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1 JOHDANTO
Kruunuportin asemakaavoituksen tavoitteena on luoda mahdollisuudet uuden teollisuusalueen
rakentumiseen. Kaavan toteutumisen myötä sen arvioidaan tuovan Kokkolaan ja sen lähialueille
huomattavasti uusia työpaikkoja. Kokkolan kaupunginhallitus on käynnistänyt Kruunuportin alueen
asemakaavoituksen 11.1.2021 ja kaavaluonnos on ollut nähtävillä 2.12.2021-3.1.2022.
Kruunuportin kaavatyötä on laadittu konsulttityönä kaupungin kaupunkisuunnittelun johtamana.
Kaavakonsulttina toimii Plandea Oy. Liikennesuunnittelusta vastaa Solutra Oy, ympäristö- ja
hulevesisuunnittelusta Envineer Oy. Kaavaluonnoksesta saatujen lausuntojen perusteella
Kruunuportin suunnittelualueelle on katsottu tarpeelliseksi laatia asemakaavoituksen ohessa
tärinäkartoitus.
Envineer Oy on arvioinut raideliikenteen tärinävaikutusten suuruutta asemakaava-alueella. Tärinä
voi joskus olla osasyy rakenteiden vaurioihin tai rajoittaa herkkien instrumenttien käyttöä alueella.
Tärinäalueiden kartoitusta hyödynnetään maankäytön suunnittelun yhteydessä. Kartoituksessa
kaava-alue rajataan ja luokitellaan normaalikuntoisten rakennusten tärinäalttiuden kannalta
kolmeen vyöhykkeeseen, joiden perusteella voidaan arvioida suunnittelualueen soveltuvuutta eri
käyttötarkoituksiin. Tässä tapauksessa kartoitus ja tärinäalueiden rajaus perustuu käytettävissä
olevien lähtötietojen perusteella laskennallisesti arvioituun maaperän värähtelyyn.

2 ASEMAKAAVA-ALUE
2.1 Sijainti
Tarkasteltava asemakaava-alue sijaitsee noin 7 km Kokkolan keskustasta lounaaseen.
Suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 ja Pohjanmaan radan väliselle alueelle ja rajautuu etelässä
Kokkolan ja Kruunupyyn väliseen kuntarajaan. Noin 135 ha kokoinen suunnittelualue on kaupungin
omistuksessa valtatietä lukuun ottamatta.

2.2 Maankäyttö
Suunnittelualue on toiminut aiemmin turkistarha-alueena, mutta on nykyään metsätalouskäytössä
sekä monipuolisessa virkistyskäytössä. Asemakaava-alueen eteläosan pohjavesilampea
hyödynnetään talvisin jääratana ja kesäisin vesihiihtoon. Alueen pohjoisosassa sijaitsee Airsoft-rata.
Lisäksi suunnittelualueella harrastetaan paljon muuta virkistystoimintaa mm. ulkoilua,
maastopyöräilyä ja metsästystä. Asemakaava-alueella ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaita
rakennetun kulttuuriympäristön alueita. Kaava-alueella sijaitsee kiinteä muinaisjäännös. Vuoden
2019 inventoinnissa havaittiin maastossa näkyviä merkkejä Pohjanmaan rantatien linjauksesta, joka
on Lohtajan Marinkaisten ja Ala-Viirteen välillä kulkevalta osalta määritetty valtakunnallisesti
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.
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2.3 Kuvaus
Kruunuportin suunnittelualueen kaavaratkaisu tarjoaa monipuoliset edellytykset teolliselle
toiminalle mahdollistamalla merkittävien, vaarallisten kemikaaleja valmistavien tai varastoivien
laitosten sijoittumiselle alueelle. Asemakaava-alueelle on osoitettu kaavamerkintä T/kem, jonka
alueelle saadaan sijoittaa toimintaa, jota koskee EU-direktiivi vaarallisten aineiden aiheuttamien
suuronnettomuuksien torjunnasta. Lisäksi alueelle saadaan sijoittaa muista teollisuus- ja
varastorakennuksia, toimintoja tukevia tai palvelevia rakennuksia, rakennelmia, liikenneyhteyksiä ja
verkostoja. Kaava-alueelle tulee järjestää pelastustieyhteys vähintään kahdesta suunnasta ja ne
tulee hyväksyttää rakennusluvan yhteydessä. Rakentamisen sijoittelussa tulee huomioida
tarvittavat alueen sisäiset suojaetäisyydet kemikaalivarastojen ja prosessitilojen kesken ja näihin
liittymättömiin toimintoihin, kuten toimistotiloihin ja parkkipaikkoihin. Suunnittelualueelle on
osoitettu myös toimitilarakennusten sekä logistiikkatoimintojen korttelialuetta (KTY/log).
Kaavamerkinnän alueelle saa sijoittaa liike- ja toimistorakennuksia, ympäristöhäiriöitä
aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia sekä kuljetukseen ja varastointiin liittyviä
logistiikkatoimintoja, myös polttoaineen jakelupisteen. Vähittäiskaupan suuryksikön sijoittaminen
alueelle on kielletty. Lisäksi kaava-alueelle on osoitettu suojaviheralueita (EV) ja yleisen tien alue
(LT).
Asemakaava-alueelle on laadittu hulevesisuunnitelma, jonka mukaisten viivytysaltaiden avulla
maankäytön muutoksesta syntyvät lisääntyneet hulevedet pystytään hallita kiinteistöllä.
Suunnittelualueelle on lisäksi tehty laajasti muitakin selvityksiä

