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1 Lähtökohdat 

1.1 Johdanto 

Karakallion kaupunginosassa Espoossa on käynnissä asemakaavan muutostyö, 
jonka tavoitteena on mahdollistaa olemassa olevan kerrostalokorttelin täyden-

nysrakentaminen. Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä ja tämä selvitys on 

laadittu sen tueksi. Ehdotettu maankäyttö perustuu luonnokseen (Sigge Arkki-
tehdit Oy, 26.8.2020), jossa olemassa olevalle tontille 57–31–1 täydennysra-

kennetaan 6–8 kerroksinen asuinkerrostalo, erillinen kokoontumisrakennus 

sekä pysäköintilaitos.  

Tässä selvityksessä on tarkasteltu laskennallisesti kaava-alueen keskiäänitasoja 
nykyisessä vuoden 2021 tilanteessa, sekä laadittu ennuste vuodelle 2050. Las-

kentojen perusteella on kartoitettu suunnittelualueen melun-, tärinän- sekä 

runkomelutorjuntavaatimuksia ja -mahdollisuuksia, arvioitu tarvittavia kaava-
määräyksiä sekä annettu mahdollisia ohjeita alueen jatkosuunnittelua varten. 

Selvityksessä on huomioitu Leppävaara-Kalajärvi pikaraitiotien alustava esi-

suunnitelma, jonka yhdessä reittivaihtoehdossa pikaraitiotie kulkisi Karakallion-

tiellä.  

Työn tilaajana on Lehto Group, jossa yhteyshenkilönä on toiminut Vesa Isakov. 

Selvityksen on laatinut Sitowise Oy, jossa suunnittelijana on toiminut Ins. AMK 

Vesa Vähäkuopus ja projektipäällikkönä sekä melun laadunvarmistajana Ins. 

AMK Kirsi-Maarit Hiekka.  

1.2 Suunnittelualue 

Kaavan suunnittelualueen likimääräinen sijainti on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Kaavan suunnittelualuealueen sijainti. Paikkatieto, 2021. 



2 / 16 

Tornihaukantie, alue 131509 asemakaavamuutos, Espoo 

 

Sitowise Oy 

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

2 Melu 

2.1 Melutason ohjearvot 

Melulaskennan tuloksena saatuja melutasoja on verrattu valtioneuvoston pää-
töksessä (993/1992) annettuihin melutason ohjearvoihin. Ohjearvot on annettu 

erikseen päivä- (klo 7–22) ja yöajan (klo 22–7) melutasoille.  

Valtioneuvoston periaatepäätöksen 993/1992 mukaiset ohjearvot ulko- ja sisä-

tilojen keskiääni-tasoille on esitetty taulukossa 1.  

Taulukko 1. VNp 993/1992 mukaiset yleiset melutason ohjearvot. 

Melun A-painotettu keskiääni-
taso (ekvivalenttitaso), LAeq 

  

ULKONA Päivällä klo 7-22 Yöllä klo 22-7 

Asumiseen käytettävät alueet, 
virkistysalueet taajamissa ja nii-
den välittömässä läheisyydessä, 
loma-asumiseen käytettävät alu-
eet taajamissa sekä hoito- ja op-
pilaitoksia palvelevat alueet. 

55 dB 50 dB1,2 

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

45 dB 40 dB3 

SISÄLLÄ Päivällä klo 7-22 Yöllä klo 22-7 

Asuin-, potilas- ja majoitushuo-
neet 

35 dB 30 dB 

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB - 

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB - 

 

1) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB 

2) Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöajan ohjearvoja 

3) Yöohjearvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oles-

keluun tai luonnon havainnointiin yöllä. 
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Ohjearvojen määrittely tarkoittaa melun ekvivalenttitasoa eli keskimelutasoa 

koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset 
eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylitystä, mikäli ai-

kaväli sisältää hiljaisempia jaksoja.  

Mikäli melu on luonteeltaan impulssimaista tai kapeakaistaista, tulee mitattuun 

tai laskettuun arvoon lisätä 5 dB. 

Nyt tarkasteltava alue tulkittaneen ns. täydennysrakentamiseksi, jolloin alueelle 

sovelletaan päiväajan 55 dB ja yöajan 50 dB ohjearvoa.  

2.2 Ympäristöministeriön asetus 796/2017 rakennuksen ääniym-

päristöstä 

Asetuksessa 796/2017 säädetään rakennusten ääneneristyksestä, melun- ja tä-

rinäntorjunnasta ja ääniolosuhteista sekä rakennusten piha- ja oleskelualueiden 

ja oleskeluun käytettävien parvekkeiden meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista. 
Asetusta sovelletaan uuden rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen korjaus- 

ja muutostyöhön sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen maan-

käyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa rakentamisen suunnittelussa, lu-

pamenettelyssä ja valvonnassa. Asetus ei siis varsinaisesti ole yleis- tai asema-
kaavavaiheessa velvoittava, mutta jatkosuunnittelua ja toteutusta ohjaavana sitä 

voidaan hyödyntää myös aikaisemmissa maankäytön suunnittelun vaiheissa.   

