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Lähetä

Tyhjennä lomake

Pientalon ulkovaipan äänitasoerovaatimuksen määrittäminen
Kohteen osoite

Lupatunnus

1. Melun selvittämistapa
A. Asemakaavamääräys
Rakennuksen äänitasoerovaatimukselle on asetettu kaavamääräys
(asema- tai yleiskaava)
B. Kaavamääräykset ovat ajan tasalla äänitasoerovaatimusten osalta
(Selvitettävä myös, kun kaavamääräystä ei ole.)
C. Erillinen meluselvitys
Rakennuksen ulkovaippaan kohdistuva melutaso on määritetty erilliseen
akustisen suunnittelijan tekemään meluselvitykseen perustuen.
(Meluselvitys lupahakemuksen liitteenä)
D. Kunnan melukartta-aineisto
Rakennukseen kohdistuva lento-, tie- ja raideliikennemelualueet voidaan
määrittää kunnan julkaiseman melukartta-aineiston mukaan.
Olen suunnittelijana varmistanut, että rakennukseen kohdistuvat
melulähteet on otettu huomioon riittävällä tarkkuudella käytetyssä
melukartta-aineistossa.
E. Kunnan rakennusjärjestys
Rakennukselle on asetettu äänitasoerovaatimus kunnan
rakennusjärjestyksessä.
F. Muu selvitys
(esim. ympäristölupaan tai YVA-menettelyyn liityvä meluselvitys)
(Meluselvitys lupahakemuksen liitteenä)

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Mikä:

2. Melualueen määrittäminen
Rakennus melualueella tai
altistuu melulle

Rakennus EI melualueella,
eikä altistu melulle

Päivällä

LAeq > 55 dB

LAeq < 55 dB

Yöllä

LAeq > 50 dB

Päivällä

molemmat

2.1. Lento-, tie- ja raideliikennemelu
Tie- tai raideliikennemelu

kyllä

kyllä
LAeq < 50 dB

kyllä
Samanaikainen tie- ja raideliikennemelu

50 dB < LAeq < 55 dB

kyllä
molemmat
LAeq < 50 dB

kyllä

Yöllä

molemmat
45 dB < LAeq < 50 dB

kyllä
molemmat
LAeq < 45 dB

kyllä

Lentomelu

kyllä

LDEN > 50 dB TAI
laskeutumisvyöhykkeellä
kyllä

kyllä

2.2. Muiden melulähteiden huomioiminen
Sijaitseeko rakennus lähellä meluhaittaa mahdollisesti aiheuttavaa toimintoa tai mahdollistaako asemakaava toiminnon
(Etäisyydet ovat ohjeellisia ja pätevät tyypillisissä tapauksissa.)
Meluhaittaa aiheuttava toiminto
Lentokoneiden nousu- ja/tai laskeutumisreitti, < 5 km etäisyydellä

Moottoriurheilurata, < 5 km etäisyydellä

Ampumaradat sekä ampumaharjoitusalueet, < 5 km etäisyydellä

Rakennus melualueella tai
altistuu melulle
Kyllä
(Meluselvitys ympäristöluvan
yhteydessä)
Kyllä
(Meluselvitys ympäristöluvan
yhteydessä)
Kyllä
(Meluselvitys ympäristöluvan
yhteydessä)

Rakennus EI melualueella,
eikä altistu melulle
Ei

Ei

Ei
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Kyllä
(Meluselvitys ympäristöluvan
yhteydessä)
Kyllä
(Meluselvitys ympäristöluvan
yhteydessä)
Kyllä
(Meluselvitys ympäristöluvan
yhteydessä)

Teollisuuslaitos, < 5 km etäisyydellä

Tuulivoimalaitos, < 5 km etäisyydellä

Kiviainestuotanto, < 5 km etäisyydellä

Ei

Ei

Ei

Raskaan ajoneuvon pysäköintialue, < 100 m etäisyydellä

Kyllä

Ei

Varikko, varasto tai kauppa, jossa raskaan ajoneuvon huoltoliikennettä,
< 100 m etäisyydellä

Kyllä

Ei

Linja-autoreitti, < 50 m etäisyydellä

Kyllä

Ei

Lastauslaituri, < 100 m etäisyydellä
(liikekiinteistö, varasto tai muu vastaava)

Kyllä

Ei

Ravintola tai yökerho, < 100 m etäisyydellä

Kyllä

Ei

Urheilukenttä tai -alue, < 100 m etäisyydellä

Kyllä

Ei

Ulkoilmakokoontumisalue, < 100 m etäisyydellä

Kyllä

Ei

Satama, laivaliikenne, < 1 km etäisyydellä

Kyllä

Ei

Ratapiha, < 1 km etäisyydellä

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Muita huomioon otettavia melulähteitä

mitä:

3. Äänitasoerovaatimus
3.1 Rakennuksen ulkovaipalle kohdistuu asetuksen /1/ 5 § 1. momentin
minimivaatimus 30 dB melualueilla.

Kyllä

Ei

3.2 Rakennukselle kohdistuu kaavan tai tehtyjen selvitysten perusteella muu
äänitasoerovaatimus

Kyllä

Ei

Jos kyllä, äänitasoerovaatimus=

dB

4. Erillisen ääneneristyssuunnitelman toimittaminen
Rakennus melualueella tai
altistuu melulle
Tarvitseeko rakennusvalvontaan toimittaa erillinen ulkovaipan
ääneneristyssuunitelma lupahakemuksen yhteydessä

Kyllä,

Rakennus EI melualueella,
eikä altistu melulle
Ei

mikäli ulkovaipan
äänitasoerovaatimus on 30 dB tai
suurempi.
Tai ulkoseinän Rw + Ctr < 39dB
HUOM:
Ulkovaipan äänitasoerovaatimus
esitetään pääpiirustuksissa.
Rakennusosien ääneneristävyysarvot
esitetään pääpiirustuksissa.

5. Akustisen suunnittelijan ilmoittaminen
Rakennus melualueella tai
altistuu melulle
Tarvitseeko akustinen suunnittelija ilmoittaa lupahakemuksen
yhteydessä (ulkovaipan akustisen suunnittelun kannalta)
(Akustinen suunnittelu on osa rakennusfysikaalista suunnittelua.
Rakennusfysikaalinen suunnittelu on osa rakennesuunnittelun erityisalaa.)

Päiväys

Kyllä, (yleensä)

Rakennus EI melualueella,
eikä altistu melulle
Ei

Erillistä ilmoittamista ei tarvitse tehdä,
mikäli akustinen suunnittelu sisältyy
ilmoitetun rakennesuunnittelijan
sovittuihin tehtäviin ja hänellä on
tehtävän edellyttämä pätevyys.

Lomakkeen laatija

Laatijan suunnittelutehtävä

Lisätietoja:
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