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Tässä diplomityössä on kehitetty menetelmä ja siihen liittyvät FEM-laskennat, jolla 

pystytään arvioimaan junan aiheuttamaa värähtelyä rakennuksissa. Aiemmin värähtelyä 

ei osattu ottaa kunnolla huomioon suunnittelussa ja arviot olivat tällöin kokemuksiin 

perustuvia. Työn alussa on kerrottu värähtelyn synnystä ja kulkemisesta maaperässä. 

Sitten on kerrottu värähtelyn vaikutuksesta rakennuksiin ja värähtelyn tehollisarvon 

määrittämisestä. Työssä on tutkittu myös runkomeluun ja tärinän syntyyn ja suuruuteen 

vaikuttavia tekijöitä rakennuksissa ja maaperässä. Työssä on esitetty myös yksinkertaisia 

menetelmiä, joilla voidaan arvioida runkomelun ja tärinän suuruutta rakennuksissa.   

Rakennuksen ja maaperän eri ominaisuuksien vaikutus värähtelyyn, kuten 

ominaistaajuuksiin sekä resonanssi-ilmiöön ja tärinän välttäminen 

värähtelysuunnittelussa ovat olleet asioita, joita on erityisesti tutkittu tässä työssä. 

Tuloksena on saatu, että kovassa maaperässä värähtelyn suuruus on pienempi mutta 

taajuus korkeampi kuin pehmeillä maaperillä. Myös on saatu selville, että pehmeissä 

maaperissä värähtely vaimenee paljon hitaammin kuin kovissa maaperissä. Tärinä ja 

runkomelu vaimenevat kuitenkin rakennuksen jokaisessa kerroksessa riippumatta 

rakennuksen sijainnin maaperästä. Diplomityön tulokset perustuvat laskentaosiossa 

esitettyihin FEM-analyyseihin, joilla voidaan arvioida tarkasti värähtelyn suuruutta eri 

rakennustyypeille.    

Asiasanat: värähtely, resonanssi, runkomelu, vaimennus, rataliikenteen aiheuttama 

värähtely, värähtelysuunnittelu, FEM- analyysi. 



 

 

 

ABSTRACT 

Vibrations at buildings due to rail transportation and reducing of vibration 

Babak Hamshar 
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Master’s thesis 2017, 79 p. + 8 Appendixes 

Supervisors at the university: Matti Kangaspuoskari Lic.Sc. (Tech.) and Jari Laukkanen 

Lic.Sc. (Tech.)  

 

The aim of this study was to develop calculation methods, which can evaluate frame noise 

and vibration in buildings due to train movement. As a result of this research, basic hand 

calculation methods and accurate FEM analysis are introduced to evaluate vibration and 

frame noise in buildings. There are different ways to evaluate vibration with FEM 

analysis and some of those methods are introduced in this study.  

Firstly, the study investigates the source of vibration and transmission to buildings via 

soil. As part of this chapter some methods are shown to measure vibration magnitude and 

frame noise in buildings. The magnitude of the vibration can be controlled by changing 

the mass or stiffness of building or foundation. Some basic hand calculations and graphs 

are shown in this study that evaluate natural frequencies of buildings. With different ways 

to avoid vibration increment and frame noise due to the resonance effect. 

According to FEM analysis the magnitude of vibration and frame noise decrease in each 

floor of the building. Also, FEM analysis proved that the magnitude of vibration is 

lower and the frequency is higher in buildings, which stand on hard soil. Furthermore 

vibration decreases much less in buildings that are founded on soft soil. 

Keywords: vibration, resonance, frame noise, dampen, train-induced vibration, vibration 

design, FEM analysis. 
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1 JOHDANTO 

Rataliikenteen värähtelystä on aiheuttanut ongelmia radanvarsirakennuksille ja 

niiden asukkaille läpi vuosien. Jatkossa kaupunkirakenteen tiivistymisen myötä yhä 

useampi asuinrakennus rakennetaan juna- tai metroradan viereen. Rataliikenne 

synnyttää maaperään värähtelyä, joka siirtyy maan kautta rakennuksiin. Värähtely 

voi olla niin suurta, että asukas tuntee sen kehossaan, asumismukavuus kärsii, ja 

asunnossa olevat esineet helisevät tai heiluvat. Lisäksi värähtely voi aiheuttaa myös 

häiritsevää runkomelua, jonka asukas kuulee korkeataajuisena äänenä.  

Suomessa Maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa värähtelylle ylärajat, jolloin värähtely 

ei saisi aiheuttaa rakennukselle vaurioita tai asukkaille kohtuutonta häiriötä. 

Suunnittelussa onkin kiinnitettävä erityistä huomiota rataliikenteen aiheuttamaan 

haitalliseen värähtelyyn. Tällä hetkellä rakennusten värähtelyanalysointi 

ja -suunnittelu ovat usein puutteellista. Puutteet johtuvat siitä, että maaperän 

värähtelyn taajuussisältöä ja värähtelyn suuntaa ei osata ottaa huomioon oikealla 

tavalla. 

Radanvarsirakennusten värähtelyn vaimentamismenetelmät sekä mahdollinen 

värähtelyn ja siitä aiheutuvan melun torjuminen ovat asioita, joihin keskitytään ja 

joita selvitetään tässä tutkimuksessa. Radanvarsirakennusten korkeuden vaikutus 

värähtelyyn sekä junan nopeuksien ja akselipainojen vaikutus värähtelyn 

voimakkuuteen ovat tässä tutkimuksessa selvitettäviä asioita. Tavoitteena on saada 

käytännön suunnitteluohjeita radanvarsirakentamisen rakennesuunnitteluun, sekä 

värähtelystä aiheutuvaan runkomelun vähentämiseen. Värähtelyyn ja runkomeluun 

liittyvät laskennat tehdään FEM- ohjelmilla.  

Tässä työssä keskitytään rakenteen värähtelyyn, vaimennukseen ja rakenteelliseen 

suunnitteluun geoteknisen analyysin jäädessä pienemmälle huomiolle. Tässä työssä 

keskitytään enemmän rataliikenteen aiheuttamaan runkomeluun ja tärinään. 

Tutkimuksessa selvitetään kuitenkin analyysin lähtötiedoksi, miten värähtely etenee 

eri maaperissä. Värähtelyanalyysi tehdään muutamalla erilaisella menetelmällä ja 
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tuloksia verrataan keskenään. Tässä työssä ei tehdä värähtelymittauksia tietystä 

kohteesta vaan tutkimuksessa käytetyt arvot perustuvat tieteellisiin arvioihin ja FEM-

laskelmiin. 
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2 VÄRÄHTELYN SYNTY 

2.1 Värähtelyn syntyminen ja siirtyminen rakennuksiin 

Junan pyörien pyörimisestä syntyy energiaa joka synnyttää värähtelyä, joka siirtyy radan 

perustusten kautta maaperään. Värähtelyaallot liikkuvat värähtelyn syntykohdasta 

poispäin jokaiseen suuntaan. Värähtely on siis aalto joka kulkee maata pitkin ja aiheuttaa 

tärinää ja runkomelua rakennuksissa. Kuvassa 1 on esitetty värähtelyn aiheuttamaa 

tärinän kulkemista maaperässä ja siirtymisestä rakennukseen. (Hanson ja muut 2012, 6-

34.) 

Värähtely siirtyy maaperästä rakennuksen perustuksen kautta rakennuksen runkoon 

jolloin se saa lattian värähtelemään, mitä kutsutaan myös tärinä ilmiöksi rakennuksessa. 

Värähtely aiheuttaa rakennukselle runkomelua jota käsitellään tarkemmin luvussa 4. 

Maaperästä siirtyneen tärinän taajuusominaisuudet muuttuvat siirtyessään rakennukseen. 

Maaperässä mitattu värähtely ei siis ole samanlaista rakennuksessa. Värähtelyaallot jotka 

aiheuttavat tärinän rakennuksissa voivat voimistua tai vaimentua. Maaperästä 

perustuksiin siirtyvän värähtelyn suuruuteen vaikuttavat VTT:n (Talja ja muut 2008, 22) 

mukaan: 

• maaperän värähtelyn suuruus, suunta ja taajuusominaisuudet, 

• rakennuksen perustamistapa, 

• rakennuksen massa, 

• perustuksen jäykkyys ja 

• rakennuksen vaakadimensiot. 
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Värähtelyn siirtymiseen perustuksesta rakennukseen vaikuttavat 

• perustuksen värähtelyn suuruus, suunta ja taajuussisältö (herätevärähtely) sekä 

• rungon ja lattian dynaamiset ominaisuudet (ominaistaajuudet sekä vaimennus). 

 

 

Kuva 1. Rataliikenteestä aiheutuvan tärinän siirtyminen rakennukseen (Talja & Törnqvist 

2014, 1).  

2.2 Maaperän värähtelyn suuruus ja suunta 

Maaperän värähtely analysoidaan kimmoteorian avulla, jolloin maaperä oletetaan 

homogeeniseksi. Näin ollen analyysi tehdään kiinteän kappaleen värähtelynä. Värähtelyn 

leviämistä voidaan kuvata P-, S- ja R-aalloilla. Esimerkiksi räjähdyksen yhteydessä 

ensimmäisenä havaitaan P-aallot sitten S-aallot ja viimeisenä R-aallot. P-aalloissa 

(primary waves, pressure waves, paineaallot) maaperän liike on paine-eroista johtuvaa 

laajenemista ja puristumista. S-aallot (secondary waves, shear waves, leikkausaallot) 

etenevät maaperässä samalla tavalla kuin ääniaallot etenevät ilmassa. S-aallot liikkuvat 

ilman kokoonpuristuessa leikkausmuodonmuutosten takia. S-aalloissa ainehiukkasten 

liikkeet tapahtuvat usein vaaka- ja pystysuorassa. (Talja ja muut 2008, B2.) 
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R-aallot (rayleigh waves, pinta-aallot) muodostuvat P- ja S-aallon kohdatessaan 

maanpinnalla. R-aallot ovat yhdistelmä leikkaus- ja paineaallosta ja näyttävät 

vedenpinnan aaltoilulta. Homogeenisessä maaperässä R-aallot vaimenevat kulkiessaan 

syvemmälle maahan. R-aallon pystysuuntaisen ja vaakasuuntaisen värähtelyn amplitudi 

vaimenee hyvin nopeasti mentäessä syvemmälle maahan. Syvemmälle maahan 

mentäessä pystysuuntaisen värähtelyn amplitudi vaimenee 30 %:iin  ja vaakasuuntaisen  

värähtelyn amplitudi 15 %:iin maanpinnan värähtelyn arvosta. Havainnekuva mainitusta 

ilmiöstä on esitetty kuvassa 2. (Talja ja muut 2008, B2.) 

Kuva 2. Partikkeleiden liike Rayleigh-aallossa (Talja ja muut 2008, B2).  

Todellisessa tilanteessa maaperä sisältää eripaksuisia kerroksia ja topografia vaihtelee, 

näin ollen värähtelytarkastelu vaihtuu monimutkaisemmaksi. Erityyppisten aaltojen 

kohdatessa maanpinnan, peruskallion tai toisen maakerroksen, aaltoihin tapahtuu 

taittumista ja heijastumista, minkä seurauksena P-aallot muuttuu S-aalloksi ja 

päinvastoin. Aaltojen heijastuminen ja taittuminen sekä todennäköinen eri herätepisteistä 

lähtevien tai heijastuvien aaltojen interferenssi voivat aiheuttaa erittäin suuria 

tärinäarvoja. Erityisesti pehmeissä maaperissä, kun herätteen aiheuttama tärinä on 

pitkäkestoista kuvan 3 mukaisesti. Mainitut ilmiöt ovat todella herkkiä pienillekin 
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muutoksille herätteessä, joten erot junan kalustoissa ja ajonopeuksissa voivat tuottaa 

yllättävän erisuuruisia tärinänarvoja. (Talja ja muut 2008, B3.) 

Tärinän edetessä kauemmaksi radasta, maanpinnan pystysuuntainen värähtely vaimenee 

tasaisesti. Voidaan olettaa, että tärinänarvo puolittuu etäisyyden kasvaessa 

kaksinkertaiseksi, erityisesti silloin kun tärinää tarkastellaan etäämpänä radasta taulukon 

1 mukaisesti. Vaimennus voi olla hitaampaa pehmeillä maalajeilla. Kuvasta 3 nähdään, 

että junien aiheuttama värähtely on hiekassa amplitudiltaan suurempaa ja, värähtely 

vaimenee nopeammin hiekassa kuin savessa tai siltissä. Tärinä välittyy pehmeän 

maaperän välityksellä paremmin ja kauemmaksi tärinälähteestä rakennukseen (Talja & 

Saarinen 2009). 

VTT:n mukaan vaakavärähtely voi olla suurempi kuin pystyvärähtely, erityisesti silloin 

kun maaperä on kova. (Talja ja muut 2008, B3.) 

Kuva 3. Junien aiheuttama värähtely eri maaperissä (Talja ja muut 2008, B4).  
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Taulukko 1. Maaperän värähtelyn mitatut pysty- ja vaakakomponentit. Mittauksessa on 

viidentoista junan aiheuttamat suurimmat värähtelyt, niiden keskiarvot ja tilastolliset 

maksimit eri etäisyydellä radasta. Värähtelyn suuruus v  on saatu määritettyä 

taajuuspainotetun värähtelynäytteen suurimpana RMS-arvona (Talja ja muut 2008, B5).  

    

2.3 Värähtelyn taajuudet maaperässä 

Maaperässä esiintyvien värähtelyjen taajuussisältöön vaikuttavat liikennevälineen tyyppi, 

paino, jousitus, väylän kunto ja ajonopeus. Lisäksi maaperän värähtelyn taajuussisältöön 

vaikuttavat maaperä, maaperän kerrosten paksuus, peruskallion topografia ja etäisyys 

väylään. (Talja ja muut 2008, B6.) 

Maaperällä on sille ominaiset värähtelymuodot ja taajuudet kuten rakenteillakin. 

Pehmeän maaperän alin ominaistaajuutta voidaan arvioida karkeasti lausekkeella 

f =  ∙  ,                                                              (1) 

missä  c on leikkausaallon nopeus ja 
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H on pehmeän maakerroksen paksuus. 

Tällä lausekkeella voidaan laskea homogeenisen vakiopaksuisen maapohjan alin 

ominaistaajuus pystysuuntaiselle värähtelylle. Lauseke 1 ei ole riittävän tarkka 

suunnittelutarkoitukseen, koska se on yksinkertaistettu voimakkaasti. Tarkka 

taajuussisältö on mahdollista määrittää vain mittauksilla. (Talja ja muut 2008, B6.) 

2.3.1 Maaperän vaikutus värähtelyn taajuussisältöön 

Maaperän laatu määrittää pitkälti ympäristöön leviävän värähtelyn taajuussisällön. Taljan 

mukaan värähtelyn taajuussisältö voidaan kuvailla kuvan 4 mukaisesti. Kuvan 

analyysissä on oletettu värähtelyn lähteeksi tavarajuna ja maaperäksi pehmeä savi. (Talja 

2004, 39.) 

