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1 JOHDANTO 

Juna- metro- ja raitioliikenne aiheuttavat ympäristöönsä melua, runkoääntä ja tärinää. Erityi-
sesti kaupunkialueilla ratojen lähistöön pyritään sijoittamaan yhä enemmän rakennuskantaa, 
joka altistuu raideliikenteen aiheuttamalle melulle ja värähtelyille.  

Raideliikenteen melun leviämistä tarkastellaan useimmiten käyttäen pohjoismaista raide-
liikennemelun laskentamallia. Malli ei kuitenkaan sellaisenaan sovellu kuin normaalilla rata-
osuudella tavallisilla matkanopeuksilla kulkevalle yleisimmälle junakalustolle. Esimerkiksi 
ratapihoilla, asemien lähistöillä, ratasilloilla ja tunneleissa sekä poikkeavalla kalustolla 
liikennöitäessä melun leviämistä joudutaan tarkastelemaan muilla keinoin. Erikoistapauksiin 
liittyviä melulähteitä voidaan käsitellä käyttämällä ympäristömelun yleistä laskentamallia. 
Melulähteiden emissiot on selvitettävä mittauksin laskennan lähtötiedoiksi.  

Ilmaäänenä etenevän melun lisäksi raideliikenne voi aiheuttaa ympäristöönsä myös maaperän 
välityksellä kytkeytyvää tärinää ja runkoääntä. Pehmeässä maaperässä tärinä voi aiheuttaa 
ongelmia, ja kovalla kalliopohjalla rakennuksiin voi kantautua häiritsevää runkoääntä. Lähellä 
rataa olevien alueiden kaavoituksessa selvitetään nykyään yhä useammin myös runkomelu- ja 
tärinäalueita. Tärinän tarkasteluun on nykyään käytettävissä ohjearvoja, mutta runkoäänen 
osalta suositukset vaihtelevat tapauskohtaisesti.  

Tarkastelemme raideliikenteen melun ja tärinän selvityksissä ja laskennassa käytettäviä 
menetelmiä, ohjearvoja ja ratkaisuja esimerkkien valossa. 

2 RAIDELIIKENTEEN AIHEUTTAMA MELU 

2.1 Melulähteet ja syntymekanismit 

Raideliikenteen pääasiallinen melu aiheutuu pyörien ja kiskon välillä syntyvästä värähtelystä, 
joka säteilee ilmaääneksi kiskojen, pyörien sekä näihin liittyvien rakenteiden välityksellä. 
Muita kalustoon liittyviä melulähteitä ovat junan moottori ja oheislaitteet. Aerodynaaminen 
melu ei Suomessa ole toistaiseksi merkittävä tekijä, koska junien ajonopeudet ovat alle 200 
km/h. 

Raideliikenteeseen liittyy lisäksi lukuisia muita melulähteitä, jotka liittyvät tiettyihin 
rataosuuksiin. Näitä ovat mm. raiteiden epäjatkuvuuskohdat kiskon jatkoksissa ja risteyksissä 
(impulssimelu), kiskon ja pyörän välillä kaarreajossa syntyvät värähtelyt (kaarrekirskunta), 
kaluston liikkeellelähtöön ja pysähtymiseen liittyvä kiihdytys- ja jarrutusmelu, siltojen 
ylityksestä aiheutuva melu sekä tasoristeysten varoituskellot. Oman erityisryhmänsä 
muodostaa ratapihoilla ja varikoilla tapahtuva toiminta, kuten veturien äänimerkit, vaunu-
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roikkien järjestelyyn liittyvä jarrujen kirskunta sekä junapesulinjan ja kaluston huoltotoimien 
aiheuttama melu. Myös radan rakennus- ja huoltotoimista aiheutuu ajoittaista melua. 

2.2 Raideliikenteen laskentamalli 

Raideliikenteen pohjoismaista laskentamallia [1] käytetään yleisesti junien ohitusten aiheut-
taman keskiäänitason ja enimmäistason laskemiseen. Mallia voidaan periaatteessa käyttää 
kaikenlaisille kiskoilla liikkuville kulkuneuvoille. Laskentamalli soveltuu kuitenkin lähinnä 
vain tasaisella matkanopeudella ja suoralla rataosuudella kulkevalle vakiokalustolle. Lasken-
nassa huomioidaan vain ilmaääni. 

