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1. JOHDANTO

Ramboll Finland Oy on tehnyt selvityksen tie- ja katuliikenteestä alueelle kohdistuvasta
tärinästä ja runkomelusta Kiviruukin osayleiskaavan alueella. Työ on tehty Espoon kau-
pungin toimeksiannosta.

Työssä selvitettiin laskennallisesti mallintamalla suunnittelukohteen alueelle kohdistuvaa
tie- ja katuliikenteen tärinää ja runkomelua. Lisäksi mallinnettiin suunnitellun raitiovau-
nuliikenteen aiheuttama tärinä ja runkomelu.

Selvitys on toteutettu noudattaen VTT:n ohjeita ”Ohjeita liikennetärinän arviointiin”,
”Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa” ja ”Suositus liiken-
netärinän mittaamisesta ja luokituksesta”.

2. TARKASTELUKOHDE

Kohde sijaitsee Espoossa, Länsiväylän ja Kauklahdenväylän varrella. Suunnittelualueen
likimääräinen sijainti on esitetty kuvassa 1.

Liikennetärinän ja runkomelun tasoa tarkasteltiin väylän alapuolisen maaperän, väylän
sijainnin sekä liikennetietojen perusteella. Kiviruukin OYK:n alueella maaperä on vaihte-
levaa, muuttuen savikosta hiekka- ja moreenialueisiin kallion noustessa paikoitellen
maan pintaan.

Alueen eteläpuolella kulkee Länsiväylä, jossa ajoneuvojen nopeusrajoituksena on 80
km/h ja alueen länsipuolella Kauklahdenväylä, jonka nopeusrajoitus on 50 km/h.
Osayleiskaava-alueen katujen nopeusrajoitus vaihtelee kadusta riippuen 30…50 km/h.
Suunnitellun raitiotien nopeutena tarkasteluissa on käytetty 60 km/h.

Kuva 1. Kiviruukin OYK alue, Espoon kaupunki. Tärinäselvityksen tarkastelu-
alue. Kuva: Maanmittauslaitoksen aineistoa 9/2019.
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3. TÄRINÄN JA RUNKOMELUN SUOSITUSARVOT

3.1 Tärinän ja runkomelun syntyminen

Liikenne tuottaa ympäristöönsä värähtelyä, joka aiheutuu pyörien ja päällysraken-
teen/kiskojen epätasaisuuksista. Värähtely etenee kiskojen ja ratarakenteiden kautta
kallioperään, josta se johtuu edelleen maaperän ja perustusten kautta rakennuksiin ja
rakenteisiin. Värähtelyjen eteneminen ja johtuminen riippuu monesta osatekijästä ja on
paikkariippuvaista. Eri osatekijät vaikuttavat sekä värähtelyn suuruuteen että taajuussi-
sältöön. Värähtely voidaan havaita rakennuksissa runkomeluna tai tärinänä.

Runkomelu on kuuloaistilla havaittavaa pientaajuista melua, joka syntyy rakennusrun-
koon johtuneesta korkeataajuisesta värähtelystä. Huonetilojen rajapinnoissa esiintyvä
värähtely on niin pientä, ettei sitä aistita tuntoaistin välityksellä tärinänä. Värähtelevät
pintarakenteet säteilevät kuitenkin ääntä suurten kaiutinkalvojen tavoin, ja aiheuttavat
tilaan korvin kuultavaa melua. Runkomelu etenee tehokkaasti kallioperässä ja vaimenee
pehmeissä maakerroksissa.

Tärinä on tuntoaistilla havaittavaa matalataajuista värähtelyä. Tärinähaittoja esiintyy
tyypillisesti pehmeikköalueilla liikenneväylien ympäristössä. Kallio- ja moreenimaassa tä-
rinä vaimenee nopeasti eikä yleensä aiheuta haittoja.

