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Laskentatuloksia tulkittaessa on huomattava, että käytetty malli on ns. myötätuulimalli, eli se
laskee äänitasot olettaen myötätuulen radalta laskentapisteeseen päin. Tällöin äänen vaimeneminen on vähäistä (ns. vähån ääntä vaimentavat olosuhteet). Muissa kuin laskentamenettelyn
mukaisissa sääoloissa havaitut melutasot ovat todennäköisesti pienempiä kuin laskelmilla saadut
(siis esimerkiksi kun tuulen suunta on laskentapisteestä radalle päin).
Ma

ksimimelutasot, LAFmax-tasot:

Lajikohtaiset maksimimelutasot on esitetty melualuekartoissa 1-3 (kuva 1, Karting L25cc, Kuva 2
jäävät
Motocross 250cc, kuva 3 enduro).Laskentatulosten perusteella lähimmät asuinrakennukset
luonnonsuojelualue
+58
m)
pinnantaso
n,
alle 60 dB maksimimelutason. Kakarlammen (lammen
sijaitsee radalta katsoen Kulmakorven maantäyttöalueen takana' Täyttöalueen laki on tasossa
ja mo+-egm, Täyttöalue rajoittaa tehokkaasti melun leviämistä luonnonsuojelualueelle' karting55
raja-arvon
jää
luonnonsuojelualueen
alle
mal<simimelutaso
tocrossradoilta sekä enduroreitiltä
dB (LAFmax).
Melualuelcartassa 9 on esitetty kaikkien kolmen radan maksimimelutasot samassa laskentakuvassa yhdistämällä l<uvista suurimmat arvot yhteen laskentaa.
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Kartingradan harjoitus- ja kilpailupäivän keskiäänitasot on esitetty melualuekartoissa 4 ja 5. Päiväajan 55 dB melualueelle ei jää asuinrakennuksia eikä Kakarlammen luonnonsuojelualueella ylitetä 45 dB keskiäänitasoa.
keskiäänitasot on esitetty melualuekartoissa 6 ja 7.
55 dB melualueelle ei jää yhtään asuinrakennusta. Kakarlammen luonnonsuojelualueen eteläisin
reuna on molemmissa mallinnustilanteissa enimmillään raja-arvon tasalla eli n, 45 dB keskiMotocrossradan harjoitus-

ja kilpailupäivän

äänitasossa.

Enduroreitistä on esitetty harjoituspäivän melualueet. 55 dB melualue rajoittuu lähinnä moottorirata-alueelle (melualuekartta 8). Kilpailutapahtumia enduroreitillä ei ole tiedossa.
Melualuekartassa 10 on esitetty kaikkien kolmen radan harjoituspäivän keskiäänitaso. Päiväajan
55 dB melualueella ei jää asuinrakennuksia. Kakarlammen luonnonsuojelualueen eteläreunalla
päiväajan keskiäänitaso vilkkaana harjoituspäivänä voi olla raja-arvon tasalla, noin 45 dB.
Fä iväaja

n kokonaismelutaso'
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Kulmakorven alueella on paljon melua aiheuttavia toimijoita. Kokonaismelutasokartassa 11 on
esitetty alueen kahden muun päämelulähteen (F1B tien ja Ruduksen nykyisen pintalouhinnan)
päiväajan keskiäänitaso, Laskentakuvan 11 mukaan E18 varressa oievat lähimmät taiot ovat ohjearvot ylittävässä tiemelussa. Tieliikennemelun ja Ruduksen toiminnan aiheuttaman melun yhteisvaikutuksesta Kakarlammen luonnonsuojelualueella päiväajan keskiäänitaso on noin 45-55
dB. Melualuekartta 11on Ruduksen WA-hakemuksen mukainen 15/'

ja suunniteltujen moottoriratojen harjoituspäivän kojuurikaan
vaikuta alueen asutuksen tai luonnonsuojelualukonaismelualueet. Moottoriradat eivät
Kuvassa 12 on esitetty El8-tien, Ruduksen

een keskiäänitasoon.
Laskennoissa ei ole huomioitu mitään rata-alueen melusuojauksia'
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