Esimerkiksi asemien läheisyydessä, ratapihoilla, silloilla ja kaarteissa raideliikenteen laskenta-
mallin tulokset voivat poiketa merkittävästi mittaustuloksista. Tämän kaltaisisten kohteiden 
meluselvityksissä raideliikenteen laskentamallia voidaan joutua täydentämään käyttämällä 
erityismelulähteiden osalta ympäristömelun yleisestä laskentamallia. 

3 RAIDELIIKENTEEN AIHEUTTAMA TÄRINÄ JA RUNKOÄÄNI 

Raideliikenteen aiheuttama tärinä ja runkomelu syntyy melun tavoin kiskon ja junan pyörien 
välillä muodostuvasta tärinästä, joka välittyy radan alusrakenteiden ja maaperän välityksellä 
läheisten rakennusten rakenteisiin. Tärinän eteneminen riippuu radan ja ympäristön 
maaperästä: tärinä etenee parhaiten pehmeässä saviperäisessä maassa, runkomelu puolestaan 
kallioisessa maastossa. Mahdolliseen tärinä- tai runkomeluhaittaan vaikuttavia tekijöitä ovat 
lisäksi mm. junakaluston tyyppi ja nopeus, kiskojen kunto, radan alusrakenteet sekä läheisten 
rakennusten etäisyys, perustukset ja rakennustapa. 

Raideliikenteen aiheuttama maaperän tärinä voi voimakkaimmillaan vaurioittaa läheisiä 
rakennuksia. Pienemmät tärinätasot voivat häiritä ihmistä tuntoaistimuksen välityksellä. 
Runkomeluun liittyvä värähtely on voimakkuudeltaan niin pientä, ettei sitä voida havaita 
tärinänä. Rakenteisiin kytkeytyvä värähtely aiheuttaa kuitenkin korvin kuultavaa runkoääntä, 
joka voidaan hiljaisissa sisätiloissa kokea häiritsevänä. 

Runkomelun äänitasoja voidaan arvioida rakenteiden tärinän perusteella. Runkomelun A-
äänitaso asettuu yleensä noin 5–15 dB rakenteiden A-painotetun tärinätason yläpuolelle 
riippuen mm. tilan rakennusmateriaaleista, rakenteiden mittasuhteista ja akustisesta huone-
vaimennuksesta. 

3.1 Tärinän haittavaikutukset rakennuksille 

Rautatieliikenteen tärinän vaikutusta rakenteisiin voidaan arvioida käyttäen VTT:n ja VR:n 
laatimassa mittausohjeessa [2] esitettyjä raja-arvoja. Ohjeen mukaan tärinä voi aiheuttaa 
vaurioitumisriskiä tavallisille perinteisesti rakennetuille asuin- ja liike-rakennuksille tai niihin 
rinnastettaville rakenteille vasta, kun tärinän huippuarvo ylittää 4 mm/s peak. 

3.2 Tärinän häiriövaikutukset ihmisille 

Ajallisesti vaihtelevan tärinän häiritsevyyttä arvioidaan yleisesti tehollisarvoina (rms) 
tarkastelemalla slow-aikapainotetun nopeussignaalin suurimpia arvoja. Ihmisen havainto-
kynnys on luokkaa 0,1 mm/s rms, ja joskus näkee käytettävän standardissa ISO 2631-2:1989 
esitetyn häiriöluokituksen alinta rajaa 0,14 mm/s rms.  
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Suomessa ei toistaiseksi ole ollut virallisia ohjearvoja häiritseväksi koetulle tärinälle. VTT:n 
tuore suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta [3] pyrkii täyttämään tätä aukkoa. 
Suositus perustuu norjalaiseen standardiin NS8176 (1999) [4], jossa värähtelyt luokitellaan 
taulukon 1 mukaisesti. Norjalaisessa standardissa raja-arvoja tulkitaan lisäksi niin, että 95 % 
tapahtumista tulisi jäädä niiden asettamiin rajoihin. 