3.2 Tärinän suositusarvot

Tärinän arvioinnissa on käytetty VTT:n (2004) tärinäsuositusta, joka perustuu norjalai-
seen tärinäluokitukseen NS 8176 (1999). Suositusarvo esitetään ihmisen kokemuksen
mukaan taajuuspainotettuna tehollisarvona, joka toteutuu 95 % tilastollisella todennä-
köisyydellä (taulukko 1).

Taulukon 1 luokitus perustuu ihmisen kokeman tärinän häiritsevyyteen. Luokitusta ei
sovelleta rakennuksille, joissa ihmiset ovat pääasiassa liikkeessä tai muut kuin liiken-
teestä aiheutuvat häiriöt voivat olla merkittävämpiä (esim. toimistot, kaupat, kahvilat,
ostoskeskukset, tavaratalot, liikuntatilat) (NS 2005).

Tehollisarvo, jossa yksittäiset huippuarvot tasoittuvat, kuvaa paremmin tärinän aiheutta-
maa haittaa ihmisen häiriintymiselle kuin huippuarvo, joka soveltuu paremmin rakentei-
den vaurioitumistarkasteluihin. Tärinän tehollisarvo vastaa ajattelutavaltaan jossain mää-
rin melumittauksen keskiarvoistettua ekvivalenttiarvoa. Yleensä rautatietärinän taajuus-
painotettu heilahdusnopeuden tehollisarvo on noin 50 % tärinän huippuarvosta. Mikäli
hallitseva värähtelytaajuus on tiedossa, voidaan heilahdusnopeuden huippuarvot muun-
taa taajuuspainotetuiksi tehollisarvoiksi yhtälöllä 1 (VTT 2004).

(1)

missä vw on taajuuspainotettu tehollisarvo
vmax heilahdusnopeuden huippuarvo
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Taulukko 1. Suositus rakennusten värähtelyluokituksesta (VTT 2004).

Värähtely-
luokka

Kuvaus värähtelyolosuhteista Värähtelyn tunnusluku
vw,95

[mm/s]

A Hyvät asuinolosuhteet ≤ 0,10

B Suhteellisen hyvät olosuhteet ≤ 0,15

C Suositus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa ≤ 0,30

D Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla asuinalueilla ≤ 0,60

Tärinän laskennalliset tarkastelut on tehty rautatieliikenteen tärinän arvioimiseen kehi-
tetyllä ennustusmallilla (VTT 2006).

Suositeltava tavoiteraja värähtelyn enimmäisarvolle rakennuksen sisätiloissa on uusilla
asuinalueilla 0,3 mm/s ja vanhoilla asuinalueilla 0,6 mm/s. Tämä VTT:n esittämä suositus
enimmäisarvoksi  (VTT 2006) on otettu käyttöön myös Liikenneviraston ohjeistuksessa
(Liikennevirasto 2016). Tavoitteen tulee toteutua pystyvärähtelyn osalta rakennuksen
kaikissa lattioissa ja vaakavärähtelyn osalta rakennuksen jokaisessa kerroksessa. Mikäli
kyse ei ole asuinrakennuksesta ja tilojen käyttötarkoitus on sellainen, että liikenteen ei
katsota haittaavan lepoa, tavoiteraja voi olla kaksinkertainen esitettyihin arvoihin
nähden.

3.3 Runkomelun arviointiin liittyvä ohjeistus ja menettelytavat

Suomessa ei toistaiseksi ole olemassa virallisia raja- tai ohjearvoja liikenteen aiheutta-
malle runkomelulle. VTT:n julkaisua "Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi,
VTT Tiedotteita 2468, Espoo 2009” käytetään Suomessa yleisesti liikenteestä aiheutuvan
runkomelun arvioinnissa. Julkaisussa esitetään runkomelun 3-tasoinen arviointimenet-
tely, joista tarkin taso perustuu tunnuslukuun, joka määräytyy mittaustuloksen perus-
teella.