 

Kuva 4. Värähtelyn taajuussisältö eri etäisyyksillä. Kuvassa (a) ilmaisee maanpinnan 

pystysuuntaisen värähtelyn taajuuskomponentin (f) voimakkuutta eri etäisyyksillä (r) 

(Talja 2004, 39).  
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2.4 Maanpinnan värähtelyn huippuarvon laskeminen 

Rakennuksen värähtelyä arvioitaessa laskelmissa oletetaan värähtelyn pysty- ja 

vaakasuunta samaksi. Maaperäntiedot on tunnettava hyvin, jotta saadaan riittävän tarkka 

arviointi värähtelylle. Tässä menetelmässä on hyvää muistaa, että menetelmä on 

likimääräistä: menetelmä voi aliarvioida rataa lähellä olevaa vaakavärähtelyä ja 

yliarvioida kaukana olevaa vaakavärähtelyä. Menetelmässä on muutamia 

epävarmuustekijöitä, jotka voivat vähentää laskentatarkkuutta kuten 

maaperäolosuhteiden vaihteluvälit sekä maakerrosten paksuuden vaihtelut. Edellä 

mainittujen epävarmuustekijöiden vuoksi laskennassa kannattaa käyttää maaperästä 

otettuja värähtelymittauksia. (Talja & Törnqvist 2014.) 

Maanpinnan värähtelyn huippuarvo voidaan laskea kaavalla  

v = v ∙ DD ∙ ∙ ∙ k ∙ F,                           (2) 

missä v  on värähtelyn perusarvo maassa etäisyydellä D =  m raiteen keskilinjasta, 

D on tarkasteltava etäisyys, 

B on etäisyyseksponentti, joka saadaan taulukosta 2, 

S on tarkasteltava nopeus, S  on nopeuden perusarvo, joka on S =  km/h, 

A on nopeuseksponentti keskimäärin 1,0, 

G on junan kokonaispaino, G  on junan kokonaisarvon perusarvo, joka on 2000 tn ja k  on radan kunnosta riippuva kerroin. Keskimäärin k =1,0. Uudelle radalle                k = ,  ja vanhalle radalle 1,3. 

F =   on varmuuskerroin. Jos perusyhtälö on varmistettu maaperän mittauksilla, F = . 
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Lausekkeen 2 mukaan junan aiheuttaman maanpinnan värähtelyn huippuarvo kasvaa, kun  

junan nopeus tai massa  on isompi. Junaradan etäisyyden kasvaessa rakennuksesta värähtelyn 

arvo pienenee lausekkeen 2 mukaan. Maanpinnan värähtelyn huippuarvo Triplan 

rakennukselle on laskettu liitteessä 8 hyödyntäen lauseketta 2. Tripla on siis rakenteilla oleva 

kauppakeskus, johon rakennetaan myös asuntoja ja toimistotiloja. Tripla rakennetaan Pasilan 

rautatieaseman yhteyteen ja olisi tarkoitus, että kauppakeskus valmistuu kokonaan vuonna 

2020. 

Taulukko 2. Värähtelyn perusarvo v  etäisyyden ollessa raiteen keskilinjasta D =  m 
sekä etäisyyseksponentti eri maalajeille ja junatyypeille (Talja & Törnqvist 2014, 11). 

Tärinää välittävä määräävä maalaji Eksponentti 
B 

Värähtelyn perusarvo v  (mm/s) ja 
vaihteluväli 

  

Tavarajuna Henkilöjuna 
Tärinälle herkkä koheesiomaa (ljSa, ljSi, Lj) 0,3–0,6 1,1–1,7 0,7–1,2 

Normaali koheesiomaa (Sa, saSi, Si) 0,5–1,0 0,7–1,2 0,5–0,9 

Välimaalajit (karkeaSi, hkSi, siHk, hienoHk) 0,9–1,5 0,4–0,9 0,3–0,6 

Karkearakeinen (Hk, Sr, HkMr, SrMr) 1,4–2,0 0,3–0,6 0,2–0,4 
 

Junan aiheuttama värähtelyn huippuarvo voidaan esittää graafisesti kuvan 5 mukaisesti. 

Tässä tapauksessa oletettu henkilöjunalle (G=500 tn, S=  km/h) ja tavarajunalle 

(G=1400 tn, S=  km/h). Esimerkissä radan kuntokertoimeksi on käytetty k = ,  

ja varmuuskerrointa F=2. Huomataan että tärinän syntymisessä junan kokonaispaino ei 

ole yksiselitteinen tekijä. 
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Kuva 5. Värähtelyaallon huippuarvot eri junatyypeillä (Talja & Törnqvist 2014, 11). 

2.4.1 Junan nopeuden vaikutus värähtelyyn 

Pauliina Sutelan mukaan yleisesti junan nopeus vaikuttaa rautatieliikenteen aiheuttamaan 

tärinään suuruuteen ja taajuussisältöön. Sutela on tutkinut samanpainoisia junia, jotka 

kulkevat nopeuksilla 40-70 km/h. Sutelan tutkimuksen mukaan junan nopeuden 

alentuessa pienenee myös tärinän suuruus. Hän sai selville myös sen, että on ns. kriittisiä 

nopeuksia jolloin värähtelyn arvo kasvaa yllättävän suureksi. Tämän tyyppisiä kriittistä 

nopeuksia on hänen mukaan 58-60 km/h. Junan nopeudella on vaikutusta värähtelyn 

taajuuteen. Junan nopeuden kasvaessa värähtelyn taajuus kasvaa myös. Eli juna aiheuttaa 

eritaajuisia värähtelyjä ja kun tietty taajuus osuu esim. maaperän ominaistaajuuteen niin 

silloin värähtely kasvaa moninkertaiseksi juuri sillä junan nopeudella. (Sutela 2016, 76.)  
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2.5 Tärinäselvityksen tarpeellisuus 

Tärinäselvityksen tarpeen arviointi tehdään tapauskohtaisesti, niin että arvioinnissa 

huomioidaan eri tekijät jotka voivat vaikutta tärinäriskin suuruuteen. VTT:n mukaan 

liikennetärinä haittaa asumista, jos rakennus sijaitsee lähempänä kuin taulukossa 3 

esitetyt arvot. (Talja 2011, 13.) 

Taulukko 3. Etäisyys jota kauempana tarkempi liikennetärinän tutkiminen ei ole tarpeellista. 

Tässä väylän perustamistapa on maanvarainen. 

 

Mikäli rakennukset eivät ole 2–4-kerroksisia ja lattioiden ominaistaajuus on suurempi 

kuin 18 Hz, voidaan taulukossa esitetyt arvot puolittaa. Liikennetärinän vaikutusalue 

kantaa kauimmaksi pehmeissä kivennäismaalajeissa (runsaasti vettä sisältävät savet ja 

siltit) ja pehmeissä eloperäisissä maalajeissa kuten turve ja leiju. Kovissa 

karkearakenteisissa kivennäismaalajeissa (hiekka ja sora) tärinän vaikutusalue on 

pienempi. Kalliossa sekä moreenimaalajeissa (siltimoreeni, hiekkamoreeni, soramoreeni) 

vaikutusalue on pienin. (Talja 2011, 14.) 
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3 VÄRÄHTELY RAKENNUKSESSA 

3.1 Rakennuksen rungon värähtely 

Pystyvärähtely ja vaakavärähtely perustuksissa aiheuttavat rakennuksen rungon 

vaakavärähtelyä. Pysty ja vaakavärähtelyt ovat erisuuruisia eri etäisyydellä radasta, kuten 

kuvasta 6 tulee ilmi.  Lisäksi perustusten vaakavärähtelyyn vaikuttavat mm. maaperän 

värähtely, rakennuksen vaakadimensiot ja rakennuksen perustamistapa.  

 

Kuva 6. Kuvasta tulee hyvin ilmi, että radan lähellä vaakasuuntainen värähtely voi olla 

pystyvärähtelyä suurempaa (Talja ja muut 2008.) 

3.1.1 Värähtelyjen vertailu perustamistavan mukaan 

Talja 2008 on tutkinut tutkimuksessaan 36 taloa, josta 29 on ollut yksi tai kaksi 

kerroksisia pientaloja, ja loput seitsemän kohdetta vähintään kolmikerroksisia 

kerrostaloja. Pientaloista yksikään ei ole kiviainesrunkoinen. Kaikki kerrostalot 

sijaitsevat savimaa-alueella ja niissä on paaluperustus. Pientaloista seitsemän sijaitsee 

hiekka-tai soramaa-alueella ja loput savimaa-alueella. Tärinän aiheuttajana on ollut 22 

tapauksessa rataliikenne ja muissa 14 tapauksessa tieliikenne. (Talja 2010, 415–416.) 
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Vertailussa on laskettu perustuksen värähtelyn suhde mitattuun arvoon. Vertailun 

tuloksena on saatu, että paaluille perustettujen talojen tulokset eivät eroa muista lähes 

yhtään. (Talja 2010, 416.) 

3.2 Rakennuksen vaakadimensioiden vaikutus värähtelyyn 

Rakennusten suuret dimensiot voivat pienentää vaakavärähtelyä, koska maaperän 

ainehiukkasten vaakaliike tapahtuu aaltomaisesti. Teoreettisesti värähtelyn suuruus 

puolittuu, kun rakennuksen perustus on vaakasuunnassa jatkuva, äärettömän jäykkä ja 

rakennuksen pituus on oltava suurempi kuin λ/2. Rakennuksen pituuden ollessa λ, 

teoreettisesti värähtely häviää täysin. Kuvasta 7 tulee ilmi, miten rakennus poistaa 

värähtelyä kun siinä on vaakasuuntaista pituutta riittävästi. (Talja ja muut 2008, B7.) 

Värähtelyn aallonpituus voidaan laskea kaavalla  

λ =  ,                                                             (3) 

missä  

c on värähtelyaallon etenemisnopeus, jotka saadaan taulukosta 4, ja 

f on värähtelyaallon taajuus (Foti, 55). 

Taulukko 4. Leikkausaallon etenemisnopeus maaperässä. Tässä nopeuden arvo on maan 

pinnasta 30 mertin syvyyteen asti taulukon arvojen mukainen (Thitimakorn 2016, 541 

mukaillen). 

Maalaji Leikkausaallon nopeuden keskiarvo (m/s) 
Kova kallio >1500 
Kallio 760–1500 

Tiivis maaperä 360–760 
Kova maaperä 180–360 

Pehmeä savi ≤180 
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R-aallon aallonpituus on likimain sama kuin S-aallon pituus, mutta P-aallon pituus on 

kaksi kertaa suurempi kuin S- ja P-aallonpituudet. (Talja ja muut 2008, B8.) 

Rakennuksen suuret dimensiot voivat myös pienentää pystyvärähtelyn vaikutusta. 

Rakennuksen ollessa vaakasuunnassa jatkuva ja riittävän jäykkä 

leikkausmuodonuutokselle joka tapahtuu pystysuunnassa. Tällöin rakennus pystyy 

vähentämään tehokkaasti pystyvärähtelyä, jos rakennuksen pituus on suurempi kuin 

leikkausaallon pituus. Tällöin rakennuksen eri tasojen leikkausjäykkyydet on oltava 

hyvin suuria, jotta se toimii alle 0,01 mm:n amplitudiselle värähtelylle. Tästä syystä 

pilari- ja anturaperustuksella ja käytettyjen rakennusmateriaalien jäykkyydellä on 

todennäköisesti merkitystä ilmiöön. (Talja ja muut 2008, B8.) 

Toisaalta rakennuksen pituuden ollessa pienempi kuin λ/ , jäykän rakennuksen voidaan 

olettaa keinuvan pinta-aaltojen päällä, jolloin myös pystyvärähtelystä aiheutuisi 

rakennukselle vaakavärähtelyä. Kuvassa 7 esitetty kuinka rakennuksen pituus vaikuttaa 

rakennuksen käyttäytymiseen. (Talja ja muut 2008, B8.) 

 

Kuva 7. Tärinän leviäminen pehmeän maaperän välityksellä rakennukseen (Talja 2004, 

12).  
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Rakennuksen ja lattian dynaamiset ominaisuudet riippuvat rakenteen massasta, 

jäykkyydestä sekä rakennuksen vaimennuksesta. Rataliikenteen aiheuttama värähtely on 

taajuussisällöltään monimuotoisia ja värähtelyn taajuuden ollessa rakennuksen 

rakenteiden ominaistaajuuksien lähellä, tapahtuu resonanssi-ilmiö, jonka seurauksena 

värähtely kasvaa rakenteissa 10–30 kertaiseksi. (Talja ja muut 2008.) 

3.3 Resonanssi-ilmiö rakennuksissa 

Resonanssi-ilmiö esiintyy kun maaperässä esiintyvän kapeakaistaisen värähtelyn taajuus 

sattuu olemaan hyvin lähellä rakenteen omaa ominaistaajuutta. Taljan mukaan 

resonanssin aiheuttama suurennuskerroin voidaan esittää kuvan 8 mukaisesti. (Talja 2004, 

36.) 

Kuva 8. Värähtelyn suurennuskerroin (u/U) herätetaajuuden ja jousi- massasysteemin 

ominaistaajuuden funktiona (Talja 2004, 36). 

Kuvassa 8 vaimennussuhteet ovat 1 %, 2 %, 3,5 % ja 6 %. Värähtelyn vaimeneminen eri 

vaimennussuhteilla on kuvattu myös tässä kuvassa (Talja 2004, 38). Vastekäyrä kuvassa 

8 esittää rakenteen liikettä (Bar-Yam 2011), ja herätekäyrä kuvaa liikettä joka aiheuttaa 

värähtelyä rakenteelle (Talja & Törnqvist 2014, A/35).  
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Värähtelyn tehollisarvon laskemisessa lasketaan kaikkien taajuuskomponenttien 

yhteisvaikutus. Maaperästä ja rakennuksesta mitatut värähtelyn tehollisarvot voivat olla 

selvästi erisuuruisia. Etenkin siinä tapauksessa, kun maaperässä esiintyvä värähtely on 

kapeakaistaista, silloin resonanssin merkitys on suurin. Resonanssin merkitys voidaan 

rakennuksissa pienentää merkittävästi suunnittelussa, kunhan tiedetään maaperän 

värähtelyn taajuussisältö. Rakennuksen ylemmät värähtelymuodot voivat herätä myös 

resonanssiin, vaikka alimpien ominaismuotojen merkitys on yleensä merkittävämpi. 

(Talja 2004, 38–39.)  

Erityisesti tärinä leviää pehmeillä savimailla jossa saven paksuus on 5–20 metriä. Näillä 

alueilla vaakasuuntainen värähtely on pystysuuntaista suurempi, taajuudet ovat tällöin 4–

10 Hz:n luokkaa ja värähtely on taajuuksiltaan erittäin kapeakaistaista. Pientalojen 

rungon ominaivärähtelytaajuus on 4–10 Hz:in luokkaa, värähtely voi resonanssi-ilmiön 

ansiosta kasvaa moninkertaiseksi, mutta resonanssin ilmeneminen on erittäin harvinaista. 