Asetuksen 796/2017 ja sitä täydentävän asetuksen 360/2019 mukaan rakennuk-
sen, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, ulkovaipan ääneneristys on 

suunniteltava ja toteutettava melualueilla siten, että ääneneristys on vähintään 

30 desibeliä ja impulssimaisen, kapeakaistaisen tai pienitaajuisen melun kes-
kiäänitaso ei ylitä nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneissa 25 desibeliä. 

Lisäksi asetuksessa mainitaan mm. seuraavaa: ”Virkistykseen käytettävät raken-

nuksen piha- ja oleskelualueet sekä oleskeluun käytettävät parvekkeet on suun-

niteltava ja toteutettava siten, että melun keskiäänitaso ei ylitä kello 7–22 55 
desibeliä ja viherhuoneet vastaavasti siten, että melun keskiäänitaso ei ylitä 45 

desibeliä, ellei asemakaavasta muuta johdu”. Lisäksi asetuksessa mm. säädetään 

hissien ja taloteknisten laitteiden enimmäisäänitasoista LAFMAX.  

Asetuksen tueksi Ympäristöministeriö julkaisi ohjeen Ääniympäristö, ympäristö-

ministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä 28.6.2018. Ohjeessa opastetaan 

niistä ääniympäristön suunnitteluun ja todentamiseen liittyvistä menettelyta-
voista, joiden avulla ympäristöministeriön asetuksella 796/2017 säädetyt raken-

nuksen ääniympäristöä koskevat vähimmäisvaatimukset voidaan saavuttaa. Ää-

niympäristöohjeen mukaan suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota, ettei ohjear-

vopäätöksen mukaisten sisämelutasojen lisäksi A-painotettu enimmäisäänitaso 
LAFmax rakennuksen asuinhuoneissa ylittäisi 45 dB. Tällä tavoitellaan häiriötöntä 

unta.  
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2.3 Melumallinnus 

2.3.1 Maasto- ja laskentamalli 

Melulaskenta perustuu melun leviämiseen 3D-maastomallissa, johon on mallin-
nettu melulähteet, rakennukset ja maastonmuodot sekä näiden akustiset omi-

naisuudet. Maastomalli on muodostettu Espoon kaupungin kartta-aineiston ja 

Maanmittauslaitoksen 2 m korkeusmallin perusteella. 

Lähinnä kaava-aluetta olevien nykyisten rakennusten korkeudet on määritetty 

rakennusten kerroslukujen perusteella siten, että yksikerroksisen rakennuksen 

korkeutena on käytetty mp+5 m ja jokainen kerros kasvattaa kerroskorkeutta 3 

m.  

Uusi maankäyttö perustuu suunnittelutilanteen liiteaineistoihin ja se on esitetty 

kuvassa 2. 

 

Kuva 2. Alueen maankäyttöluonnos. Sigge Arkkitehdit, 23.3.2021. 

 

Laajat asfalttialueet, kadut sekä rakennukset on mallinnettu akustisesti kovina 

(absorptio 0). 

Melulaskennat on tehty DataKustik CadnaA -melunlaskentaohjelman pohjois-

maisella tie- ja raideliikennemelun laskentamalleilla [2] [3]. Laskentamallin 

tarkkuus on tien lähietäisyydellä tyypillisesti ±2 dB.  
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Selvityksessä on laskettu päivä- ja yöajan keskiäänitasot (LAeq) suunnittelualu-

eelle.  

Tärkeimmät laskenta-asetukset melulaskennassa: 

• Laskentaruudukon koko 10 x 10 metriä, jokainen ruutu on laskettu ilman 

ruutujen interpolointia.  

• Laskentasäde 1500 metriä 

• Laskennassa mukana 1. kertaluvun heijastukset 

• Rakennukset heijastavia 1 dB heijastusvaimennuksella 

• Kukin melulähde yksittäisenä emissiolähteenä (pohjoismaisen tie- ja raidelii-

kennelaskentamallin mukaisesti). 

2.3.2 Liikennetiedot 

Melumallinnuksen päämelulähteinä on huomioitu Turuntien, Rastalantien, Kara-
kalliontien sekä Tornihaukantien kumipyöräliikenne. Liikennetiedot perustuvat 

Espoon kaupungin toimittamiin liikennetietoihin käsittäen vuoden 2019 tilanteen 

sekä liikenne-ennusteen vuodelle 2050. Haukkakallion ja Nuolihaukantien vä-

häinen liikennemäärä arvioitiin itse perustuen alueen rakennuskantaan.   

