17. TÄRINÄVAIKUTUKSET

Kooste tärinävaikutusten arvioinnista
Vaikutusten alkuperä ja arvioinnin
tarkoitus

Tärinävaikutuksia syntyy kallion räjäyttämisestä, murskaukseen käytettävistä koneista sekä kuljetusliikenteestä.

Tehtävät

Arvioinnin tarkoituksena on selvittää tärinävaikutusten haitallisuus ja niihin puuttuminen hankealueen ympäristössä.

Arvioinnin päätulokset

Tärinäarvioinnissa on huomioitu sekä rakenteisiin aiheutuvia haittoja, että ihmisten mahdollisesti kokemia häiriövaikutuksia.
Vaihtoehdoissa VE1–VE3 tärinävaikutukset ovat suuruudeltaan keskisuuria.

Haitallisten vaikutusten lieventäminen

Vaikutusten merkittävimpiä lieventämiskeinoja ovat mm. louhinnan suunnittelu tehtävien tärinätarkkailumittausten perusteella, ja räjäytysten sijoittaminen sellaiseen vuorokauden ajankohtaan (päiväsaikaan), jolloin mahdollisimman pieni määrä asukkaista häiriintyy tärinästä.

17.1 Vaikutusten muodostuminen
Tärinävaikutuksia syntyy kallion räjäyttämisestä, murskaukseen
käytettävistä koneista sekä kuljetusliikenteestä. Liikenteen tärinän vaikutusalue rajautuu teiden ympäristöön. Kallion murskaukseen käytettävästä laitteistosta ja muusta toiminnasta kuten porauksista aiheutuvan tärinän vaikutusalue on käytännössä niin pieni, etteivät vaikutukset ulotu tässä tarkastellun
hankealueen ulkopuolelle. Räjäytyksen vaikutus puolestaan
voidaan havaita jopa kilometrin etäisyydellä louhittavasta kohteesta. Tärinävaikutukset keskittyvät päiväsaikaan.
Louhinnassa räjäytys synnyttää kallioon jännitysaallon, joka
aiheuttaa paitsi kiven irtoamista myös väliaineen hiukkasissa
siirtymistä eli tärinää. Räjäytyskohteesta leviävä tärinä voi pahimmillaan vaurioittaa viereisiä rakennuksia ja herkkiä laitteita
sekä häiritä ihmisiä. Asianmukaisesti suoritettu räjäytys ei kuitenkaan aiheuta rakenteiden rikkoutumista tai vastaavia omaisuushaittoja.
Liikenteestä aiheutuva tärinä johtuu ajoväylän epätasaisuudesta tai väylän pintaan ajoneuvosta aiheutuvista muodonmuutoksista. Maaperä alkaa värähdellä väylällä kulkevan ajoneuvon, väylän ominaisuuksien ja väylän alla olevan maaperän
vuorovaikutuksen vuoksi.

17.2 Lähtötiedot ja arviointimenetelmät
Louhinnasta aiheutuvan tärinän tarkastelun lähtötietoina ovat
olleet GTK:n maaperäkartoista saadut maa- ja kallioperätiedot.
Tärinäarvioinnissa on huomioitu ihmisten mahdollisesti kokemat häiriövaikutukset. Louhintatärinän tasoa ympäristössä
on arvioitu analyyttisesti annettuja ohjearvoja noudattaen.
Arvioinnissa on huomioitu erityisesti hankealueen läheisyydessä sijaitsevaa asutusta.