Pehmeissä maaperissä resonanssi-ilmiötä ei yleensä pääse syntymään, sillä näillä alueilla 

määräävä taajuusalue on alle 10 Hz (Talja ja muut 2008). Kovilla pohjaolosuhteilla maan 

ominaisvärähtelytaajuus on yleensä yli 10 Hz ja lattioiden värähtelyn vahvistumisen 

todennäköisyys kasvaa. Kovemmissa maaperissä resonanssi on lievempi, sillä näillä 

alueilla värähtely on laajakaistaisempaa (Talja ja muut 2008). Resonanssin ilmeneminen 

on aika harvinaista, mutta esiintyessään se voi olla erittäin ongelmallinen. (Talja 2010, 

1–2.) Rakennuksen rungolle ja lattialle tehdään erikseen resonanssitarkastelu. Rungon 

resonanssitarkastelu määräytyy maan vaakavärähtelyn perusteella. Lattian 

resonanssitarkastelu määräytyy maan pystyvärähtelyn perusteella. (Talja 2011, 14.) 

Resonanssi on satunnaista ja sen arvioiminen on vaikeaa ja kirjallisuudessa 

suurennuskertoimien välillä on suurta vaihtelua. Suurennuskertoimet kaksikerroksiselle 

puutalon rungolle ja lattialle on saatu arvo 4, betonikerrostalon rungolle saatu arvo 0,5 ja 

betonisen kerrostalon rungolle arvo 1,1 (Nordtest 1991.) Taljan mukaan 

suurennuskertoimet voidaan ilmaista keskiarvon ja hajonnan avulla. Puutalojen lattioille 

arvot ovat 1,3 (keskiarvo) ja 1 (hajonta) ja rungolle on esitetty arvot 1,9 ja 1,2. 

Suurennuskerroin suunnittelua varten saadaan keskiarvo lisättynä kaksinkertaisella 

hajonnalla. Suunnittelussa suurennuskertoimien arvoiksi saadaan näin ollen lattioille 3–4 

ja rungolle 4–5. Tyypillinen lattian suurennuskerroin on 1,8–5,6 Nelson & Saurenman 
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(1987) mukaan. Kaikissa edellä mainituissa lähteissä rakennuksen rungon 

vaakavärähtelyssä ja lattian pystyvärähtelyssä on käytetty arviointiperusteena maanperän 

pystyvärähtelyä. (Talja 2010, 1–2.) 

3.4 Yhden vapausasteen vaimennettu pakkovärähtely 

Rataliikenteen aiheuttamaa värähtelyä rakennukseen voidaan tarkastella analyyttisesti 

yhden vapausasteen vaimennetulla liikeyhtälöllä. Yhden vapausasteella tarkoitetaan että 

rakennuksella on yksi liikesuunta (Valkonen 2008, 6).  Värähtelyä tutkittaessa 

käsinlaskennan avulla yleensä kannattaa yksinkertaistaa värähtely yhden vapausasteen 

vaimennetuksi pakkovärähtelyksi, koska useamman asteen pakkovärähtelyn 

käsinlaskenta on liian työlästä. Rakennuksen yhden vapausasteen systeemiä on esitetty 

kuvassa 9. Liikeyhtälöstä 4 voidaan laskea systeemin ominaismuodot ja 

ominaistaajuudet. Yhtälö on tarkoitettu steady-state värähtelylle ( Luders 2010), joka on 

muotoa 

 

Mx + Cx + Kx = F ∙ sin Ωt ,                                     (4) 

jossa M on systeemin massamatriisi, C on systeemin vaimennuskerroinmatriisi, ehto C = M + K, eli vaimennuskertoimen 
on oltava verrannollinen (Rayleighin vaimennus), K on systeemin jäykkyysmatriisi ja  F ∙ sin Ωt  on systeemiin vaikuttava sinimuotoinen harmoninen esimerkkiheräte. 

Eli rakenteella on sitä isompi vaimennuskerroin C mitä isompia  ja  arvot ovat. Lisäksi 
vaimennuskerroin on riippuvainen rakenteen massasta ja jäykkyydestä. 
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Kuva 9. Yksinkertaistettu yksivapausasteinen rakennus. 

3.5 Rakennuksen ominaisvärähtelyn laskenta 

3.5.1 Ominaistaajuuden arviointi tilastollisesti 

Rakennuksen ominaistaajuus voidaan arvioida karkeasti lausekkeella 5. Lauseke 5 

perustuu ISO 4866:2010 standardiin, jossa on mitattu 163 suorakaiteen muotoisen 

rakennuksen ominaisvärähtelyä. Tätä kaavaa voidaan käyttää suuntaa antavana karkeana 

arviona rakennuksen ominaistaajuuden arvon laskemiseksi. Ominaistaajuus on 

riippuvainen vain rakennuksen korkeudesta lausekkeen 

f = /h                                               (5) 

mukaisesti. Kaava on esitetty rakennuksen korkeuden ja ominaistaajuuden funktiona 

kuvassa 10. (Talja 2004, 38-39.) 
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Kuva 10. Rakennuksen korkeus ominaistaajuuden funktiona (Talja 2004, 39). 

3.5.2 Ominaistaajuuden käsinlaskenta 

Standardin ISO 4866:2010 mukaan rakenteen värähtelyn ominaistaajuus voidaan laskea 

kaavalla  

f = π ∙ √ ,                                             (6) 

missä  

k on rakennuksen jäykkyys ja  

m on rakennuksen massa. 
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Kaavasta 6 saadaan selville, että rakenteen ominaistaajuuden arvo on sitä matalampi mitä 

massiivisempi rakenne on ja sitä korkeampi mitä jäykempi rakenne on. 

3.5.3 Ominaisvärähtelyn laskenta FEM-ohjelmilla 

FEM-ohjelmilla pystytään laskemaan rakennuksen alimmat ominaistaajuudet ja muodot 

erittäin tarkasti. Näin ollen värähtelysuunnittelussa kannattaa ehdottomasti käyttää FEM-

ohjelmia, ainakin ominaisvärähtelyjen laskennassa. Kuvassa 11 on esitetty rakennuksen 

pystysuuntaista ominaisvärähtelyä. Rakennus on betonirakenteinen ja kerroksia on 18. 

Kerroskorkeus eli kahden välipohjan välinen etäisyys on 3 metriä. Lisäksi maaperä on 

savea. 

Kuva 11. Kuvassa näkyy 18-kerroksisen rakennuksen pystysuuntainen alin 

ominaismuoto. Alimmaksi pystysuunaiseksi ominaistaajuudeksi on saatu 2.319 Hz.  

3.6 Värähtelyalueiden rajaus 

Värähtelyalueiden rajaukset pohjautuvat eri maaperien värähtelyyn. Värähtelyalueet 

jaetaan kolmeen vyöhykkeeseen, V-alue, H-alue ja E-alue. Havainnekuva 

värähtelyalueista on esitetty kuvassa 12. V-alue on alue, joka on lähinnä rataa. V-alueella 

värähtely on niin voimakasta, että riski rakennuksen tai rakenteiden vaurioitumiselle on 

suurinta. H-alueella värähtelystä aiheutuva tärinä on selvästi havaittava ja voi häiritä 
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asumismukavuutta, mutta ei kuitenkaan voi aiheuttaa havaittavia vaurioita, jos 

resonanssia-ilmiö on otettu huomioon suunnittelussa. E-alueella värähtely ei aiheuta 

rakenteille vaurioita, mutta voi häiritä asumismukavuutta. Värähtelyvyöhykkeiden V-, H-

, ja E-alueen värähtelyn huippuarvot on esitetty taulukossa 5. (Talja & Törnqvist, 2014.) 

Kuva 12. Tärinävyöhykkeen havainnekuva radasta, kun maaperäominaisuudet 

vaihtelevat (Talja & Törnqvist, 2014, 7). 

Taulukko 5. Värähtelyrajat (V, H ja E-alue) luokituksessa on käytetty värähtelyn 

huippuarvoa (v , mm/s  (Talja & Törnqvist, 2014, 7). 

Maalaji 
Pehmeä savi, 

leikkauslujuus < 
25 ��/�� 

Sitkeä savi, siltti, 
löyhä hiekka 

Tiivis hiekka, 
sora, moreeni, 
rikkonainen 

tai löyhä kallio 

Kiinteä kallio 

Värähtelyssä 
määräävä 
taajuus 

alle 10 Hz 10–20 Hz 20–50 Hz yli 50 Hz 

V-alue 3 4,2 6 7,2 
H-alue 1–3 1,4–4,2 2–6 2,4–7,2 
E-alue alle 1 alle 1,4 alle 2 alle 2,4 
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3.7 Värähtelyn tarkempi arviointi (värähtelysuunnittelu) 

Mittausten tavoitteena on selvittää asukkaan kokema suurin värähtely tarkemmalla 

arvioinnilla, jotka esitetään liitteessä 3. Rakennuksen värähtely voi levittäytyä koko 

rakennukselle tai värähtely voi herättää tietyn osan rakennuksesta esim. lattian värähtely. 

Värähtelyä mitataan kolmessa suunnassa. Z-suunta on rakennuksen pystysuunta ja 

vaakasuunta x ja y. X-suunta valitaan rakennuksen pituussuuntaan ja y-suunta 

rakennuksen poikittaissuuntaan (Talja 2004, 18.) 

Kun saadaan selville maan pinnan värähtelykomponenteista värähtelyn suuruus ja 

keskimääräinen taajuussisältö, voidaan arvioinnissa huomioida eritaajuisten 

komponenttien erilainen siirtyminen perustuksiin ja sitä kautta rakennuksen runkoon ja 

lattioihin. Rakennuksen rungon ja lattian värähtely perustuu perustusten värähtelyyn. 

Perustusten värähtely johtuu taas maan värähtelyyn. Värähtelyn arviointi voidaan 

suorittaa kahdella eri tavalla, joista toisessa otetaan huomioon värähtelyn voimistuminen 

resonanssin ansiosta ja toisessa värähtelyn tasainen vahvistuminen koko taajuusalueella. 

(Talja 2011, 14.) 

Mikäli tasaisen vahvistumisen mukaan tehty arvio ylittää asuintilojen tavoiterajan, eikä 

tarkemmalla värähtelysuunnittelulla päästä tavoiterajan alapuolella, pitää muuttaa tontin 

käyttötarkoitusta tai rakennuspaikan vaimentamista. Jos rakennuksen arvioitu värähtelyn 

suuruus on yli kaksi kertaa suurempi kuin asetettu tavoiteraja, silloin ei kannata varautua 

jälkiketeen tehtävään tärinän pienentämiseen, sillä toimenpiteet jälkikäteen tehtävään 

värähtelyn pienentämiseen ovat hyvin rajalliset. Liitteessä 3 on esitetty tarkemman 

arvioinnin vaiheet tärinälle. (Talja 2011, 14.) 

Tärinää mitataan yleensä maasta käyttämällä kiihtyvyysantureita tai geofoneja. Kun 

arvioidaan tärinää, laitteiston pitää toimia luotettavasti taajuusalueella 1–80 Hz ja kun 

arvioidaan runkomelua, luotettava taajuusalue on 16–250 Hz. (ISO 14837–1 2005.)  
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3.8 Värähtelyn tehollisarvon määritys 

Mitattuja värähtelysignaaleja on tarkistettava niin, että värähtelyt ovat juuri liikenteen 

aiheuttamia, eivätkä ne edusta muuta värähtelyä. Mitatusta signaalista mitataan se yhden 

sekunnin pituinen ajanjakso, jolloin värähtelyn painotettu tehollisarvo eli v  arvo on suurin. 

Värähtelysignaalit sisältävät paljon eritaajuisia värähtelykomponentteja. Värähtely on 

painotettava ihmisen herkkyyttä vastaavaksi. Värähtelyn painotettu nopeussignaali on esitetty 

kuvassa 13. Värähtelymittaukset tehdään joko kiihtyvyys- tai nopeusmittauksilla. VTT:n 

suositus taajuuspainotukseen perustuu standardiin ISO 2631–2 [2003]. Standardeissa DIN 

4150–2 [1999] ja NS 8176 [1999] on käytetty samaa painotusta. (Talja 2004, 20-22.) 

Kuva 13. Suurimman tehollisarvon selvittäminen painotetusta nopeussignaalista (Talja 

2004, 20-22). 

Jos tarkastellaan mitattua nopeussignaalia, saadaan värähtelykomponentin painotus 

taajuudella f  
w = √ +{ }  ,                                                        (7) 

jossa f = ,  Hz. 
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Jos painotus perustuu mitattuun kiihtyvyyssignaalin, käytetään lauseketta 

w = .π∙ ∙ w  .                                                        (8) 

Painotettu tehollisarvo saadaan aikatasossa kaavasta 

v t = {τ ∫ [v t ] dt−τ } ,                                     (9) 

jossa =  s ja 

v t  on painotetun kiihtyvyyssignaalin v t  tehollisarvo ajanhetkellä t . (Talja 2004, 

20-22.) 

Painotettu tehollisarvo voidaan laskea myös taajuustasossa. Tässä menetelmässä tarkastelu 

tehdään kolmannesosaoktaaveittain. Suurin hetkellinen 1 sekunnin jakson tehollisarvo 

määritetään näytteestä kaavalla 

v = √∑ W , v ,                                           (10) 

jossa W , v  on kolmannesosaoktaavikaistan painotettu tehollisarvo i tapahtuvalle 

värähtelylle, joka on esitetty kuvassa 14. Tämän tarkastelun hyvänä puolena voidaan 

pitää, että tarkastelussa selviää myös tehollisarvoon vaikuttavat taajuusalueet. (Talja 

2004, 20-22.) 
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Kuva 14. Painotetut tehollisarvot W , v  kolmannesoktaaveittain (Talja 2004, 20-22). 

3.9 Värähtelyn tunnusluvun määrittäminen 

VTT julkaisi vuonna 2004 suositukset rakennusten värähtelyluokituksesta joka on esitetty 

taulukossa 6. Suositukset pohjautuvat värähtelyn tunnuslukuun v .  , joka saadaan 

laskettua mittaustuloksista. Tunnusluku kertoo asuintiloissa esiintyvän värähtelyn 

tilastollisen maksimiarvon odotusarvon. Tilastollinen tarkastelu tehdään niin että 

kustakin signaalista (N=15) selvitetään suurin painotettu tehollisarvo v ,  kohdan 3.8 

mukaisesti. Painotetuista arvoista lasketaan keskiarvo 

v̅̅̅̅ = ∑ ,N=N                                                         (11) 

ja keskihajonta  
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σ = √N− ∑ (v , − v )N= .                                        (12) 

Värähtelyn tunnusluku v .  lasketaan siten lausekkeesta 

 v .  = v̅̅̅̅ + , ∙ σ,                                               (13)               

missä  v̅̅̅̅  on värähtelyn tehollisarvon keskiarvo ja σ on keskihajonta, 

N on värähtelysignaalien lukumäärä. (Talja 2004, 23.) 