Ennusteiden nopeusrajoitukset oletettiin nykytilanteen mukaisiksi. Melulasken-

noissa käytetyt tie- ja katuverkon liikennetiedot on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. Tie- ja katuliikenteen määrä- ja ominaisuustiedot 

Katu/ Tie Ajonopeus, 
km/h 

RS-%, 
2021 

KAVL, 2019 RS-%, 
2050 

KAVL, 2050 

Tornihaukantie 30 10 600 10 1000 

Nuolihaukantie 30 10 150 10 180 

Haukkakallio 30 10 100 10 120 

Karakalliontie (Tornihaukantie-Rastaalantie) 40 7 5200 10 5700 

Karakalliontie (Lähderannantie-Tornihaukantie) 40 9 3800 10 4700 

Rastaalantie (Turuntie-Karakalliontie) 40 7 11880 10 13600 

Rastaalantie (Karakalliontie-Rastapuistontie) 40 4 9000 10 10400 

Rastaalantie (Rastaspuistontie-Kuusinevantie) 40/50 3 7700 10 8900 

Turuntie (Lähderannantie-Rastaalantie) 50/60 7 17500 10 22100 

Turuntie (Rastaalantie-Kilonkartanontie) 60 8 19000 10 24300 

90 % liikennesuoritteesta on oletettu tapahtuvan päiväaikaan klo 7–22. 
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Karakalliontien raitiotievaraus huomioitiin alueen ennustetilanteen melutasojen 

arvioinnissa asettamalla Karakalliontien välittömään läheisyyteen kulkemaan 
kaksi raidetta. Liikennöintiväliksi oletettiin päiväaikaan (7–22) 10 minuuttia ja 

yöaikaan (22–7) 20 minuuttia. Kalustona mallinnuksessa käytettiin Artic-raitio-

vaunua, joka edustaa tyypillistä nykyaikaista liikennöintivälinettä. Kalustono-

peutena käytettiin 60 km/h.  

2.4 Tulokset 

Melulaskennalla selvitettiin päivä- ja yöajan keskiäänitasot LAeq, 7–22 ja LAeq, 

22–7 selvitysalueella. Melutilanne tarkasteltiin nykyisellä maankäytöllä selvitys-
alueella, sekä vuoden 2050 ennustetilanteessa ehdotetulla maankäyttöluonnok-

sella (Sigge Arkkitehdit, 23.3.2021).  

Keskiäänitasoalueet on esitetty 5 dB portain vaihtuvina värialueina. Esimerkiksi 

50–55 dB keskiäänitasoalue on väriltään tummanvihreä.  

Laskentojen tulokset on esitetty liitekuvissa 1–7. 

2.4.1 Perustarkastelu 

Liitteessä 1 on kuvattu päiväajan keskiäänitasot suunnittelualueella nykyisillä 

liikennemäärillä. Liitteessä 2 on esitetty vastaavat yöajan keskiäänitasoalueet.  

Nykytilanteessa selvitysalueen päiväajan (7–22) keskiäänitaso vaihtelee välillä 

60–45 dB. Suurin keskiäänitaso vallitsee Karakalliontien läheisyydessä mutta 

melu vaimenee voimakkaasti siirryttäessä kaavan suunnittelualueen sisäpi-

hoille. Yöajalla (22–7) vastaavat arvot ovat noin 5–10 dB matalammat. 

Liitteissä 3 ja 4 on esitetty ennustetilanteen päivä- ja yöajan keskiäänitasot tar-

kastelualueella sekä julkisivuille muodostuvat keskiäänitasot ehdotetulla maan-

käytöllä.  

Ennustetilanteessa ehdotetulla maankäytöllä kaavan suunnittelualueen äänimai-

sema ei olennaisesti muutu. Jo olemassa olevat rakennukset suojaavat aluetta 
Karakalliontien (+ mahdollinen raitiotie) sekä Tornihaukantien liikennemelulta, 

jolloin muodostuvalle suljetulle sisäpihalle syntyy runsaasti oleskeluun ja leik-

kiin sopivaa aluetta, jolla alitetaan Vnp 1993/92 mukainen päiväajan (7–22) oh-

jearvo 55 dB. Ohjearvon alittavaa aluetta sijaitsee jokaisen suunnittelualueen 

rakennuksen välittömässä läheisyydessä.  

Yöajan (22–7) keskiäänitaso suunnittelualueen sisäpihalla alittaa lähes kauttaal-

taan Vnp 1993/92 mukaisen 50 dB ohjearvon.  