3 POHJAOLOSUHTEET
Asemakaava-alueen pohjaolosuhteita on arvioitu GTK:n maaperäkartan (1:20000), alueella ja sen
läheisyydessä tehtyjen pohjatutkimusten sekä GTK:n Patamäen pohjavesialueen geologisen
rakenteen selvitys 2007–2009-raportissa esitettyjen tietojen perusteella.
Maanpinnan korkeus tarkasteltavalla suunnittelualueella on noin +15…20 m mpy tasolla (N2000).
Rautatien vieressä maanpinta on noin +15…17 m mpy tasolla, ja maanpinta on korkeimmillaan
Vaasantien puolella aluetta.
GTK:n maaperäkartan mukaan suunnittelualueen pintakerrokset ovat suurelta osin hiekkaa.
Suunnittelualueen keskiosassa olevan Normossenin ojitetun suoalueen kohdalla pintamaalaji on
GTK:n mukaan rahkaturvetta. Asemakaava-alueen koillisosassa on myös suoalueita, joiden
pintamaalaji on GTK:n arvion mukaan rahkaturvetta ja pohjamaalaji hienoa hiekkaa.
Norrmossenin ympäristössä on havaittu useita muinaisrantoja. GTK:n Patamäen pohjavesialueen
geologisen rakenteen selvitys 2007–2009-raportissa esitettyjen maatutkaluotausten tulosten
perusteella suunnittelualueen lounais- ja luoteispuolella olevien muinaisrantojen juurella maaperä
koostuu noin 4…6 metriä paksusta kerroksesta rantakerrostumahiekkaa, jonka alla on syvään
veteen kerrostuneita silttikerroksia.
Tarkasteltavalle kaava-alueelle tehtiin yhdeksän painokairausta. Rautatien puoleisille alueille
tehdyissä kairauksissa on arvioitu pinnassa olevan 1,5…2 metrin kerros löyhää hiekkaa ja hiekan alla
4…6 metrin paksuinen kerros silttiä. Kairausten perusteella silttisten maakerrosten tiiviys vaihtelee
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löyhästä melko tiiviiseen. Vähintään 300…500 m etäisyydellä radasta länteen sijoittuvien
pohjatutkimusten perusteella pohjamaa läntisellä puolella asemakaava-aluetta on melko tiivistä tai
tiivistä hiekkaa ja/tai silttiä.
Kairauksista yksikään ei sijoitu Norrmossenin suoalueen kohdalle, mutta pehmeikön lähistöllä
tehdyissä kairauksissa on selkeästi havaittavissa pehmeitä maakerroksia sekä maanpinnassa että
noin 3…7 metrin syvyydessä.
GTK:n maaperäkartta ja suunnittelualueella ja sen läheisyydessä tehdyt pohjatutkimuspisteet on
esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 1). Asemakaava-aluetta varten tehtyjen painokairausten
kairauslomakkeet on esitetty liitteessä 1.
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Kuva 1. Tarkasteltavan suunnittelualueen maaperäolosuhteet (GTK:n maaperäkartta) ja tehdyt pohjatutkimukset.
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Asemakaava-alueen pohjavedenpinnan tasoa on selvitetty GTK:n Patamäen pohjavesialueen
geologisen rakenteen selvityksen yhteydessä (GTK 2009). Alla olevassa kuvassa (Kuva 2) on esitetty
ote GTK:n selvityksen yhteydessä arvioiduista pohjaveden pinnan tasoista. Suunnittelualueen
kaakkoiskulmassa ja eteläpuolella on useita maa-aineksen oton seurauksena syntyneitä
pohjavesilammikoita. Radan vieressä pohjavesi on havaintojen perusteella alle 1,5 m syvyydessä
maanpinnasta (noin +15 m mpy tasolla), ja pohjavedenpinnan taso laskee kohti alueen länsireunaa
(noin +13 m mpy tasolle). Tarkasteltavan suunnittelualueen koillisreunasta ei ole tietoa
pohjavedenpinnan tasosta.