Suositeltava raja värähtelyn tunnusluvun enimmäisarvolle on uusille rakennuksilla 0,3 

mm/s ja vanhoilla 0,6 mm/s. Nämä rajat on toteutettava pystyvärähtelylle rakennuksen 

kaikissa lattioissa ja vaakavärähtelylle rakennuksen jokaisessa kerroksessa. Jos tila ei ole 

tarkoitettu asuinrakentamiseen, tai tilojen käyttötarkoitus on sellainen, että liikenne ei 

häiritse lepoa, rajat voivat olla silloin kaksinkertaisia taulukossa 6 mainittuihin arvoihin 

nähden. (Talja 2011, 14.) 

 Taulukko 6. Suositus värähtelyluokituksesta rakennuksessa (Talja 2004, 25–26). 

 

Värähtely-
luokka Kuvaus värähtelyolosuhteista 

 ,�� 
[mm/s] 

A 
Hyvät olosuhteet.  
Ihmiset eivät yleensä havaitse värähtelyä. ≤ 0,10 

B 
Suhteellisen hyvät olosuhteet.  
Ihmiset voivat havaita värähtelyt, mutta ne eivät ole häiritseviä. ≤ 0,15 

C 

Suositus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa.  
Keskimäärin 15 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä ja voi 
valittaa häiriöstä. ≤ 0,30 

D 

Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla asuinalueilla.  
Keskimäärin 25 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä ja voi 
valittaa häiriöstä. ≤ 0,60 



37 

 

 

Rakennuksen värähtelyn vertaaminen kannattaa tehdä suoraan maaperän pystyvärähtelyn 

tunnuslukuun. Näin voidaan arvioida maaperästä mitatun värähtelyn tunnusluvun avulla 

rungon tai lattian värähtelyn tunnuslukua. (Talja 2004, 39.) 

3.10 Perustuksen värähtelyn arviointi 

Matalataajuiset värähtelyt siirtyvät paremmin maasta perustuksiin kuin korkeataajuiset 

värähtelyt. Tässä arviossa värähtelyn arviointi määräytyy värähtelyn taajuuden mukaan. 

VTT:n arvion mukaan perustukeen siirtyvän värähtelyn taajuuskomponentit v ,p  ja 

pienennyskerroin kp saadaan lausekkeista 

v ,p = kp ∙ v ,                                                   (14) 

kp =  − ∙ lg ,                                              (15) 

jossa A on 1,0 riippumatta perustamistavasta ja rakennuksen koosta ja 

f  on tarkasteltavan terssikaistan keskitaajuus. (Talja 2011, 20.) 

3.11 Tasaiseen voimistumiseen perustuva arvio  

Tasaiseen vahvistumiseen pohjautuva rakennuksen värähtely arvioidaan perustuksessa 

esiintyvän suurimman värähtelykomponentin perusteella, 

v = k ∙ max v ,p , , v ,p , , v ,p ,
                          (16) 

jossa yleensä käytetään suurennuskerrointa k = ,5. Jos rakennuksen perustus on 

maanvarainen eikä sokkelia ole tuettu paaluille niin käytetään suurennuskeroimeksi   k = , . (Talja 2011, 22.) 
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3.12 Resonanssiin perustuva arvio sisätilassa 

3.12.1 Lattian resonanssi 

Rakennuksen rungolle ja lattialle tehdään erikseen resonanssitarkasitelu. Rungon 

resonanssitarkastelu perustuu maan vaakavärähtelyyn ja lattian resonanssitarkastelu 

maan pystyvärähtelyyn. Lattian resonanssitarkastelussa värähtelyn suuruus saadaan 

perustusten pystysuuntaista värähtelyä kuvaavan spektrin suurimman arvon mukaan, 

jolloin 

v = k ∙ max v ,p ,
                                           (17) 

jossa käytetään suurennuskertoimeksi k =6,0. (Talja 2011, 23 ja Hanson ja muut 2012, 

9-16.) 

3.12.2 Rungon resonanssi 

Rungon resonanssitarkastelu perustuu vaakasuuntaiseen värähtelyyn. Vaakasuuntainen 

värähtely saadaan perustuksen vaakasuuntaista värähtelyä kuvaavien spektrien 

suurimman arvon avulla, jolloin  

v = k ∙ max v ,p , , v ,p ,
                                  (18) 

jossa suurennuskertoimeksi käytetään k = , . (Talja 2011, 24.) 
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4 RUNKOMELU 

Rataliikenne aiheuttaa runkomelua joka esiintyy taajuusalueella 16–250 Hz. Liikenne 

aiheuttaa siis runkomelua ja voi myös samanaikaisesti aiheuttaa liikennetärinää. 

Runkomelun kannalta merkittävin taajuusalue on alle 100 Hz, joka johtuu rakennusosien 

liikkeestä värähtelyn aiheuttamalle herätteelle. Jos rakennus on jäykästi tuettu eli 

kiinteässä yhteydessä kallioon tai hyvin lähellä sitä tai rakennus sijaitsee todella lähellä 

väylää, häiritseviä runkomelua voi esiintyä jopa yli 250 Hz:n taajuuksillakin. 

Rakennuksen perustuksen ollessa yhteydessä suoraan kallioon tai kovaan kitkamaahan 

on, runkomeluhaitta suurimmillaan. Kuvassa 15 esitetty liikennemelu ei ole erityisen 

häiritsevää, eikä sen arvioiminen kuulu tämän diplomityön aihealueeseen. (Talja & 

Saarinen 2009, 15.) 

Kuva 15. Runkomelu ja liikennetärinä ovat liikennemelua häiritsevämpiä (Talja & 

Saarinen 2009, 15). 
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4.1 Runkomelun kulku 

Tärinä välittyy junaliikenteen aiheuttamasta tärinästä maan ja rakenteiden esim. paalujen 

kautta rakennuksiin aiheuttaen runkomelua (Asemakaava Oulu 2014). Värähtely on 

edestakaista liikettä, jota voidaan ilmaista siirtymän, nopeuden tai kiihtyvyyden avulla. 

Värähtely ilmaistaan yleensä nopeuden tai kiihtyvyyden avulla (Hanson ja muut 2012, 6–35–

36). 

4.2 Runkomelun arviointimenetelmät 

4.2.1 Arviointi turvaetäisyyttä käyttäen 

Taulukossa 7 on esitetty etäisyys, jota kauempana radasta sijaitsevan rakennuksen 

runkomelutaso arvioidaan olevan alle 35 dB. Taulukon 7 arvot ovat suunta antavia, sillä 

taulukon arvojen arvioinnissa käytetään montaa eri korjaustekijää, jotka vaikuttavat 

lopputulokseen. Mainitusta syystä johtuen lopullinen runkomelun arvioiminen on tehtävä 

asemakaavavaiheessa, jolloin arvioinnit pohjautuvat pääsääntöisesti maaperästä tehtyihin 

värähtelymittauksiin. Taulukon 7 mukaisesti kovan maaperän välityksellä runkomelu on 

suurempi ja näin ollen vaaditaan pidempää turvaetäisyyttä rakennuksille. (Talja & 

Saarinen 2009.) 

Rakennuksen runkomelu vähenee noin 1–2 dB per kerros (1–5-kerrokseen asti).  6-

kerroksesta ylöspäin runkomelu pienenee 1 dB kerrosta kohti (Hanson ja muut 2012, 9-16). 

Resonanssi kuitenkin vahvistaa runkomelua samalla tavalla kuin tärinässäkin (Asemakaava 

Oulu 2014). Taulukossa 8 on esitetty suositus raja-arvot runkomelulle. Raja-arvojen 

tavoitteena on häiriövaikutusten rajoittaminen mahdollisimman paljon. 
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Taulukko 7. Liikenteen sijainnin vaikutus runkomelutason rajaan (Talja & Saarinen 2009). 

  Maapohja, väylän sijainti ja runkomelutason raja  

Liikennetyyppi 
pehmeä maa, 

pintaväylä, 35 dB 

kova maa, 
pintaväylä, 

35 dB 

kallio, 
tunneli, 
30 dB 

kallio, 
pintaväylä, 

35 dB 

Raitiovaunu, 40 km/h < 5 m 15 m 50 m 120 m 
Metro tai lähijuna, 80 km/h < 5 m 30 m 90 m 160 m 
Lähijuna, 160 km/h 10 m 60 m 130 m 200 m 
Sähkömetrojuna, 220 km/h 15 m 70 m 150 m > 200 m 
IC-juna, 160 km/h 40 m 130 m 200 m > 200 m 
Tavarajuna, 100 km/h 60 m 160 m > 200 m > 200 m 

 

Taulukko 8. Runkomelutason raja-arvot (Talja & Saarinen 2009, 19). 

Rakennustyyppi Runkomelutaso ����[��] 
Radio-, tv ja äänitysstudio, konserttisalit 25–30 
Asuinhuoneistot 30/35* 
Hoito- ja sosiaalihuollon laitokset, majoitustilat 

• potilashuoneet, majoitustilat 
• päiväkodit, lasten ja henkilökunnan 

oleskeluun tarkoitetut huoneet 30/35* 
Kokoontumis- ja opetustilat 

• luokkahuoneet, luentosalit, kirkot  
• muut kokoontumistilat kuten teatterit ja 

kirjastot 35 
Toimistot, kaupat, näyttelyt ja museot 40/45* 
* Avoradat. Jos kaavamääräyksessä on annettu 
ohje julkisivun ilmaääneneristyvyydestä, 
suositellaan käyttämään runkomelutason 
tiukempaa raja-arvoa.  

 

Erityisesti n. 50–80 Hz taajuusalueen runkomelu on ihmisen kuuloalueelle määräävä, 

vaikka äänenpainetaso olisi suurempi alhaisimmilla taajuuksilla. Melun ja runkomelun 

aistimisen tarkastelussa käytetään samaa taajuuspainotusta. (Asemakaava Oulu 2014.) 

Yleensä runkomelun taso ilmaistaan A-painotettuna äänenpainetasona desibeleinä 

dB(A). Äänenpainetaso kuvaa lyhytkestoista maksimia Lp  tai Lp  johon liittyy 

pidempi keskiarvoitusaika. Alaindeksi S viittaa äänenpainetason mittareiden slow – 
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aikavakioon. Enimmäisäänitasoa Lp  on käytetty yleisimmin runkomelun häiriötä 

kuvaavana suureena standardin ISO 14837–1, 2005 mukaisesti. (Talja & Saarinen 2009, 

22.) 

Melutason mittaukset tehdään taajuuksilla 16–500 Hz. Mittaukset tehdään 0,5–1 metrin 

päässä huoneen geometrisestä keskipisteestä. Jos taustamelutason ja runkomelutason 

erotus on pienempi kuin 10 dB, niin silloin taustamelu vaikuttaa mittaustulokseen ja pitää 

tehdä korjaus. Näin ollen runkomelun mittaustulos Lp′  korjataan taajuuskaistoittain arvolla K , jolla pystytään huomioimaan taustamelun Lp  vaikutusta lausekkeiden  

Lp = Lp′ − K ,                                                                (19) 

K = ∙ lg , ∙∆, ∙∆−  ja                                                    (20) 

∆= Lp′ − Lp                                                             (21) 

mukaisesti (Talja & Saarinen 2009, 22). 

4.2.2 Siirtotiehen perustuvalla menetelmällä 

Värähtelyä voidaan tarkemmin arvioida siirtotiehen perustuvalla arvioinnilla. Menetelmä 

ei vaadi tarkkaa tietoa värähtelyn taajuusspektristä eikä spektrin muuttumisesta 

värähtelyn siirtymisreitillä. Runkomelun aiheuttama sisätilan äänitaso lasketaan kaavalla  

Lp [dB] =  L + ∑ ∆L ,  ,                               (22) 

missä      

 L  maaperän nopeustaso desibeleinä ja 

∆L  nopeustason korjaustekijä. 
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Kaavassa 22 maaperän nopeustaso summataan nopeustason korjaustekijöihin. Liitteestä 

2 löytyvät määritetyt nopeustason korjaustekijät ∆L , , joita pitää ottaa huomioon 

rakennuksen äänentasapainoa arvioitaessa. 

Nopeustaso desibeleinä voidaan laskea kaavalla 

L  = ∙ lg m  ,                                            (23) 

, missä 

v  on värähtelyn tehollisarvo ja 

v  on referenssi nopeustaso, joka on ∙ −  m/s (Hanson ja muut 2012). 

Osa FEM-ohjelmista laskee värähtelyn tehollisarvon eli v  valmiiksi. Luvussa 6.1 ja 

6.2 lasketut värähtelyn arvot ovat värähtelynopeuden maksimiarvoja. Värähtelynopeuden 

tehollisarvo vakioamplitudiselle värähtelylle voidaan laskea kaavalla v = ma√ . 

Kaavasta käy ilmi, että tehollisarvo on pienempi kuin värähtelyn maksimiarvo. Liitteessä 

1 on esitetty kaavat, joilla voidaan laskea värähtelyn tehollisarvoa.   

Maaperän nopeustaso desibeleinä voidaan myös laskea kaavalla 

L [dB] = A − B ∙ lg − C ∙  ,                       (24) 

missä A =103 dB, B =14 dB, C =0,8 dB, d =10 m ja d on rakennuksen etäisyys radasta. 

Taljan mukaan kaava 24 vaatii tiettyjä oletuksia, jotta voidaan arvioida nopeustasoa. 

Arvioitaessa tällä menetelmällä on otettava huomioon, että arvio soveltuu tapauksille, 

joissa liikennekuormana on 100 km/h kulkeva sähkömoottorijuna. Lisäksi oletetaan, että 

väylän kunto on hyvä ja kiskojen tai radan alla ei ole käytetty tärinänvaimennusta ja että 

kyseessä on avorata.  Lauseke 24 on esitetty graafisesti kuvassa 16. Menetelmä antaa aika 
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karkean arvion maaperän nopeustasolle, sillä lausekkeessa 24 muuttujana on vain 

rakennuksen etäisyys. (Talja & Saarinen 2009, s.25-35.) 

 

Kuva 16. Maaperän värähtelyn nopeustaso etäisyyden funktiona (Talja & Saarinen 2009, 

s.28). 

4.2.3 Runkomelun arviointi mittaamalla 

Mittausten avulla voidaan tarkentaa arviointia ja näin ollen arviointi on luotettavampi. 

Värähtelyn tarkempi arviointi on esitetty luvussa 3.7.  

Värähtelymittauksia hyödynnetään kolmella eri tavalla: 

1) Sisätilan äänenpainetaso tai liikenteen aiheuttama värähtely mitataan olemassa 

olevasta vertailukohteesta ja tuloksia hyödynnetään uusien kohteiden suunnittelussa. 

Tällöin on liikenteen, väylän, maaperän, rakennuksen perustamistavan ja 

rakennuksen oltava mahdollisimman identtiset. 
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2) Olemassa olevasta liikenteestä voidaan mitata maaperän värähtely ja mitattua 

värähtelytasoa voidaan hyödyntää A-painotetun äänentasapainon arvioinnissa. 

Liikenteestä aiheutuvan runkomelun arviointi on esitetty tarkemmin luvuissa 3.7 ja 

3.8. 