Taulukko 1. Norjalaisen standardin NS 8176 mukaiset värähtelyluokitukset. 

 luokka kuvaus värähtelyolosuhteista raja-arvo (mm/s rms) 

 A Hyvät asuinolosuhteet. 0,10 
  Ihmiset eivät yleensä havaitse värähtelyitä. 
 B Suhteellisen hyvät olosuhteet. 0,15 
  Ihmiset voivat havaita värähtelyt, mutta ne eivät ole häiritseviä. 
 C Suositus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa. 0,30 
  Keskimäärin 15 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä. 
 D Olosuhteet, jotka tulisi saavuttaa vanhoilla asuinalueilla. 0,60 
  Keskimäärin 25 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä. 

3.3 Runkomelun häiriövaikutukset ja suositellut raja-arvot 

Runkomelun häiriövaikutusta arvioidaan yleisimmin junan ohituksen aikaisten enimmäis-
tasojen perusteella (LASmax tai LAFmax), jotka riittävän voimakkaina ja toistuvina voivat häiritä 
ennen kaikkea yöunta.  Runkomelutasoissa on suurta hajontaa riippuen junan pyörien ja kis-
kon kunnosta sekä maaperän paikallisesti vaihtelevista ominaisuuksista. Näistä syistä raja-
arvojen mitoituksessa on huomioitava, että rajan luokkaa olevia tasoja esiintyy vain rataa 
lähimmissä kohteissa ja niissäkin vain joistakin junista.  

Suomessa ei toistaiseksi ole olemassa virallisia suositusarvoja raideliikenteen aiheuttamasta 
runkomelusta. Avoradalla voidaan pitää rajaa LASmax ≤ 35 dBA asunnoille riittävänä, sillä 
liikenteestä aiheutuu runkomelun lisäksi myös ilmaääntä, johon sovelletaan STM:n sisämelun 
ohjearvoja [5]. Junien runkomelun enimmäisarvon ollessa LASmax ≤ 35 dB on runkomelun 
vaikutus asuntojen yöaikaiseen 30 dB raja-arvoon käytännössä merkityksetön. Tunneleista 
kantautuvan runkomelun osalta ollaan kuitenkin vähitellen siirtymässä kohti rajaa 
LASmax ≤ 30 dB, joka on yleisesti käytössä myös Ruotsissa sekä vastaa empiirisesti myös 
norjalaisen standardin NS8175 [6] raja-arvoa LAFmax ≤ 32 dB.  

Asuintilojen raja soveltuu sellaisenaan tai hieman lievennettynä hotelleihin sekä vähintään 
samanlaisena tai vähän tiukennettuna sairaaloihin ja muihin vastaaviin tiloihin. Toimisto-
tilojen raja-arvoksi suositellaan LASmax ≤ 45 dB.  

4 CASE-TUTKIMUKSIA 

Tarkastelemme esimerkkeinä Pasilan alueella sekä Pansion junalauttasatamassa tehtyjä melu-
selvityksiä sekä Vuosaaren satamaan johtavan Savion rautatietunnelin ennustettua runko-
melua. 
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4.1 Pasilan alueen meluselvitys 

Keski-Pasilan ja Ilmalan varikon alueesta tehtiin vuonna 2004 raide- ja tieliikenteen melu- ja 
tärinäselvitykset, joissa tarkasteltiin alueelle suunniteltuihin kaavoitusehdotuksiin liittyviä 
melu-, tärinä- ja runkomeluvaikutuksia nykytilanteeseen verrattuna.  

  

Kuva 1. Ilmalan ja Keski-Pasilan alueiden melulaskentamallia vuodelle 2020 suunnitellussa 
tilanteessa. 

