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1. Johdanto 

Työssä on arvioitu raideliikenteen aiheuttamia tärinävaikutuksia Espoon Leppävaaran alu-
eella uuteen Leppävaaran keskuksen rakennuksiin (ks. havainnekuva, kuva 2). Hyvänä 
käytäntönä kaavaselostuksissa on perusteltua ottaa huomioon seuraavaa /4/: Värähtely-
mittausten perusteella rakentamisen kannalta huomioitava tärinäalue ulottuu radan var-
ressa noin 70 … 100 metrin etäisyydelle lähimmästä raiteesta. Näillä alueilla jatkosuunnit-
telussa tulee varmistaa, ettei rakennusten runko- ja välipohjarakenteiden resonanssitaa-
juuksia mitoiteta maaperässä esiintyvien värähtelyhuippujen kohdalle. Tässä selvityk-
sessä tarkastellaan vain tärinävaikutuksia ja vain kohteen radan puolisella alueella.  
 
Rautatieliikenteen tärinävaikutuksien arviointi perustuu osaltaan muissa projekteissa teh-
tyjen vastaavien tärinämittauksien tuloksiin sekä suoritettuun numeeriseen analyysiin. Ar-
vioinnissa otetaan huomioon maaperän ominaisuudet ja raiteiden etäisyys rakennuksista 
sekä värähtelyä aiheuttavan junan akselipaino ja nopeus. Arviointi perustuu olemassa ole-
vaan maaperäaineistoon.  

2. Lähtötietoja 

Liikenneperäisen tärinän ohjearvot perustuvat mitatun tärinän heilahdusnopeuden v taa-
juuspainotetun tehollisarvon perusteella tilastollisesti määritettyyn tunnuslukuun vw,95 

[mm/s]. Suositus asuinrakennusten ja niitä vastaavien asuintilojen värähtelyluokituksesta 
(VTT Tiedotteita 2278, 2004) on esitetty taulukossa 1. Luokitus perustuu ihmisen koke-
man tärinän häiritsevyyteen. Kun kyseessä on muu kuin asumistarkoitus, tavoiteraja voi 
olla kaksinkertainen.  
 
Taulukko 1. Suositus asuinrakennusten ja vastaavien asuintilojen värähtelyluokituksesta 
(VTT 2006) 

  
 
Tärinän tuottamaa haittaa asumismukavuudelle maankäytön suunnittelussa arvioidaan 
tunnusluvun perusteella. Tämä perustuu yksittäisten liikennetapahtumien suurimpiin vä-
rähtelyn tehollisarvoihin ja näiden perusteella laskettuun keskiarvoon sekä hajontaan si-
ten, että vw95 on viidentoista suurimman yksittäisen tapahtuman keskiarvo lisättynä 1.8 
kertaa viidentoista suurimman yksittäisen tapahtuman hajonta.  
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Rakenteiden perustusten vaurioalttiutta kuvataan taulukon 2 luokituksella. Esitettyjä raja-
arvoja pienempien värähtelytasojen ei katsota aiheuttavan rakennuksen käyttöarvoa pie-
nentäviä vaurioita.  
 
Taulukko 2. Rakennusten perustusten vaurioalttiuden rajaamisessa käytettävät kriteerit 
(VTT 2001).  

 
 

3. Kiskoliikenteen tärinät  

Tärinähaitat on otettava huomioon yhdyskuntasuunnittelussa. Liikennetärinä voi olla 
asuinrakennusten lisäksi häiritsevää esimerkiksi julkisissa tiloissa, joissa on tärinäherkkiä 
laitteistoja. Valitusten lisääntyminen voi olla seurausta esimerkiksi liikenteellisistä muutok-
sista ja radan rakenteissa tapahtuneista muutoksista sekä myös ilmastollisista sääolosuh-
teista, kuten roudasta ja pohjaveden pinnan muutoksista. Tärinäriskiä pidetään yleensä 
suurehkona, mikäli maaperä koostuu pehmeistä maalajeista tai löyhistä kerroksista, kun 
pohjavesi on läsnä. Kuitenkin paikallisesti kaltevat tiiviit karkearakeiset kerrokset ja erityi-
sesti kallio saattaa nostaa heijastusten kautta tärinän vastetta.  
 