Liikenteestä aiheutuvan tärinän haitallisuus riippuu useista
eri tekijöistä, ja siksi arviointi perustuu suurelta osin kokemusperäiseen tietoon. Rakennuksessa havaittavan tärinän suuruuteen vaikuttavat herätteen suuruus, väylän ominaisuudet,
maaperän ominaisuudet ja tarkasteltavan rakennuksen ominaisuudet.
Tärinä ympäristöhaittana on monimutkainen ja vaikeasti arvioitavissa, koska tärinän voimakkuuteen vaikuttavat monet tekijät. Tärinän leviämisen arviointi on merkittävästi monimutkaisempi kokonaisuus kuin esimerkiksi melun leviämisen ennakointi.
Tärinän rakennuksissa mitattavaan suuruuteen vaikuttaa tärinän syntyminen, leviäminen maassa sekä välittyminen rakennukseen ja vaikutukset rakennuksessa.
Tärinän leviämiseen vaikuttavat ennen kaikkea tärinälähteen ympäristön maapohjaolosuhteet: maapohjan pehmeys, kerrosten paksuus sekä niiden vaihtelut mm. kerrospintojen vinoudet, pohjavedenpinnan sijainti, maan kosteus jne.
Louhinnan yhteydessä merkittävä vaikutus on myös kallion
laadulla sekä kallion ja maaperän rajapinnalla.
Tärinän välittymiseen maapohjasta rakennukseen vaikuttavat maapohjassa etenevän tärinän suuruus ja taajuus, maapohjan ominaisuudet perustamisalueella, perustamistapa, rakennuksen kellarillisuus, rakennuksen ja rakennusosien vaakaja pystysuuntaiset jäykkyydet sekä materiaalit ja jännemitat.
Rakennuksen yksityiskohtienkin ominaisuuksilla on vielä tärinän ilmentymiseen vaikutusta.
Ihmisen kokemaan tärinän häiritsevyyteen vaikuttavat pelkän tärinän suuruuden lisäksi olosuhteet joissa tärinää havaitaan. Tärinä häiritsee ihmisiä enemmän yöaikaan. Tähän vaikuttaa paitsi vuorokauden aika, myös se että levossa ja vaakatasossa maatessa tärinä havaitaan helpommin. Tärinän kanssa
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koettava yhtäaikainen melu saattaa aiheuttaa sen, että tärinä
koetaan suurempana kuin jos melua ei kuuluisi. Lisäksi tärinän
aiheuttaessa vaikutuksia ympäröivässä rakennuksessa, kuten
tavaroiden heiluminen, ikkunoiden heliseminen jne., lisääntyy
asukkaiden häiriintymisen kokemus merkittävästi.
Tärinän kokemus on yksilöllistä. Osa ihmisistä kokee jo havaintokynnyksen ylittävän tärinän voimakkaan epämiellyttävänä, kun taas osa ihmisistä ei häiriinny tottumisen seurauksena
merkittävästäkään värähtelystä. Tärinä koetaan helposti haitalliseksi silloin, kun tärinälähteestä aiheutuva melu koetaan haitalliseksi. Karkea arvio ihmisen aistiman tärinän vaikutuksesta
eri heilahdusnopeuksilla on esitetty taulukossa (Taulukko 171).

Tärinän suuruus, jolla rakennuksiin ja rakenteisiin alkaa syntyä vaurioita tärinän vaikutuksesta, on pienimmilläänkin yleensä viisi kertaa suurempaa kuin ihmistä merkittävästi häiritsevän tärinän taso. Joskus kuitenkin alhaisella tasollakin olleen
tärinän jälkeen saatetaan rakenteissa havaita pieniä pintahalkeamia. Nämä johtuvat siitä että rakenteissa jo valmiiksi olevat
jännitykset ovat purkautuneet tärinän vaikutuksesta tavallista
nopeammin, kun muutoin ne purkautuisivat vuosien kuluessa
aiheuttaen hitaasti samanlaisia pintahalkeamia. Rakennusten
vaurioitumisen raja-arvoja erilaisille maapohjille rakennetuissa
rakennuksissa on esitetty kuvassa (Kuva 17-1).

Taulukko 17-1. Esimerkki normaalille kallionvaraisesti perustetulle rakennukselle annetuista tärinäraja-arvoista (rakennuksen etäisyys räjäytyskohteesta 20 m) sekä arvio ihmisten tärinäkokemuksista (Vuolio 1999).
Ihmisen alttius

Heilahdusnopeuden
huippuarvo (mm/s)

Tuskin huomattava

2–5

Havaittava

5–10

Epämiellyttävä

10–20

Häiritsevä

20–35

Erittäin epämiellyttävä

35–50
50–70

Kalliolle perustettujen rakennusten tärinäraja-arvot (etäisyys 20 m)
Herkät laitteet
Historialliset rauniot
Normaali rakennus

17.3 Vaikutuskohteen herkkyys ja
vaikutuksen suuruuden kriteerit
Tässä tarkastelussa on käytetty seuravia herkkyystason kriteerejä:
Vähäinen herkkyys

Vaikutusalueella ei ole tärinälle herkkiä rakennuksia tai rakenteita, herkkiä laitteistoja tai
asuinrakennuksia. Rakennukset ja rakenteet on perustettu kovalle kalliolle. Rakennukset
ovat etäällä louhintakohteesta.