Kuva 2. Pohjavedenpinnan syvyys maanpinnasta suunnittelualueella ja sen läheisyydessä. (GTK 2009)
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4 Tärinäkartoitus
4.1 Tärinäalueiden kuvaus
Tärinäalueiden rajaus perustuu maaperän värähtelyyn, jonka pohjalta arvioidaan alueen
soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin. Kartoituksessa kaava-alue rajataan ja luokitellaan
normaalikuntoisten rakennusten tärinänsiedon perustella kolmeen vyöhykkeeseen (Taulukko 1).

Taulukko 1. Tärinävyöhykkeiden jaottelu kaava-alueella. (Törnqvist & Talja 2014)

Alue
V

Kuvaus
Lähinnä rataa oleva alue, jolla maaperän tärinä on niin voimakasta, että se voi aiheuttaa
vahinkoriskin rakennuksille tai rakenteille.

H

Hyväkuntoisiin tai tavanomaisiin rakennuksiin ei yleensä aiheudu käyttökelpoisuutta
haittaavia vaurioita, jos tärinä on huomioitu resonanssille herkkien rakenteiden
suunnittelussa. Tärinä on kuitenkin yleensä selvästi havaittavissa ja voi rajoittaa toimintaa.

E

Tärinä ei aiheuta normaalikuntoisten rakenteiden vaurioitumista, mutta voi olla havaittavissa
ja huomioitava suunnittelussa, mikäli alueella tärinälle herkkiä toimintoja tai laitteita.

4.2 Tärinäkartoituksen tarkkuustaso
Tärinäkartoitus on tehty tarkastelutasolla 1. Kartoitus perustuu alueen juna- ja maaperätietoihin, ja
se tehdään puoliempiirisillä laskentakaavoilla.
Tason 1 kartoituksessa rajataan ja luokitellaan yleispiirteisesti ne alueet, joilla junaliikenteen tärinä
voi aiheuttaa haittaa. Tavoitteena on niiden maa-alueiden, rakenteiden, laitteiden sekä kohteiden
tunnistaminen, joihin olla jatkosuunnittelussa tarpeen tehdä tärinämittauksia tai tärinän
vaimentamiseen liittyviä toimenpiteitä.

4.3 Juna- ja maaperätiedot
Raideliikenteen aiheuttaman tärinän syntymiseen vaikuttavat pääosin junakalusto, ratarakenne
sekä radan kunto ja alueen maaperäolosuhteet. Maaperäolosuhteet vaikuttavat sekä värähtelyn
leviämisen lisäksi myös ympäristöön välittyvän värähtelyn taajuuteen.
Suunnittelualueen ohi kulkeva rata on yksiraiteinen ja sillä kulkee sekä henkilö- että
tavaraliikennettä. Rata on sähköistetty. Radan alus- ja päällysrakenne on parannettu radan
peruskorjauksen yhteydessä (ratahanke Seinäjoki-Oulu, toteutettu vuosina 2007–2017).
Päällysrakenteen tukikerros on raidesepeliä ja ratapölkyt betonia. Radan suurin sallittu akselipaino
on 25 tonnia ja maksiminopeus tämän akselipainon tavarajunille 100 km/h. (Liikennevirasto 2017;
Väylävirasto 2022)
Laskelmiin perustuvassa arvioinnissa käytetään rataosan suurinta mahdollista junapainoa ja tämän
tarkasteltavan junan suurinta mahdollista nopeutta. Tarkasteltavana junatyyppinä on käytetty

