulottuu pohjoisen suuntaan enimmillään noin 320 metrin etäisyydelle, kaakkoon
noin 420 metrin etäisyydelle, idässä vesistön itäpuolelle ja kaakkois- ja eteläsuuntaan noin 400
metrin etäisyydelle karting-radasta. Lähimmät asuinkiinteistöt alueen pohjoispuolella (915-4143-229), koillispuolella (915-414-3-401) sekä vapaa-ajan kiinteistöt (915-410-1-77 ja 915-410-1145) Sorvalahden itäpuolella ovat meluvyöhykkeellä 55 - 60 dB (L Aeq 7 - 22).
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Kuva 12. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7 - 22) karting kilpailupäivänä.

Speedway
Speedwayn kilpailutilanteessa pyöriä on radalla yhtäaikaisesti neljä ja aktiivinen ajoaika on arvioitu olevan 21 minuuttia kilpailupäivän aikana. Melulaskennan tulosten perusteella kilpailupäivänä melun keskiäänitaso (LAeq 7 - 22) 55 dB vyöhyke ei ulotu moottorirata-alueen ulkopuolelle. Kilpailupäivän melutilanne on esitetty kuvassa 13.

Kuva 13. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7 - 22) speedway kilpailupäivänä.
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Autocross
Autocrossin kilpailutilanteessa autoja on arvioitu olevan radalla yhtäaikaisesti kuusi ja aktiivinen
ajoaika kilpailupäivän aikana on neljä tuntia. Melulaskennan tulosten perusteella kilpailupäivän
melun keskiäänitason (LAeq 7 - 22) 55 dB vyöhyke ei ulotu moottorirata-alueen ulkopuolelle. Kilpailupäivän melutilanne on esitetty kuvassa 14.

Kuva 14. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7 - 22) autocross kilpailupäivänä.
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6 MELUNTORJUNTARATKAISUT
Alueella toimivat seurat kehittävät Varkauden moottoriurheilukeskusta laaditun viitesuunnitelman
mukaisesti. Suunnitelmassa on mm. uusien katsomoiden rakentaminen speedway-radan läheisyyteen. Vuonna 2017 speedway-radan länsipuolelle rakennettiin maavalli, jota käytetään katsomotasanteena. Nykyistä katsomoa speedway-radan itäpuolella on suunniteltu korotettavan ja jatkettavan. Uudet katsomorakenteet on tarkoitus rakentaa kiinteiksi, jotta ne toimisivat meluseinän tavoin. Moottorikelkkarataa varten sille varattu alue tasataan ja radan ympärille on ollut suunnitelmissa rakentaa noin 3 metrin korkuiset maavallit estämään melun leviämistä. Myös Karting-radan
pohjoispäädyn nykyistä maavallia (tasolla +99 mpy (N2000)) on suunniteltu korotettavan noin 3
metriä. Korotuksen jälkeen maavalli on tasolla noin +102 mpy (N2000). Tehtyjen melulaskentojen
tulosten perusteella toimenpiteet vähentävän melun leviämistä lähialueelle ja harjoittelupäivän aikana minkään lajin aiheuttama päiväajan keskiäänitaso ei ylitä lähimmillä asuinkiinteistöllä 55 dB.
Melun kannalta huonoin tilanne muodostuu karting kilpailupäivän aikana, jolloin päiväajan keskiäänitaso lähimmillä asuinkiinteistöillä radan itäpuolella ylittää 55 dB ja loma-asumiseen sovellettava melutason ohjearvo ylittyy. Melumallinnuksen tulosten mukaan karting-radan nykyisestä tasosta laskettuna noin 2 - 5 metriä korkea maavalli radan koillis- ja itäpuolella estäisi melun leviämisen asuin- ja lomakiinteistöille. Karting-radan pohjoispäädyssä maavallia voisi korottaa nykyisestä
noin 2 metriä ja kaakkoiskulmasta noin 4 - 5 metriä nykyisestä maanpinnasta. Radan itäpuolella ei
ole aiempia maavalleja, ja siksi siellä on tarve korkeammalle maavallille kuin pohjoisosassa. Maavallia on mallinnuksen mukaan jatkettava koko karting-radan itäpuolinen reuna, jotta melutason ohjearvot täyttyisivät asuin- ja lomakiinteistöillä. Melun leviämistä estävä maavalli olisi tasolla noin
+99 (N2000) karting-radan itä- ja kaakkoispuolella ja tasolla noin +101 mpy (N2000) radan pohjoispuolella. Karting-radan kaakkoispuolella maavalli voisi yhdistyä autocross-radan viereen jo rakennettuun maavalliin, joka on tässä kohdin tasolla +98 mpy (N2000). Samalla valli voisi toimia esimerkiksi katsomotasanteena.
Alueella on tällä hetkellä kukkula speedway-radan kaakkoispuolella ja sen korkeustaos on +96 mpy
(N2000). Melumallinnuksen tulosten perusteella kukkulan poistamisella ei ole merkittävää vaikutusta melun kulkeutumista moottoriurheilukeskuksen toiminta-alueen ulkopuolelle.
Kuvassa 15 on esitetty suunnitellut meluntorjuntaratkaisut. Kuvissa 16 ja 17 on esitetty melumallinnuksen tulokset meluisimmissa tilanteissa eli kartingin kisapäivänä ja vilkkaana harjoittelupäivänä
suunniteltujen meluntorjuntaratkaisujen toteuttamisen jälkeen.
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Kuva 15. Suunniteltujen maavallien ja katsomoiden sijainnit.