2.4.2 Ylempien kerrosten tarkastelu 

Ylempien kerrosten tarkasteluja käytetään julkisivuihin ja mahdollisiin huoneis-

tokohtaisiin parvekkeisiin kohdistuvien meluun liittyvien kaavamääräysten har-

kintaan ja muodostamiseen.  
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Rakennusten ääneneristävyysvaatimukset määräytyvät julkisivuun kohdistuvan 

keskiäänitason ja Valtioneuvoston päätöksen 993/92 mukaisten sisämelun oh-

jearvojen – 35 dB päivällä, yöllä 30 dB - erotuksena.  

Melumallinnuksen tulosten perusteella uudisrakennuksen Tornihaukantien (jul-

kisivut kaakkoon) puoleisille julkisivuille kohdistuu vuoden 2050 ennustetussa 
liikennetilanteessa enimmillään 60 dB päiväajan keskiäänitaso. Luoteen puolei-

silla julkisivuilla suurin melutaso kohdistuu rakennuksen korkean osan idän 

puoleisella julkisivulla, jossa melutaso on sama 60 dB. Sisäpihalle aukeavilla 

julkisivuilla melutaso on olennaisesti matalampi. Suurimmat tasot sijoittuvat 
korkean osan ylempien kerroksien julkisivuilla. Alemmas siirryttäessä melutaso 

on alle 45 dB.  

Kerho- ja saunatiloille tarkoitetun rakennuksen julkisivuille kohdistuvat meluta-

sot ovat suurimmillaan 47 dB päivällä ja 41 dB yöllä.  

Koska liikennemelu on käytetyillä liikennejakaumilla vähintään 5–7 dB mata-

lampi yöllä kuin päivällä, on julkisivujen äänitasoerovaatimusten kannalta päi-
väajan ohjearvo selvityskohteessa määräävä. Uudisrakennuksen julkisivuille 

kohdistuvat keskiäänitasot on esitetty tarkemmin liitteissä 5 ja 6  

Erikseen tutkittiin maksimiäänitaso julkisivuille, joka käytetyillä kalustotiedoilla 

on suurimmillaan 62 dB uuden rakennuksen julkisivuilla. Kaikkien rakennusten 

julkisivuille muodostuvat maksimiäänitasot (LAFmax) on esitetty liitteessä 7.  

 

Kuva 3. Raitiotien muodostama maksimiäänitaso suunniteltavan rakennuksen julkisivuille.  
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Jo olemassa olevien rakennusten julkisivuille mahdollinen raitiotie aiheuttaa las-

kennallisesti suurimmillaan 61 ja 57 dB keskiäänitasot yöllä ja päivällä. Suurin 

melu kohdistuu Karakalliontien puoleisille julkisivuille.  

3 Tärinä ja runkomelu 

3.1 Lähtötiedot 

3.1.1 Pohjasuhteet 

Geologian tutkimuskeskuksen maaperäkarttojen mukaan tarkasteltavan alueen 
maaperä on pääosin moreenia tai muuta karkearakeista maalajia. Maakerrok-

sen paksuus on luokkaa 10–30 m maanpeitteen oletettavasti ohenevan kallio-

alueita lähestyttäessä. Alue ei näiden tietojen perusteella ole erityisen otollista 

tärinän leviämiselle. 

 

Kuva 4. Alueen maaperän ominaisuudet. Geotekninen tutkimuskeskus, 2021. 

3.1.2 Liikennetiedot 

Tarkasteltava suunnittelualue rajoittuu pohjoisessa Karakalliontielle ja etelässä 

alueen tonttikatuna toimivaan Tornihaukantiehen. Rastalantie idässä sekä vil-

kasliikenteinen Turuntie etelässä sijaitsevat yli 200 m etäisyydellä, jolloin 
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kumipyöräliikenteen aiheuttama värähtely ei ulotu suunnittelualueelle. Tarkas-

teltavaksi värähtelyn lähteeksi jää tällöin Rastalantielle mahdollisesti rakennet-
tava pikaraitiotie. Em. Pikaraitotievarauksen perusteella suunnittelualueella tar-

kasteltiin asumismukavuutta heikentävät tärinät sekä mahdollinen runkomelu. 

3.2 Menetelmät ja laskentaperusteet 

3.2.1 Tärinän synty 

Tärinänä koetun ilmiön aiheuttaa liikenneväylän epätasaisuus tai väylän pintaan 

kulkuneuvosta aiheutuvat muodonmuutokset. Liikennöintivälineen, liikennöinti-

väylän ja liikennöintiväylän alla olevan maaperän vuorovaikutuksessa maaperä 
joutuu värähtelytilaan, jonka ilmenemisen ihminen havaitsee liikennetärinänä. 

Rakennuksien kohdalla värähtely siirtyy rakennuksen perustusten kautta run-

koon ja lattioihin, joissa vaimenemista ja voimistumista voi tapahtua.  