9

terästeollisuuden tuotteita Raahesta Hämeenlinnaan kuljettavaa tavarajunaa. Kokonaismassaltaan
suurimman tavarajunan paino täyden kuorman kanssa on noin 5 200 tonnia. Tavarajuna on 690 m
pitkä.
Tärinän leviäminen on merkittävintä pehmeissä ja vesipitoisissa maalajeissa, kuten savissa, silteissä,
liejuissa ja turpeissa. Näiden lisäksi tärinä leviää merkittävästi myös vedellä kyllästyneillä, löyhillä
hiekka-alueilla. Tärinän kannalta olennaisia maaparametreja ovatkin maalajin ja rakeisuuden lisäksi
maan ja maakerrosten tiiveys ja lujuus sekä vesipitoisuus.
Lähtötietojen perusteella arvioitujen maaperäolosuhteiden perusteella suunnittelualue on jaettu
kahteen eri alueeseen. Turvekerrokset oletetaan poistettavan ennen asemakaava-alueen
rakentamista, joten määräävänä tärinää johtavana maalajina käytetään laskelmissa
pintamaakerroksen alapuolista maalajia. Suunnittelualueen eteläosassa radan puolella aluetta
oletetaan olevan turvekerroksen alla pehmeitä silttikerroksia. Pohjavedenpinta on tällä alueella alle
1,5 metrin syvyydessä maanpinnasta, joten maakerrokset ovat veden kyllästämiä. Pohjoisosassa
suunnittelualuetta pohjamaa oletetaan pehmeitä maakerroksia karkeampirakeisemmaksi karkeaksi
siltiksi tai hienoksi hiekaksi. Tältä alueelta ei ole tietoa arvioidusta pohjavedenpinnan tasosta, joten
näiden kahden alueen välisen rajan määrittämiseen liittyy epävarmuuksia.

4.4 Rajauksen periaate
Radan puoleisten alueiden rajaus eri tärinävyöhykkeisiin perustuu laskennalliseen maaperän
värähtelyn huippuarvoon (Vmax) eri etäisyyksillä radasta. Lisäksi rajauksessa on huomioitu oletettu
maaperäolosuhteiden muuttuminen tarkasteltavalla asemakaava-alueella em. kappaleen
mukaisesti. Alla esitetyssä taulukossa (Taulukko 2) on esitetty tärinävyöhykkeiden rajauksessa
käytettävät värähtelyrajat maaperän värähtelylle.

Taulukko 2. Tärinävyöhykkeiden rajauksessa käytettävät värähtelyrajat (vmax, mm/s) maaperän värähtelylle. (Törnqvist & Talja 2014)

Määräävä tärinää
johtava maalaji
Siltti, löyhä hiekka

Värähtelyssä
vallitseva taajuus
10…20 Hz

V-alue

H-alue

E-alue

4,2 mm/s

1,4…4,2 mm/s

alle 1,4 mm/s
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4.5 Laskentamenetelmä
Laskennallinen arviointi perustuu Norjassa kehitettyyn puoliempiiriseen ennustemalliin, joka
pohjautuu sekä tunnettuihin fysikaalisiin lainalaisuuksiin että Norjassa ja Ruotsissa tehtyihin
tärinämittauksiin. Laskentamalli on sovitettu Suomen olosuhteisiin Suomessa saatujen kokemusten
perusteella mm. huomioimalla junan kokonaismassa yhdeksi muuttujaksi. Laskennallisessa
arvioinnissa maaperän värähtely oletetaan samaksi sekä pysty- että vaakasuunnassa, joten se
saattaa aliarvioida vaakavärähtelyä erityisesti radan lähellä ja yliarvioida sitä kauempana radasta.
Mallissa ei ole myöskään huomioitu pohjamaan pehmeiden kerrosten paksuutta tai niiden
alueellista ulottuvuutta, eli malli ei huomioi maaperäolosuhteiden muuttumista siirryttäessä rataalueelta kauemmaksi tarkastellulle suunnittelualueelle. Laskentamenetelmiin perustuvia rajauksia
tuleekin jatkosuunnittelussa tarkentaa maaperästä ja rakennuksista tehdyillä värähtelymittauksilla.
(Törnqvist & Talja 2006; Törnqvist & Talja 2014)