Kohtalainen herkkyys

Vaikutusalueella ei ole tärinälle herkkiä rakennuksia tai rakenteita, herkkiä laitteistoja tai
asuinrakennuksia. Rakennukset ja rakenteet on perustettu kovalle kalliolle. Rakennukset
ovat etäällä louhintakohteesta.

Suuri herkkyys

Vaikutusalueella on tärinälle herkkiä rakennuksia tai rakenteita, herkkiä laitteistoja tai
asuinrakennuksia. Rakennukset on perustettu koheesiomaalle tai kitkamaalle. Rakennukset ovat melko lähellä louhintakohdetta. Louhintatoiminta lisää jonkin verran raskasta liikennettä alueella

Erittäin suuri herkkyys

Vaikutusalueella on
-

historiallisesti merkittäviä tärinäherkkiä rakenteita

- erikoisen tärinäherkkiä rakennuksia kuten museoita, kirkkoja tai muita rakennuksia,
joissa on korkeita holveja tai suuria jännevälejä
- sairaaloita tai muita toimintoja, joiden johdosta alueelta löytyy tärinälle herkkiä laitteistoja
-

koheesiomaalle tai löyhälle kitkamaalle perustettuja asuinpientaloja.

Rakennukset ovat hyvin lähellä louhintakohdetta. Louhintatoiminta lisää raskasta liikennettä alueella merkittävästi.
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17.4 Nykytila
Hankealueen ympäristöön kohdistuvien tärinävaikutusten
suuruutta on tässä arvioitu vertaamalla muutosta nykytilaan
ja arvioimalla muutoksen vaikutusta alueen asukkaisiin ja rakennuskantaan.
Tärinän kokemus on yksilöllistä. Osa ihmisistä kokee jo havaintokynnyksen ylittävän tärinän voimakkaan epämiellyttävänä, kun taas osa ihmisistä ei häiriinny tottumisen seurauksena
merkittävästäkään värähtelystä. Tärinä koetaan helposti haitalliseksi silloin, kun tärinälähteestä aiheutuva melu koetaan haitalliseksi.
Tärinän suuruus, jolla rakennuksiin ja rakenteisiin alkaa syntyä vaurioita tärinän vaikutuksesta, on pienimmilläänkin yleensä viisi kertaa suurempaa kuin ihmistä merkittävästi häiritsevän
tärinän taso.

Hankealueen ympäristössä muita tärinää aiheuttavia toimintoja ovat Kulmakorven alueella maa-ainestoimintaan liittyvä kiviaineksen otto ja maa-ainesten käsittely. Kyseisten toimintojen
tärinävaikutuksia läheisten rakennusten luona tarkkaillaan niiden ympäristöluvassa annettujen määräysten mukaisesti.

Vaikutuksen suuruuden arvioinnissa käytetyt kriteerit:
Erittäin suuri kielteinen vaikutus

Lisääntynyt tärinä aiheuttaa merkittävissä rakenteellisia vaurioita vaikutusalueen herkissä rakennuksissa ja rakenteissa.

Suuri kielteinen vaikutus

Lisääntynyt tärinä aiheuttaa rakenteellisia vaurioita vaikutusalueen rakennuksissa ja rakenteissa.

Keskisuuri kielteinen vaikutus

Lisääntynyt tärinä aiheuttaa häiriötä suurelle osalle vaikutusalueen asukkaista.

Pieni kielteinen vaikutus

Ihmiset havaitsevat lisääntyneen tärinän, mutta se ei ole yleensä häiritsevää.

Ei vaikutusta

Alueen tärinätasoissa ei tapahdu muutosta nykytilanteeseen nähden.

Pieni myönteinen vaikutus

Alueella ilmenevä tärinä vaimenee toimintojen siirtymisen ja liikennöintireittien muutosten
johdosta.