3) Käytetään keinotekoista herätettä määrittämään maaperän värähtely ja mitattua 

värähtelytasoa käytetään A-painotetun äänentasapainon arvioinnissa. Keinotekoista 

herätettä käytetään kun ei ole olemassa valmista referenssikohdetta. Keinotekoinen 

heräte on viivaheräte, jossa radan eri pisteissä olevat pisteherätteet värähtelevät 

samalla amplitudilla mutta eri vaihe-erolla. Havainnekuva keinotekoisesta herätteestä 

on esitetty kuvassa 17 (Talja & Saarinen 2009, s.36-38). Keinotekoista herätettä 

hyödynnetään FEM-laskennassa tässä työssä luvussa 6.1. 

 

Kuva 17. Periaatekuva keinotekoisen herätteen käyttämisestä raideliikenteestä 

aiheutuvan värähtelyn arvioinnissa. Kuvassa d on rakennuksen ja radan välinen 

etäisyys (Talja & Saarinen 2009, s.36-38). 
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5 TÄRINÄN TORJUMINEN 

Tärinäongelmaa voidaan lähestyä kolmella eri tavalla. Tärinää voidaan torjua 

vaikuttamalla sen syntyyn, kulkeutumiseen maaperässä tai siirtymisessä rakennuksiin. 

Tärinää voidaan ehkäistä helpoiten ottamalla tärinä huomioon jo rataa rakennettaessa. 

Suomessa radat ovat kuitenkin rakennettu monta vuotta sitten. Tästä syystä käytettäviä 

keinoja mietittäessä on huomioitava, että rata on jo olemassa. (Sutela 2016, 47.) 

Tärinän syntyä voidaan ehkäistä tai vähentää huomattavasti esimerkiksi vaikuttamalla 

junakaluston kuntoon, junan lastaukseen, painoon ja nopeuteen. Radan rakenteeseen 

vaikuttamalla voidaan estää tärinää tai vähentää sen leviämistä. Tämän tyyppisiä keinoja 

ovat mm. kumiset matot, jotka tulevat ratapölkkyjen alle. Mainitut matot eivät ehkäise 

matalataajuista tärinää. (Sutela 2016, 47.) 

Paras tapa ehkäistä tärinää on rakentaa rata paalulaatan päälle. Paalulaatan päälle 

rakentaminen on kallista sillä nykytilanteessa, kun rata on jo olemassa, pitää käytännössä 

rakentaa koko rata uudelleen. Lisäksi tärinäesteillä voidaan katkaista tärinän kulkemista 

maaperässä kuten tärinäeristeet. Tavallinen ponttiseinä voi toimia tärinäeristeenä. Jos 

tärinän syntyä ja kulkemista ei pystytä estämään, voidaan tärinän aiheuttamiin ongelmiin 

puuttua hyvällä suunnittelulla. Hyviä suunnittelutapoja esitetään tarkemmin seuraavissa 

luvuissa. (Sutela 2016, 47.) 

5.1 Värähtelyn vähentäminen sopivilla rakenteilla 

Yksinkertaisin ja hyvä tapa vähentää värähtelyn voimistumista rakennuksen rungossa ja 

lattiassa on valita oikeat dimensiot lattialle ja oikea kerrosten lukumäärä, jolloin vältetään 

värähtelyn vahvistumista resonanssin takia. Kuvassa 18 on esitetty maan 

värähtelyspektrin dominoivana terassikaistan keskitaajuutena on 12,5 Hz, minkä vuoksi 

rungon ja lattian valinnassa pitää valita rakenne, jonka ominaistaajuus ei satu olemaan 

samalla taajuudella kuin maan värähtelyn dominoiva taajuus. (Talja 2014, 18.) 
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Kuva 18. Värähtelyn vähentäminen lattian ja rungon valinnalla (Talja 2014, 17-18). 

Lisäksi on muistettava asettaa marginaalit rakenteen ominaisvärähtelylle ja herätteen 

dominoivalle taajuudelle, riippuen lähtötietojen ja laskennan tarkkuudesta. Sillä herätteen 

aiheuttama dominoiva taajuus voi esiintyä hieman eri taajuisena ja näin ollen esiintyä 

rakenteen ominaistaajuusalueella jolloin syntyy resonanssi-ilmiö. (Talja 2014, 17-18.) 

5.2 Perustamistavan vaikutus värähtelyyn 

Massiivisten rakennusten pystyvärähtelyä voidaan vaimentaa perustamalla ne 

pystypaalujen päälle, erityisesti silloin kun rakennus on muuten eristetty hyvin 

maakontaktista. Pystypaalutuksella ei kuitenkaan voida vaimentaa perustukseen tulevaa 

vaakavärähtelyä, erityisesti silloin, kun rakennuksen sokkeli jää maan alle. 

Vaakavärähtelyn siirtyminen pelkästään pystypaalutuksen välityksellä, riippuu pääosin 

rakennuksen ja maaperän vuorovaikutuksesta ja on hyvin tapauskohtaista. (Talja ja muut 

2008, B9.) 
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Vinopaaluilla voidaan vaimentaa rakennuksen vaakavärähtelyä. Tällöin pitää muodostaa 

vaakasuunnassa jäykkä tukirakenne paaluilla ja rakennus on eristettävä maakontaktista 

muuten. Vinopaalutuksella ei kuitenkaan pystytä estämään maan ja paalujen kautta 

kulkevaa värähtelyä. Vinopaalutus toimii hyvin massiivisilla rakennuksilla, koska 

massiivisuutensa vuoksi rakennukset pysyvät hyvin tukevasti paikallaan pelkästään 

vinopaaluilla toteutetuilla perustuksilla. (Talja ja muut 2008, B9.) 

Pinta-aalloissa vaakavärähtelyn merkittävyys pienenee aika paljon syvyydellä 0,1�, jonka 

jälkeen merkitys kasvaa jonkin verran siirtyessään syvemmälle maaperään (syvyys 0,4 �). 

Näin ollen voidaan olettaa, että estämällä perustuksen maakontakti maanpinnan 

läheisyydessä, voidaan vaimentaa vaakavärähtelyn kulkemista maaperästä perustuksiin. 

Maan vaakavärähtelyn siirtymistä perustuksiin voidaan vaimentaa myös rakentamalla 

kellarikerros. Maaperän pystyvärähtelyt pienevät oleellisesti kumminkin vasta 

syvyydellä 0,5 �. (Talja ja muut 2008, B9.) 

5.3 Vaimentamisen periaate 

Tärinäeristyksessä muutetaan rakenteen dynaamisia ominaisuuksia esimerkiksi rakenteen 

massaa tai jäykkyyttä. Värähtelyn vaimentamista voidaan arvioida yksinkertaisimmillaan 

jousi-massasysteemillä, jolloin jousen jäykkyyttä muutettaessa vaimennus muuttuu 

samalla. Rakennuksen alla olevan maaperän ja eristyksen dynaamista jäykkyyttä voidaan 

tässä tapauksessa kuvata jousella, ja rakennuksen massaa voidaan kuvata massalla 

massajousisysteemissä. Värähtely syntyy herätteestä, joka voi kohdistua massaan 

voimana (radan eristäminen) tai liikkeenä rakennuksen perustuksiin. (rakennuksen 

eristäminen). (Talja & Saarinen 2009, 40–44.) 

Vaimentimet asetetaan rakennuksen tai radan alle rakennuksen eristystä varten ja 

värähtelyn aiheuttamaa tärinää ja runkomelua vastaan. Vaimentimilla pystytään 

käytännössä vaimentamaan 20–30 dB, sillä suurempien vaimennusominaisuuksien 

omaavilla vaimentimilla rakennuksen perustus tai radan alusrakenne on liian joustava 

rakennuksen vakauden kannalta. Esimerkiksi vaimennettaessa rakennusta 20 dB, 

rakenteen omasta painosta aiheutuvan painuman on oltava 10 kertainen alkuperäisen 
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vaimentamattoman rakenteen painumaan verrattuna kaavan (25) mukaan 
�� = . Sillä ∆ = ∙ { } =  . Oman painon aiheuttaman painuman ollessa suuri voi 

seurata rakenteellista ja toiminnallista haittaa, joka pitää ottaa huomioon suunnittelussa 

ja pystytyksessä. Myös alustan (perustusten) joustavuuden kasvattamisella 1,5 kertaiseksi 

kaavan (25) mukaan  �� = ,  pystytään vaimentamaan rakennetta 3 dB. Eli ∆ = ∙{ , } =  . (Talja & Saarinen 2009, 40–44.) 

Herätteen taajuuden ollessa alkuperäisen rakenteen ominaistaajuutta   suurempi 

voidaan, alustan pehmentämisellä vaimentaa kaikki värähtelytaajuudet, jotka ovat 

suuremmat kuin rakenteen ominaistaajuus jolloin vaimennus on vähintään lausekkeen 

∆ = ∙  {�� } = ∙ {�� }                                     (25) 

mukainen, jossa  

  on rakenteen ominaistaajuus, 

 on rakenteen jäykkyys, 

 on eristetyn alustan ominaistaajuus ja 

 on eristetyn alustan jäykkyys  

Herätteen taajuuden ollessa pienempi kuin rakenteen ominaistaajuus , alustan 

pehmentäminen voi kasvattaa värähtelyä. Värähtely voimistuu huomattavasti eristetyn 

rakenteen ominaistaajuuden  alueella. Kuvassa 19 on esimerkkitapaus, kuinka 

rakennuksen ja radan jäykkyyttä muuttamalla voidaan vaimentaa tärinää ja runkomelua 

rakennuksessa. (Talja & Saarinen 2009, 40-41.) 
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Kuva 19. Rakennuksen tai radan alla olevan alusrakenteen jäykkyyden vaikutus 

värähtelyn vaimenemiseen. Ominaistaajuus   ja jäykkyys   ovat alkuperäisen ja   ja 

 eristetyn alusrakenteen parametreja. Kuvan esimerkissä suhteellinen vaimennus on    

15 % ja  = 60 Hz (Talja & Saarinen 2009, 41.) 

Rakennuksen sisätilan A-painotettu äänenpainetaso laskee yleensä enemmän kuin 

maaperän värähtelyn nopeustaso, koska eristys vaimentaa värähtelyspektrin suuria 

taajuuksia enemmän kuin pieniä taajuuksia. Näin ollen spektri painottuu pienempiin 

taajuuksiin enemmän. A-painotus pienillä taajuuksilla on suurempi kuin suurilla 

taajuuksilla, niin A-painotuksesta johtuva korjaustekijän suuruus kasvaa kuvan 20 

mukaisesti. (Talja & Saarinen 2009, 41). 



51 

 

 

 

Kuva 20. A-painotettu äänenpainetaso saadaan kun kuvasta otetaan korjaus, jonka 

lisäätään äänenpainetasoon (Talja & Saarinen 2009, 42).  

5.4 Rakennuksen runkomelun eristäminen 

Joustavalla perustuksella pystytään hyvin tehokkaasti estämään maasta rakennukseen 

kulkevia pystysuuntaisia värähtelyjä, jotka aiheuttavat runkomelua. Rakennuksen 

vaimennus toteutetaan yleensä levyeristyksellä, kumi- tai teräsvaimentimilla. 

Vaimentimet suunnitellaan yleensä pystysuuntaisen värähtelyn vaimentamiseen, koska 

pystysuuntainen värähtely aiheuttaa runkomelua rakennukseen.  Vaimentimet on 

suunniteltava niin, että niiden ominaisuudet säilyvät koko suunnittellun käyttöiän tai ne 

ovat vaihdettavissa. Rakennuksen perustukseen sijoitettu teräsjousitus pystyy 

vaimentamaan runkomelua noin 20–30 desibeliä. (Talja & Saarinen 2009, 40–44.) 

Rakennusta suunniteltaessa jousille, on tarkistettava, ettei maaperässä esiinny 

resonanssitaajuuden herättävää matalataajuista värähtelyä. Värähtelyn esiintyessä jousien 

ominaisvärähtelyalueella aiheutuu rakennukselle häiritsevää tärinää. Rakennuksen 

tärinätarkastelussa on otettava huomioon sekä pysty että vaakavärähtely. (Talja & 

Saarinen 2009, 40–44.) 
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Radan ja rakennuksen väliin voidaan rakentaa tärinäeristeitä mikäli muita eristämisratkaisuja 

ei ole mahdollista toteuttaa (Talja & Saarinen 2009, 42–44). Rakennuksessa olevan huoneen 

akustiset ominaisuudet vaikuttavat myös runkomelun suuruuteen (Asemakaava Oulu 

2014). Eristys suunnitellaan yleensä pystysuuntaisen värähtelyn vaimentamista varten. (Talja 

& Saarinen 2009, 40–44.) 

5.5 Vaimeneva värähtely ja vaimennussuhteen arvioiminen 

Jokaisella rakenteella on vaimennusta, joten värähtely vaimenee ajan kuluessa. 

Suhteellinen vaimennus kuvaa peräkkäisten jaksojen amplitudien pienenemistä (� /� . 

Kuvassa 21 on havainnollistettu vaimenevaa värähtelyä. Samaan ajanjaksoon mahtuu 

korkeataajuisia heilahduksia enemmän kuin matalataajuisia. Korkeat taajuudet 

vaimenevat tai häviävät värähtelystä nopeammin kuin matalat taajuudet. Tämä riippuu 

kuitenkin vaimennuksesta. Liikennetärinän voimakkuutta kuvataan värähtelysignaalin 

huippuarvon ���� avulla, joten tässä työssä junan aiheuttamaa tärinää kuvataan myös ���� arvolla. (Talja & Törnqvist 2014, B/37 58.) 

Peräkkäisten jaksonajan amplitudien suhde on näin ollen (� /�  ja suhteellinen 

vaimennus vaimenevalle värähtelylle saadaan lausekkeesta  

� = � /� / .                                      (26) 

 

Kuva 21. Vaimenevan värähtelyn kuvaus (Talja & Törnqvist 2014, B/37 58). 

Rakenteen ominaiskulmataajuudella ja ominaistaajuudella on seuravanlainen riippuvuus: 
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� = ∗  ,                                                    (27) 

jossa  on rakenteen ominaistaajuus. 

Vaimennussuhde voidaan laskea myös lausekkeella 

� = ���  ,                                                  (28) 

 

missä  

C on vaimennuskerroin, 

M on rakenteen massa ja �  on rakenteen ominaiskulmataajuus 

Vaimennussuhde vaihtelee nollan ja äärettömän välillä. Kun vaimennussuhde on pieni 

(� < ), tällöin rakenne värähtelee ja vaimenee hitaasti. Vaimennussuhteen ollessa suuri 

(� > ), rakenne ei värähtele lainkaan ja kestää pitkään ennen kuin rakenne palaa 

rakenteen alkuperäiseen tilaan. Vaimennussuhteen ollessa 1, systeemi on ns. ”kriittisesti 

vaimennettu” ja näin palaa alkuperäiseen tilaan mahdollisimman nopeasti ilman värähtelyä. 

Systeemi värähtelee vain silloin kun rakenteen vaimennus on alikriittinen. Vaimennuksen 

ollessa nolla, värähtely ei vaimene. (LDS-Dactron 2003 ja Valkonen 2008, 15.) 

Systeemin vaimennussuhteen arvioinnissa on useita eri tapoja, joista yksi keino on esitetty 

taulukossa 10. Arvio muodostuu asumiskelpoisuuden ja asumismukavuuden mukaan.  