Kuva 16. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7 - 22) kartingin kisapäivänä, kun alueelle suunnitellut meluntorjuntaratkaisut on toteutettu ja lisäksi karting-radan itäpuolelle on rakennettu yhtäjaksoinen maavalli. Yksi loma-asumiseen käytettävä kiinteistö jää meluvyöhykkeelle 45-50 dB (L Aeq 7 - 22).
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Kuva 17. Päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7 - 22) vilkkaana harjoittelupäivänä, kun moottoriurheilukeskuksen suunnittelemat meluntorjuntaratkaisut on toteutettu ja lisäksi karting-radan itäpuolelle on rakennettu yhtäjaksoinen maavalli. Mallinnuksessa on mukana autocross-radalle suunniteltu laajennusosa, jota ei ole toistaiseksi rakennettu. Päiväajan keskiäänitason ohjearvot eivät ylity asuin- ja lomakiinteistöillä.

6.1

Enimmäisäänitaso (Lmax) meluntorjuntaratkaisujen toteuttamisen jälkeen
Edellisessä kappaleessa kuvattujen meluntorjuntaratkaisujen toteuttaminen alentaa Varkauden
moottoriurheilukeskuksen lähialueen päiväajan keskiäänitasoa (LAeq 7 - 22). Päiväajan keskiäänitason lisäksi on laskennallisesti tarkasteltu läheisten asuin- ja lomarakennusten pihojen hetkellinen
enimmäismelutaso (Lmax).
Hetkellinen enimmäisäänitaso on laskettu meluisimmissa tilanteissa eli kartingin kisapäivänä ja
vilkkaana harjoittelupäivänä. Vilkkaan harjoittelupäivän hetkellinen enimmäisäänitaso on eri melulähteiden (karting, speedway, autocross ja minicross) enimmäisäänitasojen summa. Tulos on
siinä mielessä teoreettinen, että oletuksena on, että kaikki lajit harjoittelevat samanaikaisesti ja
jokaisen lajin hetkellinen enimmäisäänitaso mitataan samanaikaisesti.
Kuvassa 18 on esitetty lasketut enimmäisäänitasot lukuarvoina kartingin kisapäivänä läheisillä
asuin- ja lomakiinteistöillä. Hetkellisen enimmäisäänitason tavoitetaso (asuminen 60dB / lomaasuminen 55dB) ylittyy yhdellä desibelillä asuinkiinteistöllä 915-414-3-229 ja lomakiinteistöllä
915-410-1-142.
Kuvassa 19 on esitetty lasketut enimmäisäänitasot vilkkaana harjoittelupäivänä läheisillä asuin- ja
lomakiinteistöillä. Hetkellisen enimmäisäänitason tavoitearvot eivät ylity yhdelläkään kiinteistöillä.
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Kuva 18. Enimmäisäänitaso (Lmax) kartingin kisapäivänä, kun moottoriurheilukeskuksen suunnittelemat meluntorjuntaratkaisut on toteutettu ja lisäksi karting-radan itäpuolelle on rakennettu yhtäjaksoinen maavalli.
Enimmäisäänitason tavoitearvot (60 dB/55 dB) ylittyvät yhdellä asuinkiinteistöillä ja yhdellä lomakiinteistöllä.