Tärinähaitat ovat tyypillisiä pehmeikköalueiden ongelmia ja niitä voidaan tar-
kastella joko asumismukavuuden tai rakenteiden kestävyyden kannalta. Tyypil-

lisesti liikennetärinän vaikutukset rajoittuvat asumismukavuuden heikentymi-

seen, joka muodostuu mitoittavaksi tekijäksi. Tarkasteltavana suureena toimii 
maan heilahdusnopeuden huippu- tai tehollisarvo. Värähtelyn tapahtuessa kor-

keammalla taajuustasolla kykenee ihminen aistimaan värähtelyn myös raken-

nuksen sisäpinnoista säteilevänä runkomeluna.  

3.2.2 Tärinän häiritsevyys asumusmukavuuden kannalta  

Tärinän häiritsevyyden arviointiin käytetään VTT:n julkaisussa ”Suositus liiken-

netärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa” [3] esitettyä rakennusten 

värähtelyluokitusta (Taulukko 5). Uusia rakennuksia ja väyliä suunniteltaessa 

suositeltavana tavoitetasona värähtelyn suhteen käytetään yleisesti luokkaa C.  

Taulukko 3. Suositus rakennusten värähtelyluokituksesta, VTT 2006 

 

Julkaisussa ”Liikennetärinä: Alueiden tärinäkartoitus ja rakenteiden vaurioitu-
misalttius” [4] esitetään kolme eri tarkastelutasoa käytettäväksi eri olosuh-

teissa:  
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1. Alustava juna- ja maaperätietoihin perustuva rajaus perustuen puoliempiiri-

siin laskentakaavoihin. 

2. Tarkennettu tärinämittauksiin perustuva rajaus, joka perustuu tunnetusta 

junaliikenteestä mitattuun maaperän värähtelyyn. 

3. Rakennuksessa esiintyvän värähtelyn arviointi, jolloin arvioidaan tarkat vai-

kutukset alueella olevaan tai suunniteltavaan rakennuskantaan. 

Tämä selvitys on laadittu 1. tarkastelutason mukaisesti. 

3.2.3 Laskentamenetelmä ja tulokset 

Tärinän leviämistä suunnittelualueella tutkittiin VTT:n julkaisussa ”Suositus lii-
kennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa” [3] esitetyn puoliempii-

risen laskentamallin avulla. Laskentamalli on likimääräismenetelmä, jossa huo-

mioidaan radalla liikkuvan kaluston ominaisuudet, maaperän ominaisuudet sekä 

raiteiston kunnon vaikutus tärinään.  

Laskentamalli perustuu kaavaan  (1): 

 𝑣𝑧,𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑧,15 ∙ 𝑘𝐷 ∙ 𝑘𝑆 ∙ 𝑘𝐺 ∙ 𝑘𝑅 ∙ 𝐹,     (1) 

Jossa,  

𝑣𝑧,𝑚𝑎𝑥 = laskennallinen tärinän pystyheilahdusnopeus maan pinnalla halutussa 

tarkastelupisteessä. 

𝑣𝑧,15 = pystysuora vertailuheilahdusnopeus maassa etäisyydellä D=15 metriä 

raiteen keskilinjasta 

𝑘𝐷 = etäisyyskerroin 

𝑘𝑆 = junan/raitiovaunun nopeudesta riippuva kerroin 

𝑘𝐺 = junan/raitiovainun painosta riippuva kerroin 

𝑘𝑅 = radan kunnosta riippuva kerroin 

𝐹 = Varmuuskerroin, jos laskentamallia ei kalibroida mittausten avulla 

Saadun värähtelytason voimistumista rakennukseen siirtyessä ja rungossa ede-

tessä voidaan arvioida suurennuskerroinmenetelmällä, jossa maaperän arvioitu 

värähtely voimistuu esitettyjen kertoimien mukaisesti.  

Taulukko 4. Suurennuskertoimet, VTT-R-04703-14 
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Tässä tarkastelussa suurennuskertoimena kB käytettiin arvoa 3.  

 

Laskennallisen arvioinnin perusteella tärinän heilahdusnopeuden tehollisarvon 

suuruus suunniteltavien rakennusten kohdalla (etäisyys 90-100 m raitiotieva-

raukseen) on tasoa < 0,01 mm/s.  

Tällöin suunnittelualue kuuluu värähtelyluokkaan A ”Hyvät asuinolosuhteet, ih-

miset eivät yleensä havaitse värähtelyitä”. Tämä on tyypillinen tilanne raitio-

vaunuliikenteen osalta. Pienimassaisen- ja nopeuksisen raitiovaunun aiheut-

tama värähtely vaimenee maaperässä nopeasti.  

Värähtelyluokka C, jota yleisesti käytetään uusien alueiden suunnittelussa, saa-

vutetaan laskennallisesti jo alle 10 m etäisyydellä suunnitellusta raitiotie-

väylästä. Näin ollen jo olemassa olevat rakennuksetkaan eivät altistu laskennal-
lisen tarkastelun perusteella asumismukavuutta häiritsevälle tärinälle. Värähte-

lyn vaimeneminen etäisyyden funktiona on esitetty kuvassa 5.  