Keskisuuri myönteinen vaikutus
Suuri myönteinen vaikutus
Erittäin suuri myönteinen vaikutus
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17.5 Vaikutukset
17.5.1

Vaihtoehto VE0

Vaihtoehdossa VE0, jossa hanketta ei toteuteta, ei aiheudu
hankkeen tärinävaikutuksia.

17.5.2

Vaihtoehto VE1

Vaihtoehdon VE1 mukainen louhinta tulee aiheuttamaan mahdollisia tärinävaikutuksia alueen ympäristössä. Liikenteestä aiheutuvissa tärinävaikutuksissa ei tapahdu merkittävää muutosta nykyiseen.
Tärinä voi aiheuttaa häiriötä osalle vaikutusalueen asukkaista. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 310 m etäisyydellä louhinta-alueesta. Tärinästä rakennuksiin aiheutuvat rakenteelliset vauriot ovat epätodennäköisiä, mikäli pysytään kuvassa
(Kuva 17-1) katkoviivalla esitettyjen raja-arvojen alapuolella.
Kuvassa (Kuva 17-1) on esitetty myös Högbergetin alueella arvioitu louhintatärinän heilahdusnopeus etäisyyden suhteen
kolmella eri momentaanisella räjähdysainemäärällä. Kuvassa
(Kuva 17-2) on esitetty arvioitu rakennusten vaurioitumisen
vaara-alue, kun momentaaninen räjähdysainemäärä on 43 kg.
Aiheutuvien tärinävaikutusten arvioidaan olevan kokonaisuudessaan suuruudeltaan keskisuuria.

Heilahdusnopeuden huippuarvo v_max (mm/s)

TÄRINÄ - Rakennusten ja rakenteiden sallitut arvot
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Etäisyys (m)
Sallittu heilahdusnopeuden arvo kalliolle perustetuille rakennuksille
Sallittu heilahdusnopeuden arvo moreenille perustetulle rakennukselle
Sallittu heilahdusnopeuden arvo savelle tai hiekalle perustetuille rakennuksille
Lähimmän rakennuksen etäisyys kohteesta
Arvioitu heilahdusnopeus, momentaaninen räjähdysainemäärä 237 kg
Arvioitu heilahdusnopeus, momentaaninen räjähdysainemäärä 104 kg
Arvioitu heilahdusnopeus, momentaaninen räjähdysainemäärä 43 kg

Kuva 17-1. Rakennuksille sallitut heilahdusnopeuksien arvot savelle tai hiekalle / moreenille / kalliolle perustetuille rakennuksille (Vuolio
1999). Lisäksi kuvassa on esitetty Högbergetin ympäristössä arvioitu räjäytyksistä aiheutuva tärinän heilahdusnopeus kolmella eri
momentaanisella räjähdysainemäärällä.
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Kuva 17-2. Rakennusten vaurioitumisen vaara-alueet erilaisilla maapohjilla vaihtoehdossa VE 1, kun momentaaninen
räjähdysainemäärä on 43 kg ja lähin asutus 310 m päässä louhinta-alueesta.
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17.5.3

Vaihtoehto VE2

Vaihtoehdossa VE2 tärinävaikutukset ovat suuruudeltaan samanlaiset kuin vaihtoehdossa VE1. Kuvassa (Kuva 17-3) on esitetty arvioitu rakennusten vaurioitumisen vaara-alue VE2, kun
momentaaninen räjähdysainemäärä on 43 kg. Aiheutuvien tärinävaikutusten arvioidaan olevan kokonaisuudessaan suuruudeltaan keskisuuria.

Kuva 17-3. Rakennusten vaurioitumisen vaara-alueet erilaisilla maapohjilla VE 2, kun momentaaninen räjähdysainemäärä
on 43 kg ja lähin asutus 310 m päässä louhinta-alueesta.
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17.5.4

Vaihtoehto VE3

Myös vaihtoehdon VE3 mukainen louhintatoiminnan laajeneminen tulee aiheuttamaan mahdollisia tärinävaikutuksia alueen ympäristössä. Liikenteestä aiheutuvissa tärinävaikutuksissa
ei tapahdu merkittävää muutosta nykyiseen.
Lisääntyvä tärinä voi aiheuttaa häiriötä osalle vaikutusalueen asukkaista. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 450 m etäisyydellä louhinta-alueesta. Tärinästä rakennuksiin aiheutuvat

rakenteelliset vauriot ovat epätodennäköisiä, mikäli pysytään
kuvassa (Kuva 17-1) katkoviivalla esitettyjen raja-arvojen alapuolella. Kuvassa (Kuva 17-4) on esitetty arvioitu rakennusten
vaurioitumisen vaara-alue, kun momentaaninen räjähdysainemäärä on 59 kg. Aiheutuvien tärinävaikutusten arvioidaan olevan kokonaisuudessaan suuruudeltaan keskisuuria.