Meluselvityksen tekemiseen tarvittiin merkittävästi tavallista enemmän lähtötietoja ja 
menetelmiä. Runsaan tieliikenteen ja tavallisen raideliikenteen lisäksi alueella on mm. 
ratapiha- ja varikkoalueita ja ratasiltoja. Ratapiha-alueella junien melu on erilaista kuin 
vakioliikenteessä tasaisella nopeudella ja vaihteettomilla, hitsatuilla raiteilla kulkevilla junilla. 
Varikolla liikkuvien junien ja niiden liikkumiseen liittyvien muiden melulähteiden melupäästö 
ei ole ennalta tiedossa. Lisäksi liikenneraiteillakin syntyy myös muuta kuin laskentamallin 
olettamaa melua. Junien pyörät kirskuvat Pasilan aseman etelä- ja pohjoispään tiukimmissa 
kaarteissa. Rantaradan kuudesta ristikkosillasta neljä vanhinta ovat huomattavan meluisia 
junan yliajon aikana.  

Ratapihalla liikkuvien junien ja muiden melulähteiden sekä kaarteiden ja siltojen melupäästöt 
mitattiin laskentaa varten tarvittavassa laajuudessa erikseen selvityksen alkuvaiheessa. 

Erityismelulähteet ja niiden melupäästöt mallinnettiin ympäristömelun yleiseen laskenta-
malliin soveltuvassa muodossa. Kutakin kiinteätä lähdettä tai lähderyhmää edusti ekvivalent-
tinen pistemäinen tai viivamainen lähde, joka sijoitettiin todellisen lähteen akustiseen keski-
pisteeseen tai kulkureittien ”painopistepolulle”. Lähteiden melupäästöt mitattiin ääniteho-
tasoina LW tai, jos lähteen toiminta-aika on rajallinen, äänienergiatasoina LE ja näiden spektrit 
ilmoitettiin oktaavikaistoittain. 

Sillat ja kaarrekirskunnan esiintymiskohdat sekä järjestelyratapihan jarrutuskohdat esitettiin 
ajallisesti rajallisina viivalähteinä, vaihteet ja tasoristeysten varoituskellot sekä veturin pilli 
vastaavina pistelähteinä. Junat kuvattiin liikkuvina, äärellisen pituisina janalähteinä — eli toi-
sin sanoen viivalähteinä, joiden toiminta-aikaan tehtiin janan pituuden ja liikkumisnopeuden 
määräämät skaalaukset. Hitsaamattomien kiskojen saumat liitettiin junalähteisiin. 
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Edellä mainitut menetelmät kuvaavat melulähteitä ja -tapahtumia vain yhden yksikön 
melupäästön osalta lähteen ollessa liikkeessä tai ilmiön esiintymishetkellä. Koko melun 
laskennassa otettiin huomioon myös lähteiden tai tapahtumien lukumäärä ja liikkuminen. 

Ratapihan liikenne jaettiin seitsemälle edustavalle raiteelle, joista kukin vastaa melupääs-
töltään noin 8 – 12:n raiteen viuhkaa tai kimppua. Ratapiha-alueen sisällä aktiivisina melu-
lähteinä toimivien raiteiden valinta ja käyttö aiheuttaa paikallisia poikkeamia todelliseen 
meluun verrattuna, mutta ratapiha-alueen ulkopuolella aktiivisten raiteiden sijainnin yksityis-
kohdat eivät enää vaikuttaneet laskennan tuloksiin. 

4.2 Pansion junalauttasataman meluselvitys 

Turun Pansiossa selvitettiin junalauttasataman aiheuttamaa ympäristömelua. Osana selvitystä 
tarkasteltiin sataman raideliikennettä. Junalauttojen kyydissä kuljetetaan tyypillisesti useita 
kymmeniä tavaravaunuja. Vaunujen siirtely laivan sisällä, lastausrampilla ja satama-alueen 
ratapihalla aiheuttaa tavallisesta raideliikenteestä varsin poikkeavaa melua. 

  

Kuva 2. Junalauttasataman järjestelyratapihaa ja junien lastausta ajorampilta junalauttaan. 

Lähes kaikki sataman toimintoihin liittyvät melulähteet olivat niin yksilöllisiä, että niiden 
melupäästöt mitattiin laskentaa varten erikseen. Lähteet mallinnettiin teollisuusmelumallin 
mukaisesti samoin periaattein kuin edellisessä esimerkissä. 