 

Kuva 5. Värähtelyn vaimeneminen maaperässä VTT mukaan.  

3.2.4 Runkomelu 

Selvitys on laadittu VTT:n julkaisussa ”Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun 

arviointi” [5] esitetyn arviointitason 2 perusteella. Menetelmä perustuu arvioi-
tuun värähtelyn nopeustasoon, mutta se ei kuitenkaan edellytä tarkkaa tietoa 

värähtelyn taajuusspektristä eikä spektrin muuttumisesta värähtelyn siirtymis-

reitillä.  

Julkaisun mukaan värähtelyn perustaso saadaan kaavasta 2,  

𝐿𝑣[𝑑𝐵] = 103 − 14 ∙ 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑑

𝑑0
)− 0,8 ∙ (

𝑑

𝑑0
)    (2) 
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etäisyydellä d tarkasteltavan raiteen reunasta, d0 on vertailuetäisyys 10 m. 

Arvio sisätilojen runkomelutasosta (Lprm) saadaan, kun lausekkeen avulla saa-

tuun nopeustasoon lisätään liikenteestä riippuvat korjaustekijät koskien: 

• Liikennettä (junatyyppi, nopeus, ajoneuvon ominaisuudet) 

• Väylän kuntoa  

• Radan eristämisratkaisuja  

• Väylän sijaintia (avorata, tunneli, ilmarata) 

• Kohderakennusta (tyyppi, perustus, resonanssi) 

• Syntyvää äänenpainetta (muunto äänenpainetasoksi, maaperän vai-

kutus) 

Saatuja tuloksia verrataan julkaisussa esitettyyn suositukseen runkomelutason 

ohjearvoista (taulukko 7). 

Taulukko 5. Suositus runkomelutasojen ohjearvoiksi 

Rakennustyyppi Lprm [dB] 

Radio-, tv- ja äänitysstudiot, konserttisalit 25–30 

Asuinhuoneistot 30/352 

Hoito- ja sosiaalihuollon laitokset, majoitustilat, potilashuoneet, majoitustilat 

päiväkodit, lasten ja henkilökunnan oleskeluun tarkoitetut huoneet 

30/352 

Kokoontumis- ja opetustilat, luokkahuoneet, luentosalit, kirkot ja muut huone-
tilat, joissa edellytetään yleisön saavan hyvin puheesta selvän ilman äänentois-
tolaitteiden käyttöä, muut kokoontumistilat kuten teatterit ja kirjastot 

35 

Toimistot, kaupat, näyttelytilat, museot 40/452 

2 Avoradat. Mikäli kaavamääräyksessä on annettu ohje julkisivun ilmaääneneristävyydestä, on 
suositeltavaa käyttää runkomelutason tiukempaa raja-arvoa. 

Tässä selvityksessä sovelletaan 35 dB runkomelun ohjearvoa asuinrakennuk-

sille. 35 dB ohjearvo esitetään käytettäväksi myös Ympäristöministeriön oh-

jeessa rakennusten ääniympäristöstä. 
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Arvioinnissa käytettiin seuraavia korjaustekijöitä ∆Lv: 

Taulukko 6. Käytetyt korjaustekijät 

Korjaustekijä Määrittely korjaustekijä, [dB] 

Liikennetyyppi Sähkömoottorijunat + 0 dB 

Ajonopeus 70 km/h -3 dB 

Kaluston ominaisuudet Normaali jousitus + 0 dB 

Väylän kunto Kuluneet tai aaltomaiset kiskot (en-
nustetilanne 2050) 

+10 dB 

Radan eristämistapa Ei eristystä  + 0 dB 

Väylän sijainti Avorata + 0 dB 

Rakennuksen tyyppi Kerrostalo -10 dB 

Rakenneosien resonanssi Vakiokorjaus + 6 dB 

Muutos äänenpainetasoksi Vakiokorjaus -28 dB 

Muutos A-painotetuksi 

äänenpainetasoksi 

värähtelyn oletettu hallitseva taa-
juus 30–60 Hz (moreeni) 

-35 dB 

Varmuusmarginaali Ohjeen mukainen vakiokorjaus +6 dB 

 

Laskennallisen arvioinnin perusteella runkomelutasot suunniteltavien rakennus-

ten kohdalla (etäisyys 90–100 m raitiotievaraukseen) ovat noin 27–28 dB, joka 

alittaa asuinkäyttöön tarkoitetut runkomelun ohjearvon 35 dB selvästi.  