Asumiskelpoisuus laskennassa käytetään ominaistaajuuden laskemiseen kaavaa     

                                                         = , ∙ ℎ,                                                    (29) 

ja varmuus laskennassa käytetään  
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                                                          = , ∙ ℎ,                                                  (30) 

missä  

ℎ on rakennuksen korkeus. 

Asumismukavuus osion vaimennussuhteet ovat hieman isompia. Vaimennussuhteen arvoa on 

tutkittu teoksessa Damping in Buildings, AIJ vuonna 2000. (Tamura 2000, 34.) 

Taulukko 10. Suositus vaimennussuhteen arvolle (Tamura 2000, 34). 

Teräsbetonirakenteinen rakennus 

Rakennuksen 
korkeus ℎ (m) 

Rakennuksen 
ominaistaajuus 

f1 (Hz) 
Vaimennussuhde 

(%) 
30 2,2 2,5 
40 1,7 1,5 
50 1,3 1,2 
60 1,1 1,2 
70 0,95 0,8 
80 0,83 0,8 
90 0,74 0,8 
100 0,67 0,8 

5.6 Rakennuksen ja maaperän vuorovaikutus 

Rakennuksen värähtelyä pystyy arvioimaan hyvin yksinkertaisella matemaattisella 

mallilla. Todellisessa tilanteessa rakennus on useamman vapausasteen systeemi, jossa 

rakennus värähtelee ja vaimenee vaaka- ja pystysuunnassa. Norjalaisen yrityksen 

Norsonic:in mukaan rakennusta voidaan mallintaa jousi-massa- systeemillä kuvan 22 ja 

23 mukaisesti. 
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Kuva 22. Jousimassasysteemillä voidaan kuvata maaperän ja rakennuksen välistä 

(perustuksen) riippuvuutta kuvan mukaisesti (Norsonic 2017 mukaillen). Kuvassa S on 

rakenteen ja maaperän liikesuunta, K on maaperän jäykkyys ja C on maaperän vaimennus. 

Rakennuksen perustukset ja sen ympärillä oleva maaperä toimii kuin jousi ja vaimennin. 

Perustus ja maaperä vaimentavat joitakin värähtelyn taajuuksia ja kasvattavat toisia. 

Värähtelyt jotka ovat taajuudeltaan alle 300 Hz luokkaa, oletetaan oleva merkittävimpiä 

värähtelylle. Luvulla 5.4 on käsitelty tarkemmin, miten rakennuksen ja perustuksen eri 

ominaisuuksien muuttamisella voidaan vaimentaa tärinää ja runkomelua. (Norsonic 2017.) 
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Kuva 23. Rakennuksen kerrosten välillä tapahtuvaa värähtelyä ja kerrosten välinen 

sisäinen vaimennus (Norsonic 2017 mukaillen). Kuvassa S on rakennuksen ja maaperän 

liikesuunta, K kerrosten välinen jäykkyys ja C on kerrosten välinen vaimennus. 

Kuvan 23 mukaan rakennuksen värähtely vaimenee rakennuksen ylemmissä kerroksissa.  
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6 FEM-LASKENTA JA TULOKSET 

6.1 Herätteen syöttäminen voimafunktiolla  

Rakennus on mallinnettu Abaqus-ohjelmalla 2D-mallina. Yhteys maaperän ja 

rakennuksen perustusten välillä Abaquksessa on otettu huomioon Interaction-osiosta  

Tie-työkalulla. Maaperän ominaisuudet on syötetty ohjelmaan ja maaperän ja 

rakennuksen väli (perustus) toimii kuvan 22 mukaisesti.  Ensimmäisenä on laskettu 

rakenteen ominaistaajuudet, jota on esitetty liitteessä 6. Sen jälkeen täsmälleen 

samanlainen heräte (kaavan 31 mukaisesti) on asetettu vaikuttamaan kerran 

pystysuunnassa ja sitten vaakasuunnassa ja tarkasteltu värähtelynopeuksia maaperässä, 

perustuksessa, rakennuksen keskiosassa ja rakennuksen ylimmässä kerroksessa kuvan 24 

mukaisesti. Abaqus-ohjelman analyysissä on vertailtu värähtelyn maksimiarvoja eikä ole 

käytetty värähtelyn tehollisarvoa. Värähtely on laskettu implisiittisellä menetelmällä, 

koska värähtelyn aika-askel on melko suuri, implisiittinen menetelmä on sopiva tämän 

tyyppisille pitkille analyyseille. Tässä analyysissä aika-askeleeksi on valittu ∆ = ,  .  
Vaimennuskerroin on määritelty Rayleighin vaimennuksena                  = + .  
Tässä analyysissä syötettyjen kertoimien arvot maaperälle ja rakennukselle ovat           = ,  ja = , . Eli rakennuksessa on vaimennusta ja määperässä 

on myös vaimennusta. Vaimennussuhde on laskettu kertoimen  ja  avulla hyödyntäen 

Swecon laskentapohjaa. Swecon laskentapohja on esitetty liitteessä 9. Kallion 

materiaaliominaisuuksina on käytetty Poissonin vakiolle � = , , kimmomoduulille    =  �� ja tiheydelle =  /   ja vastaavasti savelle 

materiaaliominaisuudet ovat asetettu � = , , =  �� ja =  / . 

Rakennus on mallinnettu betonista, ja sen materiaaliominaisuudeksi ovat � = , ,        =  �� ja =  / . Rakennus ja maaperä vaimentaa värähtelyä. Kuvissa 

22 ja 23 on esitetty rakennuksen ja maaperän vuorovaikutusta. Maaperä siis vaimentaa 

värähtleyä. 

Rakennuksen pilarit ja laatat ovat betonirakenteisia ja kerroskorkeus on 3,65 metriä. 

Kerroksia on 18 jolloin rakennuksen korkeudeksi tulee 66 metriä. Pilareiden 
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poikkileikkausmitat ovat 1000 mm x 500 mm ja välipohjien poikkileikkausmitat ovat 

17000 mm x 300 mm. Maaperän paksuus on 30-metriä. Mallintamisessa on vertailtu 

kahta eri maaperää, kalliota ja savea. Abaqus-ohjelmassa lasketut tulokset on ilmoitettu 

SI-järjestelmän mukaisilla yksiköillä (m, s, kg, Hz). Rakennuksen ja maaperän värähtelyä 

on tarkasteltu neljässä pisteessä, jotka näkyvät kuvassa 24.  

Kuva 24. Pisteet jossa värähtelyä on tarkasteltu. 

6.1.1 Herätefunktio 

Mallinnuksessa on asetettu samanlainen heräte molempiin maaperiin ja tarkasteltu millä 

tavalla värähtelyn käyttäytyminen rakennuksessa muuttuu maaperän vaihtuessa toiseen. 

Heräte aiheuttaa pystysuuntaista värähtelyä ja heräte on asetettu 50 m päähän 

rakennuksen oikeasta reunasta kuvan 25 mukaisesti. Ideana on, että värähtely kulkee 

maaperässä ja kulkeutuu perustusten kautta rakennuksen runkoon.  Maaperän alareuna on 

tuettu koko viivaltaan jäykästi.  

Herätefunktio on määritetty Periodic-työkalulla ja on saatu  

= ∙ + ∙ + � .                           (31) 



59 

 

 

Herätefunktion arvioiminen Periodic-työkalulla on varsin kätevää koska funktiota voi 

muokata haluamaansa tavalla.  Herätefunktio on siis voima ajanfunktiona ja yksikkönä 

on Newton. 

Kuva 25. Rakennuksen tuenta ja pystysuuntaisen herätteen sijainti. 

6.1.2 Pystysuuntaisen värähtelyn maksimiarvot maaperässä  

Kuvista 26 ja 27 nähdään, että värähtelynopeus savessa on noin 107 
� ��.����� ��. � �� =

.  ∙ −  ��/∙ −6 ��/  kertaa isompi kuin värähtelynopeus kalliossa. Kallio pienentää vastetta 

paljon tehokkaammin kuin savi.  Sama heräte aiheuttaa suuremman värähtelynopeuden 

savimaaperässä, runkomelun kannalta värähtelynopeuden suuruus ei välttämättä tarkoita, 

että rakennukseen siirtyy myös korkeampi runkomelutaso � �. Sillä runkomelu vaati 50-

80 Hz taajuisen värähtelyn, jotta ihminen kokee sitä häiritsevänä. Vertaamalla kuvan 26 

ja 27 tuloksia Taljan tekemiin taulukossa 1 esitettyihin analyyseihin, huomataan että 

värähtely käyttäytyminen eri maaperissä ovat aika identtiset Taljan tuloksiin. 

Vasteet vaimenevat suhteellisen nopeasti, sillä harmoninen heräte on alussa transientteja 

eli differentiaali yhtälön homogeenisen osan ratkaisuja. Sitä osaa pakkovärähtelystä, joka 

häviää systeemistä lyhyen ajan kuluessa, kutsutaan transientiksi. Näin ollen transientit 
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vaimenevat suhteellisen nopeasti pois, kun rakenteessa on vaimennusta. Transientin 

värähtelyn hävittyä jäljelle jää pysyvä värähtely pakkovoiman taajuudella, joka on 

differentiaaliyhtälön yksityisratkaisu. Mainittu ilmiö näkyy kaikissa saaduissa vasteissa. 

Kuva 26. Pystysuuntaisen värähtelynopeuden maksimiarvo v  savimaaperässä. 

Kuvassa 24 on esitetty pisteen sijainti (piste 4), jossa värähtelynopeuden maksimiarvot 

on laskettu. 
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Kuva 27. Pystysuuntaisen värähtelynopeuden maksimiarvo v   kalliomaaperässä. 

Kuvassa 24 on esitetty pisteen sijainti (piste 4), jossa värähtelynopeuden maksimiarvot 

on laskettu. 

6.1.3 Pystysuuntaisen värähtelyn maksimiarvot rakennuksessa 

Kuvista 28 ja 29 nähdään kuinka sama heräte aiheuttaa korkeataajuisemman värähtelyn 

kalliossa saveen verrattuna. Värähtelyn taajuuden ollessa maaperässä korkeampi, taajuus 

siirtyy myös korkeataajuisena rakennukseen. Mainituista kuvista nähdään myös, kuinka 

rakennuksen perustuksessa esiintyy selvästi isompia värähtelynopeuden arvoja kuin 

rakennuksen ylimmässä kerroksessa.  Verratessa Taljan ja muitten tekemiin analyyseihin, 

joissa on saatu selville runkomelun pienenevän 2 dB per kerros aina viidenteen 

kerrokseen asti, voidaan nähdä analyysien oletuksen pitävän paikkaansa. Eli tästä voidaan 

päätellä, että mikäli maaperässä esiintyy matalataajuista herätettä niin 

perustamismaaperänä korkeissa rakennuksissa pitää olla kallio eikä pehmeää maaperää 

kuten savi. 

Kaavan (23) mukaan mitä isompi on värähtelynopeuden arvo sitä isompi runkomelu voi 

syntyä rakennuksessa. Tietysti taajuusalueet jotka ovat ihmisen kuuloalueelle määrääviä 

ovat 50-80 Hz kuten edellä on mainittu (Asemakaava Oulu 2014).  Eli kuvan 28 
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tapauksessa värähtely aiheuttaa häiritsevää tärinää rakennuksessa, mutta melu jää 

vähäiseksi tai sitä ei synny lainkaan. Kuten kuvasta 28 käy ilmi, värähtelyn aiheuttama 

tärinä rakennuksen jokaisessa kerroksessa on lähes sama. Eli kuvassa 28 on esitetty kolme 

käyrää (värähtelyä mitattu kolmessa rakennuksen pisteessä), mutta ne käyttäytyvät lähes 

samalla tavalla, niin käyrät ovat päällekkäin. 

Kuva 28. Pystysuuntaisen värähtelynopeuden maksimiarvo v   rakennuksen eri osissa, 

kun maaperä on savea. Kuvassa 24 on esitetty pisteiden sijainnit (pisteet 1,2 ja 3), jossa 

värähtelynopeuden maksimit on laskettu. 

Kuvasta 29 tulee selkeästi ilmi, että värähtelynopeus pienenee rakennuksen korkeuden 

suunnassa. Kuvasta 29 huomataan, kuinka kymmenessä sekunnissa värähtely on 

vaimentunut, kun rakennuksen maaperänä on kallio. Sama heräte synnyttää pehmeillä 

maalajeilla kuten savella vasteen, joka vaimenee erittäin hitaasti ja voi kestää jopa useita 

minuutteja ennen kuin vaimenee täysin.  
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Kuva 29. Pystysuuntaisen värähtelynopeuden maksimiarvo v  rakennuksen eri osissa, 

kun perustusmaaperä on kallio. Kuvassa 24 on esitetty pisteiden sijainnit (pisteet 1,2 ja 

3), jossa värähtelynopeuden maksimit on laskettu. 

6.1.4 Vaakasuuntainen heräte 

Tässä analyysissä heräte aiheuttaa vaakasuuntaista värähtelyä ja se on asetettu 50 m 

päähän rakennuksen oikeasta reunasta kuvan 30 mukaisesti. Heräte on kaavan 31 

mukainen, mutta tällä kertaa se on asetettu värähtelemään vaakasuunnassa. Kuvassa 24 

on esitetty missä pisteissä vaakavärähtelyä on laskettu. 
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Kuva 30. Rakennuksen tuenta ja vaakasuuntaisen herätteen sijainti. 

Rakennuksen vaimennusominaisuudet on esitetty luvulla 6.1. Vertaamalla kuvat 31 ja 32 

kuvien 26 ja 27 kanssa huomataan vaakavärähtelyn suuruuden olevan hieman isompi kuin 

pystyvärähtely savessa sekä kalliolla. 

6.1.5 Vaakasuuntaisen värähtelyn maksimiarvot maaperässä 

Vaakavärähtely kuten pystyvärähtelykin vaimenee savessa paljon nopeammin kuin 

kalliolla kuvien 31 ja 32 mukaisesti. Savimaaperässä värähtely kestää useita minuutteja, 

mutta kalliolla vaakavärähtely vaimenee noin 10 sekunnissa lähes täysin. 

Vaakavärähtelyn suuruus savessa on paljon isompi kuin vaakavärähtely 

kalliomaaperässä. 
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Kuva 31. Vaakasuuntaisen värähtelynopeuden maksimiarvo v   savimaaperässä. 

Kuvassa 24 on esitetty pisteen sijainti (piste 4), jossa värähtelynopeuden maksimiarvot 

on laskettu. 

Kuva 32. Vaakasuuntaisen värähtelynopeuden maksimiarvo v   kalliomaaperässä.  

Kuvassa 24 on esitetty pisteen sijainti (piste 4), jossa värähtelynopeuden maksimiarvot 

on laskettu. 
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6.1.6 Vaakasuuntaisen värähtelyn maksimiarvot rakennuksessa 

Kuvan 33 mukaan vaakavärähtelynopeus pienenee rakennuksessa ylemmissä kerroksissa, 

jolloin mahdollinen melu vaimenee tai loppuu kokonaan. 