Tärinän heilahdusnopeudet saattavat voimistua resonanssi-ilmiö vaikutuksesta. Raken-
nusten ja rakenteiden ominaistaajuudet on syytä selvittää, jotta voidaan arvioida riskiä re-
sonanssin esiintymiseen. Resonanssitilanteessa systeemi menettää rakenteellisen toimin-
takykynsä. Useimmiten kuitenkin junaliikenteen tuottama resonanssitilanne vaatii pitkäh-
kön raskaan kaluston muodostaman syklisarjan (10…15 toistuvaa harmonista herätettä). 
Värähtelyn ominaistaajuudet ja –muodot määritetään dynaamisilla analyyseillä mahdolli-
sen rakenteellisen systeemin resonanssitilanteen selvittämiseksi.  
 
Värähtelytarkastelujen perusteella voidaan havaita, että epäedullisimmat tilanteet muo-
dostuvat korkealla rakennuksella vaakasuuntaisiin värähtelyihin. Useimmissa rakennesys-
teemeissä riittää 10 alimman ominaistaajuuden määritys. Tavoitteena on, että radan lii-
kenne ei muodosta riittävän pitkää ja energialtaan korkeata herätettä (värähtelyn lähtöta-
soa) näiden resonanssia aiheuttavien ominaismuotojen heräämiseksi. Tämä saattaa vaa-
tia suojaustoimenpiteitä.  
 
Tärinän leviäminen ympäristössä herätelähteestä on mahdollista arvioida alustavasti esi-
merkiksi oheisen kuvan 1 mukaisella mallilla. Kuva 1 edustaa tällaista esimerkkitapausta. 
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VTT:n ohje ’’Suositus liikennetärinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa’’ /1/ esittää 
tällaisten ennustekäyrien arviointiperiaatetta.  
 

 
Kuva 1.  Esimerkki tärinän leviämisestä tärinälähteestä ympäristöön.  

4. Suunnittelualueen kuvaus 

Alue sijaitsee Espoon Leppävaaran alueella (kuva 2). Maanpinta on rakennusten kohdalla 
noin tasolla +9,5 m merenpinnan tasosta. Tontti rajoittuu etelässä Turun tiehen ja pohjoi-
sessa Ratsukatuun.  
 
Tontilla maanpinnassa on nykyisten rakennusten alueen rakennekerroksia. Kalliota ei ole 
paljastuneena. Tontin alueella pinnassa olevan täytekerroksen alla on pääosin savea ja 
silttiä usean metrin paksuinen kerros. Saven alla on kalliota peittävä ohuehko tiiviimpi ker-
ros. Paino- ja puristin-heijarikairaukset ovat päättyneet kiviin, kallioon tai tiiviiseen maaker-
rokseen. Kovan pohjan pinta on alimmillaan noin tasolla -5 … -6 m.  
 
Suunnittelukohde sijoittuu Helsinki – Karjaa rataosuuden läheisyyteen, jossa liikennöi 
pääkaupunkiseudun paikallisliikenteen junia sekä kaukojunia Turun suuntaan. Rataosuu-
den pohjoisin raide sijaitsee noin 47 metrin etäisyydellä lähimpien toimistorakennusten jul-
kisivuista. Suunnittelualueen eteläpuolella sijaitsee Turuntie, jolla on vilkasta autoliiken-
nettä.  
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Kuva 2.  Leppävaaran keskuksen kuvahahmotelma ja mallipoikkileikkaus (havainnekuva 
SARC Arkkitehdit 2019).  
 

5. Numeerinen analyysi 

5.1. Laskentamenettelyn kuvaus 

Suunnittelualueeseen kohdistuvaa tärinää on tarkasteltu FEM-laskennan tulosten perus-
teella. Laskennallisessa tarkastelussa tärinän herätteen (lähtötaso) värähtelytaso on arvi-
oitu raiteilla liikennöivän junaliikenteen akselipainon ja junan nopeuden perusteella. Vä-
rähtelyn etenemisen laskennassa on otettu huomioon alueen maaperäolosuhteet, raken-
nusten perustamistapa, mallinnetun rakennuksen ominaisuudet ja tarkasteltavan pisteen 
korkeusasema (kerros) suunnitellussa rakennuksessa.  Lisäksi tuloksia laskennassa on 
huomioitu junakaluston ns. lovipyöräheräte, joka aiheuttaa normaalia voimakkaampia täri-
nän lähtötasoja, jolloin niidenvaikutus voi olla 5…10 kertainen normaalin kaluston aiheut-
tamaan herätteeseen verrattuna.  
 
Pohjasuhteet arviointiin on valittu saatavissa olleiden maaperätietojen perusteella. Tarkas-
telussa on käsitelty kohdittain paikalliset pohjasuhteet ja empiirisen, kirjallisen sekä las-
kennallisen tiedon pohjalta arvioitu vastaavassa kohdassa esiintyvä värähtelyn etenemi-
nen.  
 
