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1. Runkomelun arviointi 

Suunnittelukohteeseen mahdollisesti kohdistuvia runkomelutasoja on arvioitu 
laskennallisesti VTT:n laatiman esiselvityksen ”Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun 
arviointi” (Talja & Saarinen 2009) avulla. Esiselvityksessä esitetään kaksi arviointitasoa, 
joista taso 1 on karkeampi tietyille liikennetyypeille esitetty turvaetäisyys. Arviointitaso 2 
perustuu värähtelyn siirtotien arviointiin ja se pyrkii ottamaan runkomelutasoon vaikuttavat 
tekijät kattavammin huomioon. Menetelmästä on esiselvityksessä todettu seuraavaa:  

”Menetelmä perustuu arvioituun värähtelytasoon ja sen muuttumiseen värähtelyn 
siirtymisreitillä, mutta arvioinnissa ei tarvita värähtelyn taajuussisältöä. Arvioinnin 
lähtökohtana on maaperän värähtelyn nopeustaso (LV , kuva 3, s. 27), jota korjataan 
värähtelyn aiheuttajasta, siirtotiestä ja rakennuksesta riippuvilla korjaustekijöillä (ΔLv, 
taulukot 6–11, s.  29–32) siten, että lopputuloksena saadaan runkomelua kuvaava 
sisätilan äänitaso (LpA ). 

Tässä selvityksessä runkomelun arviointi on tehty arviointitasolla 2. Saatuja tuloksia 
voidaan pitää vain karkeana arviona ja pohjana mahdollisille värähtely- ja 
runkomelumittauksille. 

1.1. Runkomelun arvioinnissa käytetyt parametrit 

Runkomelulaskennoissa on tarkasteltu ns. huonointa mahdollista tilannetta, jotta tasoja ei 
aliarvioida. Maaperä on oletettu kovaksi, koska rakennekerroksia ei yksityiskohtaisesti 
tunneta ja on mahdollista, että rakennukset ja junarata perustetaan paaluin kallioon/ 
muuten kovaan maaperään. 

Runkomelutasoja on arvioitu merkittävimmän aiheuttajan mukaan. Määrittävä runkomelun 
aiheuttaja on pohjoisimmalla raiteella kulkeva veturivetoinen IC2 -juna, joka ohittaa 
suunnittelualueen 30–90 km/h nopeudella. Muut käytetyt parametrit/ olettamukset ovat: 

• maaperän ominaisuudet tärinäselvityksessä (WSP 30.3.2020) raportoidun 
mukaisesti 

• avorata, kunto hyvä 

• junan nopeus liitteen 1 mukaisesti 

• ratoja ei ole eristetty runkomelun vähentämiseksi 

• runkomelu kohdistuu kerrostaloihin ja tarkastelu tehty 1. kerroksen tasolle 

1.2. Runkomelun ohjearvot 

Runkomelulle ei ole asetettu varsinaisia ohje- tai raja-arvoja, mutta VTT:n esiselvityksessä 
(2009) on esitetty suositus maaperäisen runkomelun ohjearvoiksi (taulukko 1). Tässä 
selvityksessä on käytetty maaperäisen runkomelun ohjearvoina VTT:n suosituksia. 
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Taulukko 1. VTT:n suositus runkomelun ohjearvoiksi (Talja&Saarinen 2009) 

Rakennustyyppi Runkomelutaso 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 
huonetilat, joissa edellytetään yleisön 
saavan hyvin puheesta selvän ilman 
äänentoistolaitteiden käyttöä  

• muut kokoontumistilat kuten teatterit ja 
kirjastot 

 

 

35 

Toimistot, kaupat, näyttelytilat, museot 40/452 

 

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

 

Kaavamääräyksessä annettaneen määräys julkisivujen ilmaääneneristävyydestä, joten 
runkomelutasoja on tässä selvityksessä verrattu taulukossa 5 esitettyihin tiukempiin 
ohjearvoihin. 

2. Runkomelulaskentojen tulokset 

Runkomelulaskentojen tulokset on esitetty tarkemmin liitteessä 1. IC2-junan ja 
aiheuttamat runkomelutasot on esitetty äänitasoviivoina (30, 35 ja 40 dB) tulostesivulla. 
VTT:n runkomelun esiselvityksessä (Talja & Saarinen 2009) on annettu suositus käyttää 

avamääräyksessä on annettu ohje runkomelutason tiukempaa ohjearvoa, mikäli ka
julkisivun ilmaääneneristävyydestä. Asuinhuoneistoille ja päiväkodeille tämä tarkoittaa 30 

dB:n dB:n ohjearvotasoa ja toimistoille, kaupoille, näyttelytiloille ja museoille 40 
 mukaisia ohjearvoja. 1lukon tauohjearvotasoa. Muille tiloille sovelletaan  

Laskennallinen IC2-junan aiheuttama runkomelutaso vaihtelee junan nopeuden mukaan 
ja on 30 metrin etäisyydellä raiteesta. Näin ollen alle 100 metrin  80–30dB noin 

jearvon katsoa ylittyvän. Raitiovaunun aiheuttama etäisyyksillä raiteesta voidaan oh
runkomelutaso vaihtelee vaunun nopeuden mukaan. 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että todennäköisesti runkomelun ohjearvot eivät ylity 
suunnittelukohteissa. Tehtyyn runkomelun laskennalliseen arviointiin liittyy suuri 
epävarmuus. Arviointi sisältää kuitenkin oletuksia, jotka mahdollisesti johtavat 
runkomelutason yliarviointiin. Lisäksi saatujen runkomelutasojen merkitystä lieventää mm. 
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se, että maaperä ja runkomelun etenemisreitti on laskennassa oletettu kovaksi, 
runkomelun ohjearvo on mahdollisen julkisivun ääneneristysvaatimuksen vuoksi tiukempi 
ja ohjearvon ylitys koskee vain yhden asuinrakennuksen yhtä nurkkaa. Nämä tekijät 
todennäköisesti johtavat runkomelun yliarviointiin, joten mielestämme runkomelutasoja ei 
ole tarvetta selvittää tarkemmin.  
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