Kuva 33. Vaakasuuntaisen värähtelynopeuden maksimiarvo v   rakennuksen eri osissa, 

kun perustusmaalajina on savi. Kuvassa 24 on esitetty pisteiden sijainnit (pisteet 1, 2 ja 

3), jossa värähtelynopeuden maksimit on laskettu. 

Kuva 34 on hyvä osoitus siitä miksi pystysuuntainen värähtely on määräävämpi kuin 

vaakasuuntainen värähtely. Vaakasuuntainen värähtelykomponentti vaimenee ja 

pienenee heti kun värähtely siirtyy maaperästä perustuksiin. Perustuksissa 

vaakavärähtelyä esiintyy jonkin verran, mutta se häviää rakennuksen ylimmissä 

kerroksissa lähes täysin. Taajuus pienenee, kun noustaan rakennuksen ylimpiin 

kerroksiin, ja myös mahdollinen runkomelu häviää rakennuksessa. Sillä värähtely joka 

aiheuttaa runkomelua vaati noin 50-80 Hz:in taajuisen värähtelyn. 
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Kuva 34. Vaakasuuntaisen värähtelyn maksimiarvo v  rakennuksen eri osissa, kun 

perustusmaalajina on kallio. Kuvassa 24 on esitetty pisteiden sijainnit (pisteet 1, 2 ja 3), 

jossa värähtelynopeuden maksimit on laskettu. 
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6.2 Pakkovärähtely kiihtyvyysmenetelmällä 

Värähtelyherätteen syöttämisessä on monta tapaa josta accelerograms eli 

kiihtyvyysmenetelmä on sopiva sellaiseen tapaukseen, jossa herätteen aiheuttama 

kiihtyvyyden arvot ovat tiedossa. Tällöin asetetaan kiihtyvyyden arvot haluttuun 

pisteeseen. Tässä analyysissä käytetään keinotekoisen herätteen menetelmää 

hyödynnetään RF-DYNAM Pro työkalua RFEM-ohjelmalla. Laskenta suoritetaan 

implisiittisellä menetelmällä ja aika askeleeksi on määritelty ∆t = ,  s. (Rf-Dynam Pro 

2016.) 

Kiihtyvyysheräte syötetään maaperän pisteisiin ja annetaan rakenteen värähdellä. 

Kiihtyvyysherätteet on asetettu ympyröityihin pisteisiin kuvan 35 mukaisesti. Värähtelyn 

arvot on laskettu rakennuksen kolmessa pisteessä. Rakennuksen ylimmässä kerroksessa 

(FE Mesh point 71), rakennuksen yhdeksännessä kerroksessa (FE Mesh point 639) ja 

perustuksessa (FE Mesh point 1531). Kuvassa 35 on esitetty pisteet, jossa värähtelyä on 

laskettu. 

Kuva 35. 3D-  mallissa maaperä on jäykästi tuettu. Nuolella merkityissä pisteissä on 

laskettu värähtelyn arvot, sekä ympyröityihin pisteisiin on syötetty kiihtyvyysheräte. 

Elementtiverkon valinnassa on käytetty 1 metrin pituisia elementtejä rakennukselle sekä 

maaperälle. Kuvassa 35 esitetty rakennus on samatyyppinen rakennus kuin kohdassa 6.1 

esitetty rakennus, mutta materiaaliominaisuudet ja dimensiot eroavat jonkin verran. 

Liitteessä 4 on esitetty kuvassa 35 rakennuksen materiaaliominaisuudet.  
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Elementtimenetelmällä laskenta ei ole absoluuttisen tarkka etenkin tässä tapauksessa, kun 

elementtien pituudeksi on valittu 1 metri.  Pienempää elementtiä ei voitu käyttää sillä 

rakennus on melko iso ja näin laskenta on liian työläs ohjelmalle. Laskennassa maaperä 

on tuettu jäykästi kuvan 35 mukaisesti ja rakennuksen perustus on tuettu nivellellisesti 

maaperään. Savimaaperän paksuus on 3 metriä. Maaperän ja perustusten vuorovaikutus 

on otettu tässä ohjelmassa huomioon RF-SOILIN moduulilla (soil-structure interaction), 

joka on asetettu laskemaan automaattisesti maaperän jäykkyydet. Eli elastisten perutusten 

kertoimet riippuvat maaperäominaisuuksista RF-SOILIN moduulia käyttäessä. Lisäksi 

RFEM-ohjelma osaa ottaa huomioon rakenteiden ominaisuudet kuten kimmomoduulit ja 

Poissonin vakiot automaattisesti, jolloin ei tarvitse syöttää manuaalisesti materiaalien 

materiaaliominaisuuksia. Käytetyt maaperän ja rakenteiden ominaisuudet on esitetty 

liitteessä 4. (Rf-Dynam Pro 2016.) 

Laskentamallissa käytetyt pilarit ovat poikkileikkaukseltaan ympyrän muotoisia 400 mm 

paksuisia. Laatat ovat 250 mm paksuisia ja poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoisia. 

Betonin lujuusluokka on 35/45 rakennuksen kaikissa rakenteissa. Maaperäksi on valittu 

savi, jolloin ohjelma jäykkyyden automaattisesti.  

6.2.1 Kiihtyvyysheräte 

Tässä analyysissä herätteellä on kolme komponenttia, x, y ja z suuntaisia 

kiihtyvyysherätteitä. Herätteet on esitetty kuvissa 36, 37 ja 38. Herätteen tarkat amplitudit 

on esitetty liitteessä 4. 

Kuva 36. Y-suuntainen heräte. 
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Kuva 37. X-suuntainen heräte. 

Kuva 38. Z-suuntainen heräte. 

6.2.2 Pystysuuntaisen värähtelynopeuden maksimiarvot 

Vaimennus on määritelty Rayleighin vaimennuksena lausekkeesta C = M + K.  Tässä 

analyysissä syötettyjen kertoimien arvot koko systeemille ovat = ,  ja            =, . Vaimennuskerroin on arvioitu parametrien α ja β avulla Swecon laskentapohjaa 

hyödyntäen. Swecon laskentapohja on esitetty liitteessä 5. RFEM-ohjelmasta saadaan 

vasteeksi värähtelynopeuden maksimiarvon ja värähtelynopeuden tehollisarvon eli RMS 

arvon. Kuvassa 39 on esitetty värähtelynopeuden maksimiarvot rakennuksen kolmessa 

pisteessä. Kuvasta 39 nähdään, kuinka pystysuuntaisen värähtelyn maksimiarvot 

pienenevät rakennuksen ylimmissä kerroksissa. Lisäksi heräte ei aiheuta suuri arvoisen 

vasteen rakennukselle. 
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Kuva 39. Pystysuuntaisen värähtelynopeuden maksimiarvot v . Kuvassa sininen käyrä 

kuvaa rakennuksen perustuksen värähtelyä, vihreä käyrä kuvaa rakennuksen keskiosaa ja 

musta käyrä kuvaa rakennuksen ylintä kerrosta. Kuvassa 35 on esitetty pisteiden sijainnit, 

jossa värähtelynopeuden maksimit on laskettu. Sininen käyrä kuvaa rakennuksen 

perustusta, vihreä rakennuksen keskiosaa ja musta käyrä kuvaa rakennuksen ylimmän 

kerroksen värähtelyn arvoa. 

6.3 Resonanssi-ilmiö FRF-menetelmällä 

FRF (Frequency Response Functions) eli taajuusvastefunktio analyysi on erityisen kätevä 

menetelmä arvioitaessa rakenteeseen syntyvää resonanssi-ilmiötä. Tässä menetelmässä 

asetetaan rakenteelle voima, joka riippuu taajuudesta. Eli taajuusvastefunktioanalyysissä 

siirtymäfunktio ilmaistaan taajuuden funktiona. Vasteeksi saadaan tällöin nopeus, 

kiihtyvyys tai siirtymä (Irvine 2000, 1). Kuvassa 41 on esitetty solmupiste, jossa vasteet 

on laskettu sekä syötetty voima. Tämän analyysin ideana on tuoda esiin, miten resonanssi 

kasvattaa värähtelyn suuruutta ja kuinka paljon. Tässä analyysissä voiman taajuus 

vaihtelee välillä 0-20 Hz. 

Seuraavaksi on tarkasteltu teollisuushallin muotoista rakennusta Autodesk Robot 

Structural Analysis Professional 2015 -ohjelmalla ja otettu erityisesti huomiota siihen, 

miten resonanssi ilmiö tulee näkyviin siinä, kun vaihdetaan herätteen taajuutta ja 

tarkistetaan värähtelyn käyttäytymistä. Tässä ohjelmassa saadut värähtelynopeudet ovat 

RMS arvoja, jota saadaan automaattisesti ohjelmasta (Autodesk 2015). Autodesk Robot 
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Structural Analysis Professional 2015 -ohjelman värähtelyn laskenta on hitaampaa kuin 

RFEM-ohjelma, erityisesti isoissa rakennuksissa.  

Teollisuushallin pituus on 29 m, leveys 12 m ja korkeus 3 m. Lattia ja katto muodostuu 

betonirakenteisesta 250 mm paksusta laatasta. Betonipilarit ovat suorakaiteen muotoisia 

dimensioltaan 480 mm x 480 mm. Rakennuksen perustukseksi on oletettu maanvarainen 

pilarianturaperustus, jota on kuvattu FEM-analyysissä jäykällä tuennalla. Rakenteen 

ensimmäinen  vaakasuuntainen ominaistaajuus ja ominaismuoto on esitetty kuvassa 42 ja 

30 ensimmäistä ominaistaajuutta löytyy liitteestä 7.  

Kuva 41. Solmupiste jossa FRF tulokset on tarkastettu sekä voima [kN], joka värähtelee 

välillä 1-20 Hz. 

Kuva 42. Rakenteen ensimmäinen ominaismuoto ja ominaistaajuus. 
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Kuvasta 43 nähdään kuinka värähtelynopeudet  kasvavat, kun herätevoiman taajuus on 

välillä 11-13 Hz. Tässä tapauksessa resonanssi on aika kapeakaistaista, jolloin herätteen 

sattuessa resonanssi alueelle värähtelyn suuruus kasvavat erityisen paljon. Edellä oli 

mainittu, että lattian suurennuskerroin resonanssi-ilmiön seurauksena on Nelson & 

Saurenman (1987) mukaan 1,8–5,6. Kuvista 43 ja 44 voidaan havaita, että 

värähtelynopeus kasvaa rakenteen resonanssialueella.  

Vaimennussuhde on asetettu � =  % kuvan 43 laskennassa. Vaimennuskerroin on 

määritelty Rayleighin vaimennuksena lausekkeesta C = M + K.  X-suunta on 

rakennuksen pituuden suuntainen, y-suunta on rakennuksen leveyssuunnassa ja z-suunta 

on rakennuksen korkeuden suuntainen. 

Kuva 43. Rakenteen värähtelynopeus x,y ja z-suunnassa pisteessä 710. 

Vaimennussuhde on asetettu kuvan 44 tapauksessa � =  %. Vaimennuskerroin on 

määritelty Rayleighin vaimennuksena lausekkeesta C = M + K.  Kuvan 44 diagrammit 

ovat loivempia, koska siinä on käytetty 5 % vaimennussuhdetta. Eli vaimennuksen arvon 

kasvaessa värähtelynopeus pienenee. Tässä tapauksessa vaimennussuhteen suuruutta 

kasvatetaan 5 %: iin, mutta resonanssin huippuarvot sattuvat kuitenkin 10-13 Hz alueella. 

Matalan rakennuksen ominaistaajuudet ovat arvoltaan isompia kuin vastaavat 

ominaistaajuudet korkeissa rakennuksissa (katso liite 6 ja 7). Tämän vuoksi 

omakotitaloissa ja matalissa halleissa pitää varmistaa, että maaperässä ei esiinny 9-14 Hz 

värähtelyä. 
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Kuva 44. Rakenteen värähtelynopeuden komponentit x, y ja z-suunnassa, kun 

vaimennussuhde on 5 %. 
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7 YHTEENVETO 

Tässä työssä on tutkittu värähtelyn kulkemista maaperästä rakennukseen eri menetelmillä. 

Työssä on käytetty yksinkertaisia kaavoja ja menetelmiä, joilla voidaan helposti ja nopeasti 

laskea tai arvioida värähtelyyn liittyviä merkittäviä seikkoja kuten rakennuksen 

ominaistaajuutta sekä runkomelun suuruutta rakennuksessa. Lisäksi rakennuksen värähtelyä 

on tutkittu eri FEM-ohjelmilla ja analysoitu tuloksia. Työssä on tuotu esiin 

värähtelysuunnitteluun liittyviä tärkeitä asioita joita kannattaa värähtelysuunnittelussa ottaa 

huomioon.  

Tämän tutkimuksen myötä on saatu selville, että rakennuksen maaperällä on erittäin suuri 

merkitys värähtelyn vasteiden suuruuteen ja taajuuteen. Sillä samalla herätteellä voi olla 

erilainen vaste kun maaperä on erilainen. Maaperän ollessa kallio heräte synnyttää 

rakennuksessa korkeataajuisemman ja arvoltaan pienemmän värähtelynopeuden kuin 

savimaaperässä, riippumatta värähtelynkomponentin suunnasta. Lisäksi FEM- analyysit 

osoittavat, että vain murto osa värähtelystä siirtyy maaperästä rakennukseen. Mutta 

resonanssi-ilmiön sattuessa rakennukseen siirtynyt maaperän värähtely kasvaa 

moninkertaisesti. 

Työ osoitti runkomelun syntyvän kalliomaaperässä helpommin kuin savessa, koska silloin 

värähtelyn vaste on korkeataajuisempi. Tämä korkeataajuinen värähtely voi syntyä ihmisen 

kuuloalueen eli 50-80 Hz alueelle, jolloin melu on erityisen häiritsevää. Toisaalta pehmeällä 

maaperällä, kuten savessa, värähtelynopeus on arvoltaan isompi, mutta silloin ei välttämättä 

synny ihmisen kuuloalueelle häiritsevää runkomelua värähtelyn pienen taajuuden vuoksi. 

Tässä tutkimuksessa on vertailtu korkeita rakennuksia mataliin halleihin ja huomattu 

ominaistaajuuden pienenevän korkeissa rakennuksissa. Suunnittelussa pitääkin tarkastaa 

maaperän värähtelyt mittaamalla, ettei maaperässä kulkevat värähtelyt satu olemaan samoilla 

taajuuksilla kuin rakennuksen ominaistaajuudet aiheuttaen resonanssi-ilmiötä. Lisäksi on 

saatu selville, että rakennuksen värähtely vaimenee rakennuksen ylimmissä kerroksissa ja 

näin ollen runkomelun ja tärinän määrä rakennuksessa vähenee samalla.  
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Työssä on myös esitetty menetelmät, joilla voidaan pienentää runkomelua ja tärinää 

rakennuksessa. Rakennuksen vaimennuksessa on kuitenkin huomioitava monta eri seikkaa. 

