
MELUN JA 
TÄRINÄN  
TORJUNTA

Meluun ja tärinään kohdistuvalla suunnittelulla varmiste-
taan hyvät ääniolosuhteet. Minimoimalla melun ja värähtelyn 
haittavaikutuksia parannetaan ihmisten elämänlaatua. Sekä 
suurten että pienten hankkeiden kannalta onnistunut melu- tai 
tärinäselvitys on tärkeä osa riskien hallintaa. Suunnittelussa 
teemme tiivistä yhteistyötä rakenne- ja geosuunnittelijoiden 
sekä arkkitehtien kanssa.

Palvelemme kaikkialla Suomessa. Akuko-
nilla on aluetoimisto tai edustaja seuraa-
villa paikkakunnilla: Helsinki, Jyväskylä, 
Oulu, Tampere, Turku, ja Vaasa. Lisäksi 
meillä on tytäryhtiöt Eestissä, Liettuas-
sa, Latviassa, Georgiassa ja Lähi-Idässä. 

Käytössämme ovat akkreditoidut mit-
tausmenetelmät, kansallisiin mitta-
normeihin liittyvät kalibroinnit sekä tär-
keimmät ja yleisesti käytetyt ympäristö-
melun laskentamallit ja käytännöt.

Palvelumme kattaa mm.
	� rakennusluvan ja kaavavaiheen melu- 
ja tärinäselvitykset
	� melun seurantamittaukset
	� tärinämittaukset
	� melun- ja tärinän 
torjuntasuunnittelun
	� melu- ja tärinämallinnukset
	� melu- ja tärinäkoulutukset
	� tärinäherkkien tilojen mittaukset  
ja suunnittelun
	� tuotekehityshankkeet.

"Terveellisen ja miellyttävän asuinympäristön ääniolosuhteet on oleellista huomioida 
jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa." Liisa Kilpilehto, tiimipäällikkö
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Ympäristömelu
Ympäristömeluselvitykset liittyvät 
maankäytön suunnitteluun, uudis-, täy-
dennys- tai korjausrakentamiseen, teol-
lisuuden ympäristölupiin tai uuden tien/
raideliikenneväylän ympäristövaikutus-
ten selvitykseen. Laadukkaan ympäris-
tömeluselvityksen merkitys korostuu 
yleistyvässä tiivistysrakentamisessa.

Ympäristömeluselvityksiä tehdään 
mm. liikenneväylien ympäristössä, teol-
lisuuslaitoksissa ja satamissa, mutta yhtä 
hyvin kohteena voi olla myös koko kau-
punki tai kaupunginosa. Mittauksia ja 
laskentaselvityksiä tehdään myös am-
puma- ja moottoriurheiluradoille sekä 
ulkoilmatapahtumiin liittyen.

Ympäristömeluselvitykset voivat 
liittyä nykyisen tai tulevan tilanteen 
selvittämiseen: Ylittääkö melu ohjear-
vot ympäristössä? Tai torjuntatarpeen 
ar viointiin: Missä ympäristön kohteissa 
melutasot ja mistä ylitykset aiheutuvat? 
Ja lopuksi torjuntatoimien mitoituk-
seen ja suunnitteluun: Miten nykyisen 
tai suunnitteilla olevan kohteen melu-
ongelma ratkaistaan niin, jotta ohjearvot 
täyttyvät?

Ajoissa tehdyillä selvityksillä saavu-
tetaan useimmiten merkittäviä säästö-
jä, koska meluntorjuntatoimet osataan 
kohdistaa oikein ja toteuttaa kustan-
nustehokkaasti muun suunnittelun ja 
rakentamisen yhteydessä.

tärinä ja runkomelu
Tärinä- ja runkomeluselvitysten tär-
kein tehtävä on selvittää rakentamisen 
edellytysten periaatteet ja tarvittaes-
sa esittää riittävät torjuntaratkaisut. 

Häiriölähde voi olla suuri raideväylä tai 
pieni pulppuava laite. Tavoitteenamme 
on mahdollistaa häiriötön asuminen tai 
tärinäherkkä teollinen toiminta.

Kehitämme jatkuvasti uniikkeja vä-
rähtelylaskentatyökalujamme. Olemme 
kehittäneet oman runkomelun leviämi-
sen laskentamallin, joka on mahdollista-
nut mm. laajojen ratahankkeiden runko-
meluvaikutusten ennakoivan arvioinnin 
ja torjuntaratkaisujen suunnittelun jo 
ennen junaliikenteen aloittamista.

Oma erityiskohteensa ovat erittäin 
tärinäherkät laitteet, joiden häiriötön 
toimintaympäristö voidaan ennakoida ja 
varmistaa värähtelymittauksin ja -selvi-
tyksin.

Myös kuntosalit ja tanssistudiot ovat 
haastavia suunnittelukohteita, joissa 
akustikon on hyvä olla mukana jo han-
kesuunnitelmavaiheessa.

referenssejä

Liikenteen runko melu 
ja tärinä

Länsimetro | Kehärata | HKL Raitioliikenne | Kalasata-
man keskus | Tripla | Keski-Pasilan tornitalot | Vuosaaren 
satama radan tunneli | Töölönlahden korttelit: KPMG, Alma 
Media, UPM

Ympäristömelu
Helsingin Jätkäsaari | Helsingin Eteläsatama | Tripla | 
Keski -Pasilan tornitalot ja Ratapihakorttelit | HKL Raitio-
liikenne | Stora Enso Imatra | Neste Porvoon ja Naantalin 
Jalostamot | Vuosaaren satama | Puolustusvoimat

Koulutus
Aalto-yliopisto | Helsingin ja Vaasan hallinto-oikeudet 
| Ympäristöministeriö | Helsingin, Espoon ja Vantaan 
kaupungin ympäristökeskukset | Hämeenlinnan kaupungin 
kaavoitus ja rakennusvalvonta | Ympäristökustannus Oy

Melu- ja tärinä-
altistusmittaukset Rajavartiolaitos | Nokian Renkaat Oyj | Metsä Board

melu- ja tärinäaltistus 
tYöYmpäristöissä
Tarjoamme asiantuntijapalveluja melu- 
ja tärinäselvityksissä myös osana työ-
paikkaselvitystä. Melu ja tärinä ovat 
työympäristön fysikaalisia kuormitta-
jia, jotka tulee huomioida terveellisen ja 
turvallisen työympäristön takaamisek-
si. Kuormittavien tekijöiden huomiotta 
jättäminen saattaa koitua työnantajalle 
kalliiksi pitkällä aikajänteellä. Asianmu-
kaisten mittausten ja niiden tulosten 
arvioinnin perusteella voidaan vähen-
tää työntekijään kohdistuvaa melu- ja 
tärinäkuormitusta merkittävästi.

Palvelumme sisältää standardien mu-
kaiset:
	� kehotärinän mittaukset
	� käsitärinän mittaukset
	� melualtistuksen mittaukset
	� melun ja tärinän 
torjuntasuunnittelun.

Standardit
Melualtistusmittaukset: VNa 85/2006, 
SFS 4578 mukaisesti. Keho- ja 
käsitärinä mittaukset: VNa 48/2005, 
direktiivi 2002/44/EY, ISO 2631-1

" Tärinäherkkien tilojen erityissuunnittelu kuuluu yhä useammin työkuvaamme.  
Yksi merkittävä syy on kaupunkirakenteen tiivistyminen." Henri Penttinen, tiimipäällikkö
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