Tarkastelun laskennat olivat luonteeltaan dynaamisia ”pakkovärähtelyanalyysejä”. Mal-
lissa, jonka materiaalikäyttäytyminen on lineaarista, on elementin koko valittu siten, että 
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jokaisen elementin dimensiot vastaavat suurinta muodostuvaa tärinän aallonpituutta. Täri-
nän vasteita on havainnoitu maanpinnan tasolla yhdessä pisteessä ja rakennuksen eri 
kerroksissa.  
 
Dynaamisessa analyysissä kytkettiin rakenteen kiskoja kuvaaviin solmuihin arvioidun tä-
rinäimpulssin (junan nopeus 80 km/h, akselipaino 20 tonnia, vaiheistettu harmoninen kak-
soisheräte) mukainen kuorma-amplitudi. Laskennoissa käytetty kuorman amplitudi saatiin 
empiirisen mittaustiedon perusteella, jossa on otettu huomioon akselipaino ja lovipyörä-
efektin hallitseva osuus. Koko laskennan ajaksi valittiin 1.5 s. Turun tien herätettä ei mal-
linnettu sen suhteellisen pienuuden takia. 
 

5.2. Laskenta-asetukset ja laskennassa käytetyt oletukset 

Laskennan mallipoikkileikkaus (kuva 4) – laskentakohta ilmenee raportin kansikuvasta 
sekä kuvasta 2 - on kuvattu elementtimenetelmällä käyttäen 2D-solid –tyyppisiä lineaari-
sia tasomuodonmuutostilaelementtejä, joiden DOF –luku on 2 kpl solmua kohden (trans-
laatiovapausasteet). Mallin koko oli DOF = 87800. Mallin reunat ovat reunaehdoiltaan 
energiaa absorboivat. Laskentamallin kokonaisleveys on 162 m ja korkeus 59 m. Raken-
nuksen leveys on 17 m (kumpikin korkea rakennus).  

 

Mallinnetun talon runkojäykkyys on yksinkertaistettu kuvan 3 mukaiseksi. Värähtelyn ete-

nemisen laskennassa on käytetty lisäksi seuraavia oletuksia: 

• Rakenteiden on oletettu olevan betonia 

• Jäykistys oletetaan tapahtuvan hissikuilun ja osittaisen runkojäykistämisen kautta. 

• Rakennus perustetaan kovan pohjan varaan paaluilla.  

Laskentamalliin tukipaaluperustus on toteutettu muodostamalla elementaariset sidosyhtä-
löt rakennuksen alapinnan (vastaavien kohtien) ja alimman maakerroksen (kova pohja) 
virtuaalituen välille.  

 

 

 Kuva 3.  Laskentamalli (2D) rakennuksen ja ympäröivän maan yhteistoimintaan.  
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Analyysissä on parametreina käytetty muodonmuutosmoduulia E, suppeumalukua sekä 

materiaalitiheyttä. Lisäksi on sovellettu kerrosten vaimennuskertoimia  ja , jotka on ar-
vioitu perustuen 5 % kokonaisvaimennusoletukseen sekä massan ja jäykkyyden keskinäi-
seen jakaumaan 1/3 ja 2/3, vastaavasti.  
 
Lujuusparametreja (myötöehto) ei ole määritetty dynaamisessa analyysissä pienten muo-
donmuutostasojen vuoksi. Laskentaohjelman käyttämät aallonnopeudet tulevat määrite-
tyiksi ohjelmassa elastisten moduulien ja massatiheyksien perusteella (esim. vp = (E / 

)½).  
 

5.3. Laskennan tulokset 

Kuvasta 4 on esitetty laskennallisesti arvioitujen rakennukseen kohdistuvien värähtelyn 
nopeuskomponenttien (V1 vaakakomponentti, V2 pystykomponentti) kehittyminen tarkkai-
lupisteissä laskentajaksolla 1.5 s. Nopeuskomponentit pystysuunnassa ovat pienehköjä 
johtuen pääosin kovaan pohjaan suunnitellusta perustamistavasta.  
 
Laskennallisesti arvioidut korkeimmat värähtelytasot vaihtelivat välillä 1,3 – 2,3 mm/s 
(kuva 4). Tarkastelussa on otettava huomioon, että laskennan tulokset on esitetty FEM-
analyysin huippuarvoina, jotka ovat tyypillisesti 50…60% tehollisarvojen viitearvoja (vw,95) 
suurempia. Tällä perusteella on mahdollista, että asumisterveydelle asetetut tärinän suosi-
tusarvot ylittyvät kohteen ylimmissä kerroksissa, ellei tärinäsuojausta toteuteta kohteessa. 
Tulee myös huomioida, että yksittäinen värähtelyhuippu, joka ei toistu, ei ole relevantti ra-
kenteen kannalta. Kuva 5 esittää vastaavat kiihtyvyyskomponentit.  
 

