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TI!  VISTELMÄ  

Raportissa käsitellään rautatietärinäongelman ratkaisemista  ja  rajoittamista Pohjois-
maissa. Norjassa, Ruotsissa  ja  Suomessa  on  laajoja pehmeikköalueita, joilla rautatie- 
liikenne aiheuttaa merkittäviä haittoja ratojen läheisyyteen rakennetuissa yhdys-
kunnissa. Tanskassa ongelmallisia pehmeikkoalueita  on  vähän  ja  siellä tärinähaitat ovat 
selvästi vähäisempiä. 

Norjassa  on  julkaistu syyskuussa  1999  ohje  NS 8176,  joka käsittelee tärinäongelman 
hallitsemista  ja  rajoittamista. Raportissa esitellään norjalainen ohje  ja  Ruotsissa 
käytössä oleva ohje:  Buller  och vibrationer från spårburen linjetrafik  vuodelta  1997. 

 Sekä norjalainen että ruotsalainen käytäntö perustuu ihmisen häiriöksi kokeman tärinän 
rajoittamiseen asuinalueilla. Ohjeiden  raja-arvot  ja  ohjearvot perustuvat laajoihin 
sosiologisiin tutkimuksiin  ja  aikaisemmin tehtyihin tärinämittauksiin. Norjalainen 
standardi  on  testattu  ja sen  on  todettu toimivan myös käytännössä. Rautatietärinä-
ongelman ratkaisuiksi kehitetyt ruotsalainen  ja  norjalainen malli ovat hyvin saman-
tapaisia. Norjassa ohje  on  enemmän lainvoimainen. Ruotsissa  on  esitetty toistaiseksi 
ohjearvot, joiden perusteella tärinän rajoittamistoimenpiteet määräytyvät. Lisäksi 
raportissa käsitelIäin rautatietärinän vaimentamismandollisuuksia  ja tärinän 

 ennustamista. 



Hakulinen,  Matti: Railway Vibration Measuring Practice in the Nordic Countries. 
Finnish Rail Adminstration, Real Estate Unit. Helsinki 1999. Publications of Finnish Rail Administration 

A 5/1999. 23 pages. ISBN 952-445-023-2, ISSN 1455-2604. 

SUMMARY 

This report considers railway vibration and the environmental impacts in the Nordic 
countries. Due to soft soil conditions, ground borne vibration from railway traffic is 
quite a serious problem in some parts of Norway, Sweden and Finland. In Denmark soil 
conditions are different and there are very few soft soil areas where railway vibration 
can be problematic. 

A new Norwegian standard NS 8176 was issued in September 1999. The report 
presents the Norwegian standard and the Swedish railway vibration politics: Buller  och 
vibrationer från spårburen linjetrafik  (1997). The main focus. in the Norwegian standard 
and the Swedish instructions is on the description of procedures to measure ground 
borne vibration from traffic in buildings and to assess its effect on the residents. 
Extensive investigations of existing measurement data form the basis of the standard. 
The applicability of the methods in NS 8176 has been approved through extensive tests 
in practice. To assess the effect of this kind of vibration on humans, sociological studies 
combined with vibration measurements and prediction have been made. The Swedish 
railway vibration practice is very close to the Norwegian standard. A notable difference 
is that in Norway the criteria for railway vibration are very carefully presented and in 
Sweden there are only recommended criteria for railway vibration. In addition to the 
above, this report deals with some methods to reduce and predict railway vibration.  
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1.  JOHDANTO 

Norjassa, Ruotsissa  ja  Suomessa huomattava  osa  rautateistä  on  rakennettu pehmeiköille, 
joilla varsinkin raskaat tavarajunat synnyttävät ihmistä häiritsevää tärinää  radan  lähellä 
olevissa rakennuksissa. Pehmeiköllä tärinän hallitseva taajuus  on  alhainen noin  2.. .6  
liz. Matalataajuinen  tarina vaikuttaa  koko  ihmiskehoon,  jolloin  se  tunnetaan 
häiritsevänä. Lisäksi maakerrosten  ja  pientalojen ominaistaajuudet ovat pehmeiköllä 
tällä samalla ongelmallisella alueella, jolloin tarinan haittavaikutukset korostuvat. 
Häiriöetäisyys voi ulottua  200.. .300  metrin etäisyydelle radasta. Tiiviimpien 
maakerrosten varaan perustettujen ratojen tärinä  on  yleensä huomattavasti alhaisempi  ja 

 hallitsevat taajuudet korkeampia kuin pehmeiköilä rakennettujen ratojen tärinä. 
Yleensä häiritseväan tärinään liittyy häiritsevä melu. Hyvin harvoin rautatietärinä 
vaurioittaa normaalikuntoisia rakenteita.  Sen  sijaan  se  voi häiritä tärinäherkkien 
laitteiden toimintaa. 