Laskennallisesti 35 dB ohjearvo saavutetaan noin 50–60 m etäisyydellä rai-

tiotiestä. Toimistoille, kaupoille ja näyttelytiloille sovellettava 45 dB ohjearvo 

saavutetaan noin 15 m etäisyydellä raitiotiestä.  

Raitiotien toteuttaminen ilman runkomelueristystä altistaa tontilla olevat nykyi-

set rakennukset mahdollisesti runkomelulle. Runkomelun vaikutusta on mahdol-

lista vähentää vaimentamalla raitiotieliikenteestä syntyvää värähtelyä ratara-

kenteessa erilaisilla ratkaisuilla. Esimerkinomaisesti voidaan todeta, että toteut-
tamalla raitiotie siten, että sen yhteydessä syntyy 10 dB vaimennus alitetaan 

laskennallisen arvion mukaan asuinkäytön 35 dB ohjearvo noin 15 m etäisyy-

dellä radasta.  

Täsmällinen vaimennuksen suunnittelu ja sen tarpeellisuuden arviointi vaatii 

tarkempia lähtötietoja ja tulee hoitaa raitiotien suunnittelun yhteydessä. 
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Vaikutusvyöhykkeet on esitetty kuvaliitteessä 8 ja runkomelun vaimeneminen 

etäisyyden kasvaessa raitiotiehen kuvassa 6. 

 

Kuva 6. Runkomelun suuruus eri etäisyyksillä raitiotiestä.  

4 Melun ja tärinän johtopäätökset sekä suositukset 

kaavamääräyksiksi 

4.1 Melu 

Suunnitellulla maankäytöllä tontille muodostuu runsaasti leikkiin ja oleskeluun 

soveltuvaa piha-aluetta, jolla liikenteen keskiäänitasot alittavat päiväajan oh-

jearvon 55 dB sekä yöajan ohjearvon 50 dB. Siirryttäessä sisäpihalta Karakal-
lion tai Tornihaukantien läheisyyteen nousevat melutasot olennaisesti, mistä 

syystä leikki- ja oleskelualueita ei tulisi osoittaa kyseisille alueille ilman melun-

torjuntatoimenpiteitä.  

Melumallinnuksen mukaan vuoden 2050 ennustetilanteessa suunniteltavien 
asuinrakennusten julkisivuille kohdistuu enimmillään 60 dB päiväaikainen ja 49 

dB yöaikainen keskiäänitaso. Em. keskiäänitasot eivät edellytä julkisivuilta me-

lualueilla vaadittavaa ulkovaipan äänitasoeroa ΔL 30 dB korkeampaa vaati-

musta, eikä erillistä kaavamääräystä ole sen takia tarpeen suositella.   

Mahdollisen tulevaisuuden raitiotieliikenteen aiheuttama maksimiäänitaso on 

laskennallisesti korkean osan idän puoleisella julkisivulla korkeimmillaan 60–62 
dB. Jotta sisätiloissa ei ylitettäisi hetkellistä ympäristöohjeen mukaista yöajan 
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maksimiäänitasoa 45 dB, tulee ulkovaipalla saavuttaa vähintään 18 dB äänita-

soero ΔL. Vaatimus täyttyy automaattisesti julkisivujen melualueiden ΔL 30 dB 

äänitasoerovaatimuksen kautta.  

Mikäli uudisrakennuksen julkisivuille, joilla päiväajan keskiäänitaso ylittää 53 

dB, sijoitetaan huoneistokohtaisia parvekkeita, suositellaan parvekkeiden lasit-
tamista ja kaavamääräyksen antamista siihen perustuen ohjeeseen ”Melun- ja 

tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa, ELY” [6]. Vaatimuksen laajuus on 

esitetty kuvassa 7. 

 

Kuva 7. Suositus parvekelasituksen laajuudelle (punaisella). 

Jo olemassa olevien rakennusten julkisivuille mahdollinen raitiotie aiheuttaa las-

kennallisesti suurimmillaan 61 ja 57 dB keskiäänitasot yöllä ja päivällä. Vnp 
1993/992 päivä- ja yöaikojen ohjearvoihin pääsemiksi rakennusten ulkoseinien 

ilmaääneneristävyyden tulisi olla laskennallisesti vähintään 27 dB. Maksimiääni-

taso julkisivuilla on raitiotien läheisyyden vuoksi laskennallisesti 79 dB. Jotta 
ääniympäristöohjeen 45 dB ohjearvoa ei ylitettäisi yöaikana tulisi julkisivujen 

ilmaääneneristävyyden olla 34 dB.  

Raitiotien vaikutus alueen ääniympäristöön on tutkittava erikseen tarkemmilla 
lähtötiedoilla, kun niitä on saatavilla. Em. arvio on laskettu kalustonopeudella 

60 km/h.  

4.2 Tärinä ja runkomelu 

Laskennallisen menetelmän arvion perusteella alueelle rakennettava kohde ei eri-
tyisesti vaadi tärinän huomioimista rakennus- tai maankäytön suunnittelussa. 