Esim. jousivaimennus, jolla on tietty ominaisvärähtelytaajuus, voi vaimentaa tietyntaajuista 

värähtelyä ja kasvattaa toisen taajuista värähtelyä. Eli rakennuksen värähtelyn vaimennus 

pitää tarkastella tilannekohtaisesti. Luvussa 5 on esitetty tarkemmin menetelmät, joilla 

voidaan vaimentaa värähtelyä ja runkomelua. 
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9 LIITTEET 

Liite 1. Värähtelyn ja tärinän suuruuden arviointiin tarvittavia peruskäsitteitä.  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

(Talja & Törnqvist 2014, A/34-A/36).                                                        



 

 

 

Liite 2. Runkomelun arvioinnissa käytettävät korjaustekijät 

Taulukko 1. Korjaustekijät jotka riippuvat liikenteestä. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Taulukko 2. Korjaustekijät jotka riippuvat väylästä. 

 

Taulukko 3. Korjaustekijät jotka riippuvat radan eristämisratkaisusta. 

 



 

 

Taulukko 4. Korjaustekijät jotka riippuvat väylän sijainnista. 

 

Taulukko 5. Korjaustekijät jotka riippuvat rakennuksesta. 

Taulukko 6. Korjaustekijät jotka vaikuttavat syntyvään äänenpainetasoon. 



 

 

(Talja & Saarinen 2009, 29–32.) 



 

 

Liite 3. Värähtelyn arvioinnin vaiheet värähtelyn siirtyessään maaperästä rakennukseen.  

 

(Talja 2011, 15.) 

 

 

 

 



 

 

Liite 4. Syötetyt kiihtyvyysarvot ja rakenteiden ominaisuudet RFEM-laskennassa. 

Aika Aika Kiihtyvyys 

Askel t [s] ax [m/s2] ay [m/s2] az [m/s2] 

1 0 0 0 0 

2 0,01 0 0 0 

3 0,02 0 0 0 

4 0,03 0 0 0 

5 0,04 0 0 0 

6 0,05 0 0 0 

7 0,06 0 0 0 

8 0,07 0 -0,002 -0,002 

9 0,08 -0,002 -0,001 -0,001 

10 0,09 -0,001 -0,001 -0,002 

11 0,1 -0,001 -0,001 0 

12 0,11 0 -0,003 -0,003 

13 0,12 0 0 0 

14 0,13 0 0 -0,002 

15 0,14 0 0 -0,001 

16 0,15 0 0 0 

17 0,16 0 0 0 

18 0,17 0 0 -0,002 

19 0,18 0,001 0 0 

20 0,19 0 0 0,003 

21 0,2 0 0 0,003 

22 0,21 0 -0,001 -0,001 

23 0,22 0 -0,001 -0,001 

24 0,23 0,001 0,001 0,002 

25 0,24 0 0,001 0,005 

26 0,25 0 0 0,003 

27 0,26 0 -0,001 0,001 

28 0,27 0,001 0 0 

29 0,28 0,001 0,001 0 

30 0,29 0,001 0,002 0,001 

31 0,3 0,001 0,001 0,003 

32 0,31 0,001 0 0,002 

33 0,32 0 0 -0,001 

34 0,33 0 0 -0,001 

35 0,34 0,001 0 0,001 

36 0,35 0,001 0 0,002 

37 0,36 0,001 0 0 



 

 

38 0,37 -0,001 0 -0,002 

39 0,38 -0,001 0 -0,001 

40 0,39 -0,001 0 -0,001 

41 0,4 -0,001 0 -0,001 

42 0,41 -0,001 0 -0,001 

43 0,42 0 0 0 

44 0,43 0 0 -0,001 

45 0,44 0 -0,001 -0,001 

46 0,45 0 -0,001 0,001 

47 0,46 0 0 0,001 

48 0,47 0 0 -0,001 

49 0,48 -0,001 -0,002 -0,002 

50 0,49 -0,002 -0,002 -0,001 

51 0,5 -0,001 0,001 -0,001 

52 0,51 0,001 0,001 -0,002 

53 0,52 0,001 0 0 

54 0,53 0 -0,001 0,003 

55 0,54 -0,001 0,006 0,003 

56 0,55 -0,001 0,001 0 

57 0,56 0 0 -0,002 

58 0,57 0 -0,001 0 

59 0,58 0 -0,001 0,003 

60 0,59 -0,001 0 0,002 

61 0,6 -0,001 0,001 0 

62 0,61 -0,001 0,001 0,001 

63 0,62 0,001 0 0,003 

64 0,63 0,002 0,001 0,002 

65 0,64 0,001 0,001 0,001 

66 0,65 0 0,001 0,003 

67 0,66 0 0 0,003 

68 0,67 0,001 0,001 0,001 

69 0,68 0 0,002 0,001 

70 0,69 -0,001 0 0,002 

71 0,7 0 -0,002 0,001 

72 0,71 0,001 0 -0,001 

73 0,72 0 0,001 -0,002 

74 0,73 -0,002 -0,001 0 

75 0,74 0,001 -0,001 0,003 

76 0,75 0,002 0,003 0,003 

77 0,76 0 0,001 -0,001 

78 0,77 -0,001 -0,003 -0,003 



 

 

79 0,78 0 -0,001 -0,002 

80 0,79 -0,001 0,004 0,002 

81 0,8 -0,003 0 0,002 

82 0,81 -0,001 -0,001 -0,003 

83 0,82 0,004 0,014 -0,006 

84 0,83 0,001 0,029 0 

85 0,84 -0,01 0,01 0,004 

86 0,85 -0,014 -0,036 -0,003 

87 0,86 0,003 -0,054 -0,009 

88 0,87 0,027 -0,023 -0,102 

89 0,88 0,029 0,018 0,019 

90 0,89 0,001 0,027 0,05 

91 0,9 -0,031 0,012 0,001 

92 0,91 -0,032 0,004 -0,006 

93 0,92 -0,002 0,011 -0,011 

94 0,93 0,025 0,012 -0,015 

95 0,94 0,025 -0,004 -0,117 

96 0,95 0,007 -0,022 0,115 

97 0,96 -0,007 -0,02 0,096 

98 0,97 -0,011 0 0,01 

99 0,98 -0,011 0,012 -0,014 

100 0,99 -0,012 0,006 -0,013 

101 1 -0,011 -0,005 0,011 

102 1,01 -0,004 -0,004 0,01 

103 1,02 0,003 0,001 -0,024 

104 1,03 0,008 0,003 -0,014 

105 1,04 0,011 0,011 -0,006 

106 1,05 0,015 0,024 0,006 

107 1,06 0,016 0,021 0,008 

108 1,07 0,006 -0,007 0,023 

109 1,08 -0,002 -0,03 -0,001 

110 1,09 -0,015 -0,021 -0,004 

111 1,1 -0,009 0,003 -0,004 

112 1,11 -0,001 0,004 0,004 

113 1,12 -0,003 -0,012 0,014 

114 1,13 -0,008 -0,013 0,009 

115 1,14 -0,005 0,009 -0,012 

116 1,15 0,004 0,025 -0,026 

117 1,16 0,009 0,017 -0,014 

118 1,17 0,007 -0,005 0,009 

119 1,18 0 -0,004 0,015 



 

 

120 1,19 -0,004 0,005 -0,001 

121 1,2 -0,001 0,008 -0,012 

122 1,21 0,01 -0,001 0 

123 1,22 0,014 -0,013 0,017 

124 1,23 0,001 -0,022 0,011 

125 1,24 -0,019 -0,023 -0,011 

126 1,25 -0,024 -0,013 -0,019 

127 1,26 -0,01 0,008 -0,004 

128 1,27 0,006 0,027 0,01 

129 1,28 0,012 0,031 0,003 

130 1,29 0,013 0,021 -0,01 

131 1,3 0,014 0,005 -0,008 

132 1,31 0,01 -0,012 0,004 

133 1,32 -0,002 -0,024 0,008 

134 1,33 -0,015 -0,025 0,004 

135 1,34 -0,016 -0,016 0,001 

136 1,35 -0,006 -0,005 0,001 

137 1,36 0,006 0,005 0,001 

138 1,37 0,01 0,012 0 

139 1,38 0,006 0,014 0 

140 1,39 -0,003 0,01 0,003 

141 1,4 -0,009 0,003 0,001 

142 1,41 -0,008 0,001 -0,002 

143 1,42 0,002 0,002 -0,003 

144 1,43 0,011 -0,001 -0,003 

145 1,44 0,008 -0,006 -0,002 

146 1,45 -0,001 -0,007 0,012 

147 1,46 -0,004 -0,006 0,007 

148 1,47 0,001 -0,007 0,007 

149 1,48 0,005 -0,009 0,002 

150 1,49 0,001 -0,007 -0,001 

151 1,5 -0,006 0,001 -0,002 

152 1,51 -0,01 0,01 -0,003 

153 1,52 -0,009 0,015 -0,006 

154 1,53 -0,003 0,016 -0,006 

155 1,54 0,005 0,009 -0,003 

156 1,55 0,009 -0,002 -0,001 

157 1,56 0,005 -0,012 0,001 

158 1,57 -0,003 -0,012 0,003 

159 1,58 -0,004 -0,006 0,002 

160 1,59 0,003 0 -0,001 



 

 

161 1,6 0,008 -0,001 -0,001 

162 1,61 0,005 -0,004 0,002 

163 1,62 -0,001 -0,003 0,002 

164 1,63 -0,005 0,004 -0,003 

165 1,64 -0,006 0,009 -0,008 

166 1,65 -0,006 0,006 -0,004 

167 1,66 -0,004 -0,001 0,001 

168 1,67 0,001 -0,004 0,003 

169 1,68 0,005 -0,001 0,003 

170 1,69 0,006 0,002 0,003 

171 1,7 0,004 0,001 0,005 

172 1,71 0,002 -0,003 0,005 

173 1,72 0,001 -0,004 0,002 

174 1,73 -0,001 -0,003 -0,001 

175 1,74 -0,004 0 -0,003 

176 1,75 -0,005 0,003 -0,003 

177 1,76 -0,002 0,005 -0,001 

178 1,77 0,001 0,004 0,002 

179 1,78 0,004 0,003 0,004 

180 1,79 0,004 0,002 0,004 

181 1,8 0,003 0 0,003 

182 1,81 0 -0,004 0,001 

183 1,82 -0,002 -0,006 0 

184 1,83 -0,003 -0,005 -0,001 

185 1,84 -0,001 -0,003 -0,001 

186 1,85 0 0 -0,001 

187 1,86 0 0,001 -0,001 

188 1,87 0 0,003 -0,001 

189 1,88 -0,002 0,004 0 

190 1,89 -0,002 0,003 -0,001 

191 1,9 -0,001 0,002 -0,002 

192 1,91 0,001 0,001 -0,002 

193 1,92 0,002 0 -0,001 

194 1,93 0,001 -0,001 0 

195 1,94 0,001 -0,002 0,001 

196 1,95 0,001 -0,005 0 

197 1,96 0,001 -0,006 -0,001 

198 1,97 0 -0,003 -0,002 

199 1,98 -0,002 0,002 
 
 

200 1,99 -0,004 0,006 -0,001 

201 2 -0,004 0,008 -0,001 



 

 

202 2,01 -0,001 0,006 -0,001 

203 2,02 0,002 0,002 -0,001 

204 2,03 0,003 -0,003 0 

205 2,04 0,003 -0,009 0,004 

206 2,05 0,002 -0,006 0,001 

207 2,06 0,001 -0,002 0,001 

208 2,07 -0,002 0,001 0,002 

209 2,08 -0,003 0,001 0,002 

210 2,09 -0,003 0,001 0,002 

211 2,1 0 0,002 0,001 

212 2,11 0,002 0,002 0,001 

213 2,12 0,003 0,002 0,001 

214 2,13 0,002 0,002 0 

215 2,14 0,002 0,002 -0,001 

216 2,15 0,002 0,001 0 

217 2,16 0,001 -0,001 0,002 

218 2,17 0 -0,004 0,003 

219 2,18 -0,001 -0,005 0,003 

220 2,19 -0,001 -0,005 0,003 

221 2,2 -0,001 -0,002 0,002 

222 2,21 0 0,002 0,001 

223 2,22 0 0,006 -0,001 

224 2,23 0 0,008 -0,002 

225 2,24 -0,002 0,006 -0,003 

226 2,25 -0,003 0,002 -0,002 

227 2,26 -0,002 -0,001 -0,002 

228 2,27 0 -0,003 -0,001 

229 2,28 0,001 -0,003 0 

230 2,29 0,002 -0,004 0,002 

231 2,3 0,002 -0,004 0,002 

232 2,31 0,001 -0,004 0 

233 2,32 -0,001 -0,002 -0,001 

234 2,33 -0,002 0 -0,002 

235 2,34 -0,002 0,001 -0,003 

236 2,35 -0,002 0,002 -0,003 

237 2,36 -0,002 0,002 -0,003 

238 2,37 0 0,002 -0,002 

239 2,38 0,002 0,002 0 

240 2,39 0,002 0 0,001 

241 2,4 0,001 -0,001 0,002 

242 2,41 0 -0,001 0,002 



 

 

243 2,42 -0,001 -0,001 0,001 

244 2,43 -0,001 -0,001 0 
 

 

Kuva 4.1. Maaperän materiaaliominaisuudet esitetty kuvassa. Maaperäksi on valittu savi 

RFEM analyysissä. 

 

Kuva 4.2. Betonin materiaaliominaisuudet esitetty kuvassa. Betonin lujuusluokka 

rakenteissa on käytetty C50/60.  



 

 

 

Kuva 4.3. Betoninpilarin poikkileikkausominaisuudet esitetty kuvassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 5. Vaimennussuhteen arvioiminen parametrien α ja β avulla Swecon laskentapohjaa 

hyödyntäen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Liite 6. Kolmekymmentä alinta ominaistaajuutta18 kerroksiselle rakennukselle RFEM 

laskennassa. 

Muoto Ominaistaajuus 

Num. f [Hz] 
1 2,319 
2 2,394 
3 2,541 
4 2,733 
5 3,022 
6 3,059 
7 3,338 
8 3,358 
9 3,782 

10 4,252 
11 4,702 
12 4,854 
13 4,992 
14 5,38 
15 5,482 
16 5,803 
17 6,23 
18 6,301 
19 6,833 
20 6,978 
21 7,126 
22 7,126 
23 7,133 
24 7,133 
25 7,133 
26 7,133 
27 7,133 
28 7,134 
29 7,135 
30 7,136 

 

 



 

 

 

Liite 7. Teollisuushallin kolmekymmentä ensimmäistä ominaismuototaajuutta. 

Muoto Ominaistaajuus 

No. f [Hz] 

1 4,84 

2 4,92 

3 5,58 

4 7,17 

5 4,42 

6 7,63 

7 7,63 

8 8 

9 8,45 

10 8,93 

11 9,36 

12 10,14 

13 10,56 

14 11,3 

15 11,72 

16 11,79 

17 12,24 

18 12,43 

19 12,46 

20 12,69 

21 13,07 

22 13,11 

23 13,27 

24 13,49 

25 13,76 

26 14,7 

27 15,52 

28 15,55 

29 16,01 

30 17,21 
 

 



 

 

Liite 9. Vaimennussuhteen arvioiminen parametrien α ja β avulla Swecon laskentapohjaa 

hyödyntäen. 

 

 