Yleisimmin runkomelua esiintyy taajuusalueella 16…250 Hz. Runkomelu on laskennalli-
sesti ja mittausteknisesti erittäin haastava arvioitava. Kaikkien melun syntymiseen vai-
kuttavien tekijöiden, syntymekanismista siirtotien kautta melua säteileviin rakenteisiin,
on erittäin työlästä arvioida tarkoin laskelmin. Mittaamalla äänitasoja ei mitattavasta ta-
sosta pystytä erottamaan selkeästi runkomelusta aiheutuvaa osuutta, vaan mitattu ää-
nitaso koostuu sekä ilmaäänestä että runkoäänestä.

Kalliovarainen tai ohuen murskekerroksen varaan tehty perustus johtaa runkomelua
hyvin. Kallion ja perustuksen välinen paksumpi maakerros vaimentaa tehokkaasti
runkomelua, joskin perustuksista kallioon asti ulottuvat paalut voivat jälleen edistää
runkomelun johtumista.

Taulukossa 3 on esitetty suositus Suomessa käytettävistä runkomelutasojen raja-ar-
voista. Suosituksen raja-arvoja asetettaessa tavoitteena on ollut häiriövaikutuksen ra-
joittaminen minimiin. Koska häiriövaikutusten on havaittu syntyvän, kun LpASmax ≥ 35 dB,
raja-arvot ovat asunnoissa tätä tasoa pienemmät. Raja-arvot täyttävät valtioneuvoston,
sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen rakennusmääräyskokoelmassa annetut suu-
rimmat sallitut äänitasot asunnossa.
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Taulukko 2. VTT:n suosittelemat runkomelun ohjearvot

Rakennustyyppi Runkomelutaso
Lprm [dB]

Radio-, tv- ja äänitysstudiot, konserttisalit 25-30
Asuinhuoneistot 30/35*

Hoito- ja sosiaalihuollon laitokset, majoitustilat
· potilashuoneet, majoitustilat
· päiväkodit, lasten ja henkilökunnan oleske-

luun tarkoitetut huoneet

30/35*

Kokoontumis- ja opetustilat
· luokkahuoneet, luentosalit, kirkot ja muut

huonetilat, joissa edellytetään yleisön saa-
van hyvin puheesta selvän ilman äänentois-
tolaitteiden käyttöä

· muut kokoontumistilat kuten teatterit ja kir-
jastot

35

Toimistot, kaupat, näyttelytilat, museot 40/45*

*) Avoradat. Mikäli kaavamääräyksellä on annettu ohje julkisivun ilmaääne-
neristävyydestä, on suositeltavaa käyttää runkomelutason tiukempaa raja-
arvoa.

4. TÄRINÄN ARVIOINTI

Tärinän osalta tehtyjen tarkastelujen perusteella todettiin, että tie- ja katuliikenteestä
aiheutuvan ihmisen haitalliseksi kokeman tärinän alue ei ulotu tie- eikä katualueiden ul-
kopuolelle (taulukko 3).

Suunnitellusta raitiotiestä aiheutuvan häiritsevän tärinän vaikutusalue ulottuu enimmil-
lään 15 m etäisyydelle väylän keskeltä. Raitiotien tärinän arvioinnissa oletettiin, että rai-
tiotie tullaan pehmeikköalueilla rakentamaan pohjavahvistusten varaan. Raitiotien ai-
heuttaman häiritsevän tärinän leviämisalue on esitetty taulukossa 3 ja liitteen 1 kartalla.

Taulukko 3. Kiviruukin OYK alue, Espoon kaupunki. Taulukossa 1 esitettyjen
ohjearvoalueiden D ja C etäisyys liikenneväylistä väylän alla
esiintyvien maaperätyyppien pohjalta.