 
Kuva 4.  Rakennuksen pysty- ja vaakasuuntaiset nopeuskomponentit laskentajaksolla (1.5 
s).  

 
Kuva 6 esittää impulssin etenemää mallissa ajanhetkellä t = 0.6 s. Voidaan havaita, että 
rakennuksen tukipisteet (paaluperustus) pysyvät paikoillaan. Laskennallisesti arvioidut 



 TÄRINÄSELVITYS 9/11 

WSP Finland Oy  

 

30.3.2020  

   

 

 

Pohjois-Leppävaaran varausalueen ehdotussuunnittelu 

 

WSP Finland Oy 

Puhelin 0207 864 11 

Y-tunnus 0875416-5 
 

kiihtyvyyden arvot eivät ylitä VTT:n suositusten mukaista kiihtyvyyden raja-arvoa (teholli-
nen rms-arvo, 0.25 g). Tässäkin tulee huomioida, että tehollisarvot ovat 50 … 60 % las-
kennallisia pienempiä.  

 

 
Kuva 5.  Rakennuksen pysty- ja vaakasuuntaiset kiihtyvyydet laskentajaksolla (1.5 s).  
 

 

 
Kuva 6.  Esimerkki impulssin (resultoiva nopeus) etenemästä ajanhetkellä t = 0.6 s, siirty-
mätilaa korostettu.  
 
Värähtelyn pystykomponenttien kuvaajista havaitaan, että ne pienenevät luonnollisesti 
etäisyyden kasvaessa kuormituspisteestä. Rakennuksen kohdalla pystykomponentit, 
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joista sovelletaan ns. tehollisarvoa (noin 50…60 % tässä lasketuista enimmäisarvoista), 
ovat riittävän pieniä luokituksen saamiseksi luokkaan C. Nopeudet ovat suurimmillaan 
kuormituspisteessä, jossa pystykomponentit ovat luonnollisesti hallitsevia. Pääosin inertia-
vaikutuksista johtuen havaitaan myös maamassan aaltoilua. Kauempana herätekohdasta 
havaitaan yleensä vaakasuuntaisten komponenttien suhteellisen osuuden selkeää kas-
vua.  
 

6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

Tarkastelussa on arvioitu laskennallisesti raideliikenteen aiheuttaman värähtelyn etene-
mistä, vaimentumista ja ihmisen tärinänä tunteman värähtelyn tasoa. Laskettuja värähtely-
tasoja on verrattu tärinälle annettuihin suositusarvoihin.  
 

• Laskennallisten värähtelyvasteiden perusteella on mahdollista, että kohteessa 
esiintyvät tärinän heilahdusnopeudet saattavat ylittää asumisviihtyisyydelle asete-
tut suositukset erityisesti vaakasuuntaisen värähtelyn osalta. 

 

• Suositusarvot ylittävät värähtelynopeudet johtuvat vaakasuuntaisesta värähte-
lystä, joka on laskennallisen tarkastelun perusteella suurimmillaan korkeiden ra-
kennusten yläkerroksissa.  

 

• Pystysuuntainen värähtely voidaan vaimentaa perustusratkaisujen avulla. 
 

• Kohteen rakennesuunnittelussa tulee ottaa huomioon jännemitoiltaan pitkiin jous-
taviin lattiarakenteisiin liittyvä tärinäriski. 

 

• Jatkosuunnittelussa tulee tarkastella rakenteellisia keinoja tärinän vaimenta-
miseksi asuinkohteissa. Vaimennusten tavoitteena on saada asuinhuoneistoihin 
kohdistuvat tärinätasot suositusten mukaiselle tasolle (0,3 mm/s).  

 

• Tarkastelussa ei ole otettu huomioon rakennuksiin mahdollisesti sijoitettavia tekni-
siä laitteita ja niiden suojaamista tärinältä. Jatkosuunnittelussa tulee suunnitella 
tärinän vaimentamista myös toimistorakennusten osalta, jotta tärinä ei aiheuttaisi 
häiriöitä teknisille laitteille.  

  
 
 

Mauri Koskinen  
Mauri Koskinen, Tkt 
WSP Finland Oy  
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