Rautatietärinä  koetaan häiritsevämpänä kuin aiemmin. Kehitykseen ovat vaikuttaneet 
 mm.  kasvaneet junanopeudet  ja  akselipainot,  yhdyskuntien tiivistämisen seurauksena 

asutuksen lisääntyminen rautateiden läheisyydessä sekä yhteiskunnan alhaisempi 
tämän sietokynnys.  On  epäiltävissä,  että tulevaisuudessa haitallisen tarinan kokeminen 
tulee lisääntymään. Norjassa arvioidaan, että häiritsevän rautatietärinän vaikutusalueella 
asuu asukkaista noin  0,5 %  (25 000  ihmistä). 

Pohjoismaissa meluntorjunta  on  selkeämmin  ja  tarkemmin määritelty ohjeissa  ja 
 lainsäadännössä  kuin tärinäntorjunta. Vuodesta  1997 on  Norjan rakennusmääräysten 

mukaan maan kautta siirtyvä tärinä otettava huomioon rakentamisessa. 
Rakennusmäaräyksiä täydentämään  on  laadittu kansallinen standardi  NS 8176  - 
Liikennetärinän mittaaininen  ja  ihmisen kokeman häiritsevän tarinan vaikutusten 
arviointi rakennuksissa. Standardi otetaan käyttöön syyskuussa  1999. NS 8176  
täydentää  ISO 2631-2  standardia.  

Tämän raportin tavoitteena  on  esitellä tällä hetkellä pohjoismaissa käytettävät 
rautatietärinäohjeet  ja  määräykset. Koska kansallinen standardi  on  laadittu vasta 
Norjassa,  sen  sisältöä esitellään tarkemmin. Ruotsissa rautatietärinän huomioon 
ottaminen perustuu ohjearvoihin, joita tiukennetaan tulevaisuudessa. Tanskassa 
rautatietarinäongelma  on  huomattavasti rajallisempi, koska Tanskassa ei ole 
samankaltaisia pehmeikköjä kuin muissa Pohjoismaissa. 

Ohjeiden lisäksi raportissa käsitellään tämän alentamismandollisuuksia  ja 
 ympäristötärinän analysointimenetelmiä. 
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2.  NORJALAINEN STANDARDI  NS 8176 

 Tavoitteet  ja  sisältö 

Norjalaisen kansallisen  standardm  NS 8176  päätavoitteena  on  määrittää yhtenäinen 
 liikennetärmän  mittaus-  ja  arviointikäytäntö  sekä määrittää  asumalueilla  raja-arvot 

ihmisen  häiriöksi kokemalla tärinälle. Standardia  voidaan käyttää  ohjeellisesti 
liikennetärinän  arviointiin myös työpaikoilla, sairaaloissa, julkisissa tiloissa jne. 

Standardi sisältää seuraavat  osat,  joissa  on  esitelty  tärinäongelman  taustaa  ja 
 mittausmenettelyt.  

1. Tavoitteet  
2. Viittaukset  
3. Mäantelmät  
4. Mittausperiaate  
5. Vaatimukset  mittauskalustolle  
6. Mittausmenettely  
7. Mittaustulosten käsittely  ja  epävarmuudet  
8. Mittausraportti  

Standardin  liitteissä  on  kuvattu lyhyesti  raja-arvojen  määritysperusteita  sekä  tarkennettu 
 yksityiskohtaisemmin  mittausmenettelyä. Normatiiviset liitteet (  N  )  ovat  lainvoimaisia. 

 Muut  liitteet  ovat informatiivisia  (I). 

