
 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 
Suomen Louhintakonsultit Oy                Y-tunnus           Lahdentie 870  email: 
puh 050 320 4821                                 2696567-9                     04430 Järvenpää juha.tuovinen@louhintakonsultit.fi  

    

                  Mittaussuunnitelma  
 
                  Työ nro 201807 
 
Työ  
Osmussaarenkaari 15 Kirkkonummi 
             
Toimeksiantaja 
Sikaltilat Oy 
Jussi Riikola 
Äyritie 16, 01510 Vantaa 
puh 044 737 4829 
jussi.riikola@sikla.fi  
 
 
Työmaan aiheuttaman tärinä ja melu 
 
Suomen Louhintakonsultit Oy toimii Siklatilat Oy:n toimeksiannosta kohteen melu- ja 
tärinäkonsulttina. Kohteessa tehdään maanrakennus- ja räjäytystöitä, mistä aiheutuu tärinä- ja 
meluhaittaa ympäristöön. Louhintatöiden arvioitu kestoaika on noin 1kk. 
 

 
Kuva 1. Asemapiirros 

mailto:juha.tuovinen@louhintakonsultit.fi
mailto:jussi.riikola@sikla.fi


    
    
 

SUOMEN LOUHINTAKONSULTIT OY 2 

 

Kohteen lähiympäristön kiinteistöjen katselmukset tehdään noin 100 metrin etäisyydellä 
louhintatyöstä ennen räjäytystöiden aloittamista. Kiinteistökatselmuksen yhteydessä selvitetään 
rakennusten perustamistavat ja rakennustapakertoimet. Selvitettyjen tietojen perusteella 
yrityksemme tärinäasiantuntija (FISE aa-vaativuusluokan tärinäasiantuntija) määrittää 
mittauspisteiden lopulliset sijoituspaikat ja tärinämittareiden tärinän ohjearvot RIL253-2010 
”Rakentamisen aiheuttamat tärinät”- ohjeen mukaisesti.  
 
Kuvassa 2 on esitetty louhinta-alue, katselmusalueen raja ja alustavat mittauspisteet. 
 

 
Kuva 2. Louhinta-alue, katselmusalueen raja ja alustavat tärinämittauspisteet 
 
Alustavat mittauspaikat 
 
MP01  Osmussaarenkaari 12, et. >40 metriä 
MP02  Osmussarenrinne 4, et. > 60 metriä 
MP03  Osmussaarentie 31, et. > 70 metriä 
MP04  Osmussaarentie 23, et. > 90 metriä 
 
Työmaan tärinäseurantaan käytetään kalibroituja kolmiaksiaalisia Sigicom Infra tärinämittareita. 
Mittaustuloksien seurannassa käytetään mittausjärjestelmää, mihin tärinämittaustulokset päivittyvät 
reaaliaikaisesti. Mittaustuloksien lukemiseen työmaalla on NCVIB käyttöliittymä. Panostajalle 
mittaustulokset välittyvät myös tekstiviesteillä. 
 
Työmaan tarkastaa täriämittaustuloset jokaisen räjäytetyn kentän jälkeen ja seuraavan kentän  
panostus suunnitellaan saatujen mittaustuloksien perusteella. 
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Työmaa varautuu tarvittaessa ympäristömelun mittaamiseen. 
 
Ympäristömelua mitataan tarvittaessa samoista mittauspaikoista rakennusten pihoilta kuin 
tärinäseurannassa.  
 

Melua työn aloitusvaiheessa aiheuttavat kallionporavaunu, kaivinkone ja kuorma-autot. Merkittävintä 
melua työssä aiheuttaa kallioporavaunu. Näiden osalta työmaan aloitusvaiheen ympäristömelu on 
arvioitu normaaliksi maanrakennustyöksi, minkä melutaso ei ennalta arvioiden yleensä vielä edellytä 
melumittauksia.  
 
Tarvittaessa melumittauksesta laaditaan melumittaussuunnitelma ja se toimitetaaan noin viikkona 
ennen mittauksia Kirkkonummen ympäristötarkastajalle hyväksyttäväksi. Mittaussuunnitelman laatii 
DI Olli Moisander, jolla on Ympäristömelu pätevyys. 
 
Mittaus tehdään ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti. 
 
Mittaukset tehdään joko Sigicom S50 1.luokan äänitasomittarilla tai Norsonic Sound Analyser 
NOR139 luokan 1. äänitasomittaria. Käytettävä mittauskalusto on kalibroitu ja niiden kunto 
tarkistetaan ennen mittauksen aloittamista kalibraattorilla. 
 
Mittaustuloksien arkistointiaika mittausjärjestelmässä on 10 vuotta.  
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