Pohjamaa väylän alla
Etäisyys väylästä (m): alue D / alue C

Länsiväylä Kauklahden-
väylä

OYK-alueen
kadut Raitiotie

Kallio 0 /0 - 0 /0 5/5
Moreeni 0 /0 0 /0 0 /0 10/10
Hiekka tai pohjanvahvistus 0 /0 0 /0 0 /0 10/15
Savi - - 0 /0 -
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5. RUNKOMELUN ARVIOINTI

Runkomelulle on tässä selvityksessä tehty VTT:n ohjeistuksen mukainen laskennallinen
arviointi. Lähtötietoina on käytetty Espoon kaupungilta saatuja maaperä- ja liikennetie-
toja. Laskennassa rakennukset on oletettu perustettaviksi kalliolle, mikä on runkomelun
syntymisen kannalta vaarallisin tilanne. Tarkastelut on tehty rakennuksen 1. kerrokselle.
Melutason voidaan olettaa putoavan noin 2 dB per kerros rakennuksessa ylöspäin men-
täessä.

Suomessa VTT on antanut suosituksen runkomelutasojen ohjearvoiksi (VTT 2009). Tar-
kastelluilla väylillä on asuin-, kokoontumis- ja opetustilojen ohjearvona Lprm = 35 dB ja
muiden oleskelu- ja toimitilojen ohjearvona Lprm = 45 dB.

Tehtyjen laskelmien perusteella väylien varrella vallitsevat runkomeluvyöhykkeet on esi-
tetty teiden ja katujen osalta liitteessä 2 ja raitiotien osalta liitteessä 3.

Suurimmalla osalla Kiviruukin aluetta tonteille aiheutuva runkomelu jää alle 35 dB. Pai-
koin on alueita, esimerkiksi Ruukintien ja Ruukinmestarintien varrella, missä runkomelun
taso on välillä 35-45 dB. Ainoastaan Länsiväylän ja Kauklahdenväylän välisen rampin
lähialueella ja muutamin paikoin raitiotielinjan varrella runkomelu on suurempaa kuin 45
dB.
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KKOI
Tekstiruutu
Kiviruukin OYK, raitiovaunulinjan aiheuttama tärinäMittakaava 1:5000 (A3-koossa)Tärinän taso*0,3 mm/s ohjearvo uusille väylille tai rakennuksille**0,6 mm/s ohjearvo olemassa oleville väylille tai rakennuksille

KKOI
Leima

KKOI
Tekstiruutu
Alue, jolla värähtelyn taso > 0,3*-0,6** mm/s (ihmisten häiritseväksi kokema tärinä)

KKOI
Tekstiruutu
LIITE 1



KKOI
Tekstiruutu
Kiviruukin OYK, teiden ja katujen runkomeluMittakaava 1:5000 (A3-koossa)Runkomelun taso, 1. kerroksessa*, kun rakennus on perustettu kalliolle* Melutason voidaan olettaa putoavan noin 2 dB/kerros rakennuksessa ylöspäin mentäessä.

KKOI
Leima

KKOI
Leima

KKOI
Leima

KKOI
Tekstiruutu
25-35 dB35-45 dB> 45 dB

KKOI
Tekstiruutu
(Asuin-, kokoontumis- ja opetustilojen ohjearvo runkomelulle on Lprm = 35 dB)(Muiden oleskelu- ja toimitilojen ohjearvo runkomelulle on Lprm = 45 dB)

KKOI
Tekstiruutu
LIITE 2



KKOI
Tekstiruutu
Kiviruukin OYK, raitiovaunulinjan runkomeluMittakaava 1:5000 (A3-koossa)Runkomelun taso, 1. kerroksessa*, kun rakennus on perustettu kalliolle* Melutason voidaan olettaa putoavan noin 2 dB/kerros rakennuksessa ylöspäin mentäessä.

KKOI
Leima

KKOI
Leima

KKOI
Leima

KKOI
Tekstiruutu
25-35 dB35-45 dB> 45 dB

KKOI
Tekstiruutu
(Asuin-, kokoontumis- ja opetustilojen ohjearvo runkomelulle on Lprm = 35 dB)(Muiden oleskelu- ja toimitilojen ohjearvo runkomelulle on Lprm = 45 dB)

KKOI
Tekstiruutu
LIITE 3