Kuva 17-4. Rakennusten vaurioitumisen vaara-alueet erilaisilla maapohjilla vaihtoehdossa VE 3, kun momentaaninen räjähdysainemäärä on 59 kg ja lähin asutus 450 m päässä louhinta-alueesta.
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17.6 Vaikutusten merkittävyys
Hankkeen toteuttamatta jättäminen eli VE0 vaikuttaa niin että
tärinävaikutuksia ei synny.
Ympäristössä on asutusta, jonka herkkyys tärinälle on kohtalainen. Vaikutuksen suuruuden voidaan arvioida sekä VE1:n,
VE2:n että VE3:n osalta olevan keskisuuri. Tällöin vaikutuksen
merkittävyys on kohtalainen.

17.7 Vaikutusten lieventäminen
Kiviaineshankkeissa tärinää aiheuttavat räjäytykset, louheen murskaus ja louheen kuljetukset. Haitallista tärinää voidaan lieventää oikealla työn suorituksella ja suunnittelulla.
Louhintasuunnan ja räjäytysaineen valinnalla voidaan lieventää tärinän tasoa.
Tärinän häiritsevyyttä voidaan merkittävästi vähentää tärinää aiheuttavien toimintojen, erityisesti räjäytysten, sijoittamisella päiväsaikaan klo 8–16. Ilta-aikaan havaittava tärinä yhdistettynä häiritsee ihmisiä merkittävästi enemmän kuin päiväsaikainen tärinä, jolloin valtaosa asukkaista on joko poissa kotoa
tai muuten aktiivisesti liikkeessä.
Kiviainesten kuljetusten liikenteestä syntyvä tärinä on sitä
suurempaa, mitä nopeammin ajoneuvot ajavat, mitä painavampi kuorma on ja mitä huonokuntoisempi ajorata on.
Verrattuna louhinnasta aiheutuvaan tärinään liikenteestä aiheutuva tärinähaitta on kuitenkin yleensä hyvin pientä.

17.8 Epävarmuudet ja seurantatarve
Tarkastelualueella rakennusten ja rakenteiden rakenteellisten
vaurioiden osalta suurimman riskin muodostavat tärinän erilainen johtuminen eri maaperätyypeissä ja erityyppisten rakennusten toisistaan eroava reagointi tärinään. Molempia riskejä
voidaan pienentää tekemällä rakennuksissa tarkkailumittauksia tärinän osalta.
Epävarmuutta aiheutuu myös mahdollisesta liian suuresta
samanaikaisesta räjähdysainemäärästä tai puutteellisista tarkkailumittauksista.
Ennen louhinnan aloittamista on tehtävä riskianalyysi, jossa kartoitetaan tarvittavat toimenpiteet räjäytysten turvallisen suorittamisen varmistamiseksi. Toimenpiteisiin kuuluu
mm. kiinteistöjen katselmustarpeen selvittäminen, räjäytyksissä syntyvien tärinöiden johtuvuuden selvittämistarpeen kartoitus sekä sopivien räjähdysmäärien käytön varmistaminen.
Riskianalyysien perusteella määritetään tärinää mittaavalle heilahdusnopeudelle raja-arvot, joita ei saa ylittää räjähdystoiminnan aikana.
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Tarkkailumittauksia on syytä olla etenkin toiminnan alkuvaiheessa maaperältään ja rakenteiltaan erityyppisissä kohteissa, eri etäisyyksillä ja eri ilmansuunnilla louhinta-alueelta.
Mittauksia tulee tehdä valikoiduista lähialueen rakennuksista
toimintaa aloitettaessa tai louhintatapaa oleellisesti muutettaessa. Mittauksilla varmistetaan, ettei louhinnassa käytetä ylisuuria momentaanisia räjähdysainemääriä.