Kuva 19. Enimmäisäänitaso (Lmax) vilkkaana harjoittelupäivänä, kun moottoriurheilukeskuksen suunnittelemat
meluntorjuntaratkaisut on toteutettu ja lisäksi karting-radan itäpuolelle on rakennettu yhtäjaksoinen maavalli. Enimmäisäänitason tavoitearvot (60 dB/55 dB) eivät ylity kiinteistöillä.
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Meluselvityksen tulosten perusteella Varkauden moottoriurheilukeskuksen toiminnasta eniten melua
aiheutuu kartingin kisapäivänä. Karting-radalla järjestetään noin 5 kilpailua vuodessa ja ne ajoittuvat viikonloppuihin. Melumallinnuksen tulosten perusteella melun päiväajan keskiäänitason ohjearvot asuinja lomakiinteistöillä ylittyvät. Myös vilkkaat harjoittelupäivät, jolloin toimintaa on samanaikaisesti karting-, speedway-, autocross- ja minicross-radoilla, aiheuttavat melun leviämistä moottoriurheilukeskuksen toiminta-alueen ulkopuolelle. Vilkkaana harjoittelupäivänä asuinrakennuksille asetetut ohjearvot
eivät ylity, mutta kaksi lomakiinteistöt Huruslahden itäpuolella ovat meluvyöhykkeellä 45 - 50 dB (L Aeq 7 22).
Melumallinnuksen perusteella speedway-, autocross-, minimotocross- ja talvisin moottorikelkkarata eivät aiheuta melun päiväajan keskiäänitason ohjearvojen ylittymistä läheisillä asuin- tai lomakiinteistöillä.
Niin sanottu hiljainen harjoittelupäivä, jolloin toimintaa on samanaikaisesti speedway-, autocross ja karting-radoilla, ei myöskään aiheuta päiväajan keskiäänitason ohjearvojen ylittymistä läheisillä asuin- tai
lomakiinteistöillä.
Moottoriurheilualueelle on suunniteltu uusia meluntorjuntaratkaisuja; maavalleja sekä kiinteitä katsomorakenteita, jotka toimisivat meluseinän tavoin. Melumallinnuksen tulosten perusteella suunnitellut
meluntorjuntaratkaisut vähentävät melun leviämistä. Melumallinnuksen tulosten perusteella myös karting-radan itäpuolelle tulisi rakentaa maavalli (+2…5 m), jotta kartingin kilpailupäivän ja ns. vilkkaan harjoittelupäivän toiminnasta aiheutuisi vähemmän melua läheisille asuin- ja lomakiinteistöille. Uuden maavallin rakentamisen jälkeen vilkkaan harjoittelupäivän toiminta ei aiheuttaisi päiväajan keskiäänitason
ohjearvojen eikä hetkellisen enimmäismelutason (Lmax) tavoitearvo asuin- tai lomakiinteistöillä. Kartingin
kilpailupäivänä uuden maavallin rakentamisen jälkeen päiväajan keskiäänitason ohjearvo (45 dB) ylittyisi
yhdellä lomakiinteistöllä (915-410-1-145). Lisäksi kartingin kisapäivänä yhdellä asuinkiinteistöllä (915414-3-229) ja yhdellä lomakiinteistöllä (915-410-1-142) enimmäismelutason (L max) tavoitearvo ylittyisi
edelleen hieman. Tilanteessa meluvallin rakentamisen jälkeen melutason ohje- ja tavoitearvojen ylitykset ovat suuruusluokaltaan muutamia desibelejä.
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