Maanpinnan värähtelyn huippuarvo (vG) halutulla etäisyydellä radasta lasketaan lausekkeella:
𝐷

jossa
-

𝑆

𝑣𝐺 = 𝑣0 ∙ ( 𝐷0)𝐵 ∙ ( ) 𝐴 ∙
𝑆0

𝐺

𝐺0

∙ 𝑘𝑅 ∙ 𝐹,

v0 = värähtelyn perusarvo maassa etäisyydellä D0 = 15 m raiteen keskilinjasta ja jonka arvo
saadaan taulukosta 4
D = tarkasteltava etäisyys
B = etäisyyseksponentti, jonka arvo saadaan taulukosta 4
S = tarkasteltavan junan nopeus
S0 = 70 km/h
A = nopeuseksponentti, jonka arvo vaihtelee välillä 0,9…1,1. Arvolla 1,0 junanopeuden ja
heilahdusnopeuden yhteys on lineaarinen.
G = tarkasteltavan junan kokonaispaino
G0 = 2 000 tn
kR = radan kunnosta riippuva kerroin, jonka arvo vaihtelee välillä 0,7…1,3 (esimerkiksi
vanhalle yksiraiteiselle radalle kerroin on 1,3 ja uudelle moniraiteiselle radalle 0,7)
F = varmuuskerroin, jonka suositeltava arvo on 2. Jos yhtälö on kalibroitu kohteen maaperän
tärinämittauksilla, F = 1.

Taulukko 3. Värähtelyn perusarvo vo etäisyydellä D0 = 15 m sekä etäisyyseksponentti B eri maalajeille. (Törnqvist & Talja 2014)

Määräävä tärinää johtava
maalaji

Värähtelyn perusarvo v0
tavarajunalle [mm/s]

Etäisyyseksponentti B [-]

Savi, savinen siltti, siltti

0,7…1,2

0,5…1,0

Karkea siltti, hiekkainen siltti,
silttinen hiekka, hieno hiekka

0,4…0,9

0,9…1,5
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4.6 Tulokset ja johtopäätökset
Laskennan tulokset eri maalajeille on esitetty alla olevassa taulukossa (Taulukko 4). Tulosten
perusteella määritetyt tärinävyöhykkeet on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 3).

Taulukko 4. Tärinävyöhykkeiden ulkorajojen etäisyydet radan keskipisteestä eri maaperäolosuhteissa.

V-alueen ulkorajan
etäisyys radan
keskipisteestä [m]

H-alueen ulkorajan
etäisyys radan
keskipisteestä [m]

Savi, savinen siltti, siltti

35

170

Karkea siltti, hiekkainen siltti,
silttinen hiekka, hieno hiekka

18

45

Määräävä tärinää johtava
maalaji
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Kuva 3. Tärinäkartoituksen tuloksena määritetyt tärinävyöhykkeet.
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Edellä esitetyssä kuvassa (Kuva 3) osoitetulla V-vyöhykkeellä tärinä voi aiheuttaa vahinkoriskin
rakenteille tai rakennuksille. Tärinäkartoituksen perusteella määritetty vyöhyke jää kuitenkin
tarkastellun suunnittelualueen reunaan alueelle, jolle ei ole kaavaratkaisussa osoitettu rakennuksia
tai rakenteita.
H-vyöhykkeellä tärinä voi olla selkeästi havaittavissa, mutta hyväkuntoisiin tai tavanomaisiin
rakennuksiin ei yleensä aiheudu käyttökelpoisuutta haittaavia vaurioita. Tärinä voi kuitenkin
rajoittaa toimintaa, erityisesti jos vyöhykkeelle suunnitellaan tärinälle herkkiä toimintoja, kuten
tärinäherkkiä laitteita. Asemakaava-alueelle tulevasta toiminnasta riippuen voi jatkosuunnittelun
yhteydessä olla tarpeellista tehdä tärinämittauksia ja/tai tärinän vaimentamiseen liittyviä
toimenpiteitä.
Suunnittelualueen tärinäselvitykseen liittyy epävarmuustekijöitä, sillä selvitys on tuotettu
kaavoitusvaiheessa saatavilla olevien tietojen pohjalta. Edellä esitetyssä kuvassa (Kuva 3) näkyvälle
kartalle on osoitettu alue, jolta tulee tarvittaessa tehdä lisätutkimuksia. Tältä alueelta ei ole
saatavilla tietoa esim. arvioidusta pohjavedenpinnasta, joten varmuutta lujuusominaisuuksiltaan
paremmasta maaperästä ei ole.
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LIITTEET
Liite 1: Kairauslomakkeet
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