Värähtelyluokituksen perusteella suunnittelualue kuuluu kokonaisuudessaan 

luokkaan A ”Hyvät asuinolosuhteet, ihmiset eivät yleensä havaitse värähtelyitä”. 

Yleisesti täydennysrakentamisessa tavoiteltu luokka C (≤0,3 mm/s) saavutetaan 

alle 10 m etäisyydellä raitiotien esisuunnitelmassa ehdotetusta linjauksesta.    
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Runkomelun osalta alueelle rakennettavan kohteen runkomelutasoksi muodostuu 

27–28 dB, joka alittaa asuinkäyttöön tarkoitetun runkomelun ohjearvon 35 dB 
selvästi. Laskennallisesti ohjearvo saavutetaan noin 50–60 m etäisyydellä rai-

tiotiestä. Toimistoille, kaupoille sekä näyttelytiloille sovellettava 45 dB ohjearvo 

täyttyy noin 15 m etäisyydellä raitiotiestä. Arviossa raitiotie on oletettu raken-

nettavan ilman erityistä runkomelueristystä. 

Raitiotien toteuttaminen ilman runkomelueristystä altistaa tontilla olevat nykyi-

set rakennukset mahdollisesti runkomelulle raitiotien läheisyyden vuoksi.  

Tärinän sekä runkomelun osalta ei ole tarpeen esittää suunnitteluohjeita tai suo-
situsta kaavamääräyksille alueen rakennusten suunnitteluun. Raitiotie olisi hyvä 

ohjeistaa suunniteltavaksi siten, että melu- ja runkomeluvaikutukset arvioidaan 

ja torjuntatarve mitoitetaan raitiotien suunnitteluvaiheessa.  

5 Lähteet ja kirjallisuus 

1. Road Traffic Noise – Nordic prediction method, TemaNord 1996:525, Nordic 

Council of Ministers 1996. 

2. Railway Traffic Noise – Nordic prediction method, TemaNord 1996:524, Nordic 

Council of Ministers 1996. 

3. Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa, VTT, 2006 

4. Liikennetärinä: Alueiden tärinäkartoitus ja rakenteiden vaurioitumisalttius, VTT, 2014 

5. Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, VTT, 2009 

6. Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa, Uudenmaan elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskus, opas 2/2013. 

 

Liite 1 Päiväajan keskiäänitasot LAeq7-22, nykytilanne 2021  

Liite 2 Yöajan keskiäänitasot LAeq22-7, nykytilanne 2021  

Liite 3 Päiväajan keskiäänitasot LAeq7-22, ennustetilanne 2050  

Liite 4 Yöajan keskiäänitasot LAeq22-7, ennustetilanne 2050 

Liite 5 Päiväajan keskiäänitasot LAeq7-22, ennustetilanne 2050, julkisivulaskenta  

Liite 6 Päiväajan keskiäänitasot LAeq7-22, ennustetilanne 2050, julkisivulaskenta  

Liite 7 Raitiotieliikenteen aiheuttama maksimiäänitaso (LAFmax) julkisivuilla, ennustetilanne 2050 

Liite 8 Runkomelun vaikutusalueiden ulkorajat, ennustetilanne 2050 

 

 

 



1 / 10 

Tornihaukantie, alue 131509 asemakaavamuutos, Espoo 

 

Sitowise Oy 

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

 

 



2 / 10 

Tornihaukantie, alue 131509 asemakaavamuutos, Espoo 

 

Sitowise Oy 

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

 



3 / 10 

Tornihaukantie, alue 131509 asemakaavamuutos, Espoo 

 

Sitowise Oy 

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

 



4 / 10 

Tornihaukantie, alue 131509 asemakaavamuutos, Espoo 

 

Sitowise Oy 

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

 



5 / 10 

Tornihaukantie, alue 131509 asemakaavamuutos, Espoo 

 

Sitowise Oy 

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

 



6 / 10 

Tornihaukantie, alue 131509 asemakaavamuutos, Espoo 

 

Sitowise Oy 

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

 



7 / 10 

Tornihaukantie, alue 131509 asemakaavamuutos, Espoo 

 

Sitowise Oy 

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

 



8 / 10 

Tornihaukantie, alue 131509 asemakaavamuutos, Espoo 

 

Sitowise Oy 

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

 



9 / 10 

Tornihaukantie, alue 131509 asemakaavamuutos, Espoo 

 

Sitowise Oy 

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

 



10 / 10 

Tornihaukantie, alue 131509 asemakaavamuutos, Espoo 

 

Sitowise Oy 

Linnoitustie 6D, 02600 Espoo 

Y-tunnus 2335445-0, Kotipaikka Espoo 

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com 

 


	Structure Bookmarks