Useiden osamelulähteiden päästöihin jouduttiin laskennassa lisäämään impulssimaisuus- tai 
kapeakaistaisuuskorjaus. Impulssimaista melua olivat mm. kolahdukset ajorampin saumoilla, 
junaradan vaihteissa ja lautan sisällä vaunujen kääntöpöydällä sekä junavaunuletkan 
ryskyminen lautan sisällä. Junavaunujen pyörien kirskuminen tiukoissa kaarteissa on taas 
kapeakaistaista melua. Kaikki mainitut osamelut mallinnettiin laskennassa omina erillisinä 
melulähteinään ja niiden melupäästöön lisättiin laskennassa tarvittava +5 dB korjaus. 

4.3 Savion rautatietunnelin runkomelueristyksen suunnittelu 

Vuosaaren satamaradan osana Savioon louhitaan 14 km pituinen yksiraiteinen rautatietunneli. 
Yhteensä 5–7 km kalliopohjaisista tunneliosuuksista sijoittuu asutuksen lähelle, tunnelin ja 
asuttujen rakennusten välisen etäisyyden ollessa lähimmillään vain 25 m. Satamaradan 
liikenne koostuu raskaista tavarajunista, ja suurin osa liikenteestä ajoittuu yöaikaan. Junien 
nopeus Savion tunnelissa on maksimissaan 100 km/h. Vaikka tunnelia ympäröivä kallio 



Peltonen, Backholm, Lahti  RAIDELIIKENTEEN MELU- JA TÄRINÄTUTKIMUKSIA 

 

 

eristää tehokkaasti junien melua ja tärinää, tunnelissa kulkeva junaliikenne voi aiheuttaa 
ympäristöönsä runkomelua. Runkomelun aiheuttamaa meluhaittaa tullaan torjumaan 
käyttämällä tunnelissa kulkevan radan alusrakenteisiin sijoitettuja tärinänreristysrakenteita, 
jotka vaimentavat radasta kallioon ja edelleen läheisiin rakennuksiin etenevää runkomelua. 

Runkomelun eristystarve määräytyy kohteisiin laskettujen runkomelutasojen ja runkomelulle 
asetetun enimmäisrajan erotuksen mukaan. Runkomelueristyksen mitoitusta varten on ensin 
arvioitu runkomelutasot ilman eristystä. Runkomelun laskenta perustuu maaperän teoreet-
tiseen etäisyysmallinnukseen, mutta laskennan monet osatekijät ovat pääosin empiirisiä. 
Runkomelutaso on näennäisesti samoissakin olosuhteissa lisäksi satunnainen, mikä myös 
kasvattaa eristyksen mitoituksessa lisättävää varmuusmarginaalia. Savion rautatietunnelissa 
runkomelua aiheuttavan tärinän leviäminen tunnelista kalliota pitkin asuntoihin laskettiin 
mallilla, joka pohjautuu laajoihin mittauksiin Helsingin metrosta sekä tavarajunien voimak-
kaamman herätteen osalta täydennysmittauksiin kahdessa rautatietunnelissa.   

Koska Savion tunnelia vasta louhitaan, runkomelutasot määritettiin laskennallisesti eri etäi-
syyksillä ratatunnelista. Eristyksen mitoitusta varten selvitettiin olemassa olevien asuintalojen 
sijainti ja kaavoituksen tilanne tunnelin vaikutusalueella.  Rataa tarkasteltiin laskennassa 
20 metrin välein, ja jokaisesta pisteestä laskettiin runkomelutasot lähimpänä oleviin rakennet-
tuihin tai kaavoitettuihin kohteisiin.  Tunnelin eri rataosuuksien eristystarpeet määräyrtyivät 
näin laskettujen runkomelutasojen ylityksistä 30 dB raja-arvoon nähden.  
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Kuva 3. Esimerkki rautatietunnelin runkomelueristyksen mitoitusmenetelmästä 30 dB tavoite-
tasolle. Vasemmalla eristystarve ja runkomelutasot usean kilometrin osalta, oikealla suuren-
nos rajatulta paaluväliltä. 
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