A. Tärinän  raja-arvojen  määritysperusteet  (I) 
B. Tärinän  luokitus  ja  raja-arvot ihmisen häiriön perusteella  (  N) 
C. Tärinän  ja  melun  yhteisvaikutus  (I) 
D. Vaatimukset  mittauskalustolleja  kaluston  kalibroinnille  (N) 
E. Laskentaesimerkkejä  (I) 
F. Kirjallisuusluettelo  (I) 
G. Mittausraportin  malli  (N)  

Seuraavassa arvioidaan yleisesti  standardia  ja sen  vaikutuksia  rautatietärinäongelman 
 ratkaisussa. Lisäksi  vertaillaan standardia  suomalaisiin  menettelytapoihin.  

Vertailut suomalaiseen käytäntöön  on  esitetty kursiivilla. 



Mittauskäytäntö  

Standardin  mukaan mittauksessa  on  kartoitettava asunnon haitallism tärinä. Tarinaa 
mitataan lattiasta joko pysty-  tai vaakasuunnassa.  Mikäli  on  vaikeuksia määrittää 
ongelmallisinta aluetta asunnossa,  on  mittauksia tehtävä useissa kohdissa  ja  suunnissa 
haitallisimman tärinän määrittämiseksi.  Hyvin usein korkein tärinätaso asunnoissa  on 
lattioiden  keskellä.  On  suositeltavaa, että mittaukset samassa asunnossa voitaisiin tehdä 
yhtaaikaisesti. Mittaus voidaan tehdä joko geofoneilla  tai kiihtyvyysantureilla 
heilandusnopeutena  v tai kiihtyvyytenä a.  Mittauksen  on  katettava ongelmallisin 
taajuusalue  1. . .80 Hz.  Useat geofonit eivät sovellu aihaisten taajuuksien  1. . .  noin  5 Hz 
luotettavaan  mittaamiseen. Myös kiihtyvyysantureiden valinnassa  on  kiinnitettävä 
huomiota soveltuvaan taajuusalueeseen. 

Mittauksessa  tai  tulosten käsittelyssä  on  tehtävä tulosten. Taajuuspainotuksessa otetaan 
huomioon ihmisen kokema tarinähaitta  standardin  ISO 2631  mukaan heilandus-
nopeudessa  v tai  kiihtyvyydessä  a Taajuuspainotus on  esitetty myös kuvassa  1.  

il  
I 

0,1  

I 	 lo 	 100  
Frekvens  (Hz)  

Kuva  1. 	Taajuuspainotus  1.  heilandusnopeuden  v  wja  2.  kiihtyiyyden  a  
tehollisarvoille  (Tms)  1/3-  oktaaviln taajuusasteikolla.  

Yleisesti heilandusnopeutena esitetyissä tärinäarvoissa aihaisten ongelmallisten 
taajuuksien (noin  alle  10 Hz)  arvot alenevat. Hyvin usein Suomessa mitattujen 
pientalojen hallitseva taajuus  on  noin  5 Hz,  jolloin kerroin  0.66  pienentää 
vertailutarinää noin kahteen kolmasosaan. Kiihtyvyytenä mitattaessa alennetaan 
korkeiden taajuuksien tärinaarvoja. Taajuuspainotus voidaan tehdä suoraan mittausten 
yhteydessä  tai  laskennallisesti signaalin käsittelyssä. Yksittäisen junaan tärinä mitataan 
kokonaisuudessaan. Mittaustuloksista valitaan yhden sekunnin jakso, jolloin tärinä  on 

 suurinta. Tästä jaksosta määritetäan junalle tärinän tehollisarvo  tai 
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suurinta. Tästä jaksosta määritetään junalle tärinän tehollisarvo 	tai  
Tutkimuksissa  on  havaittu, että suurimman tärinän tehollisarvo kuvaa parhaiten 
rautatietärinän koettua häiritsevyyttä. Tehollisarvo  on  eräänlainen tärinän keskiarvo. 
Harmonisessa säännöllisessä värähtelyssä tehollisarvo  on  noin  0.7*  värähtelyn 
huippuarvo.  Koska rautatietärinä ei ole harmonista  ja värähtelyssä  on  useita taajuuksia, 
tehdään tehollisarvon määritys laskennallisesti ottamalla huomioon kaikki valitun 
taajuusalueen värähtelyt. Kaikissa tapauksissa tehollisarvo  on  huomattavasti 
huippuarvoa pienempi. 

Tämän hetken suomalaisessa tärinämittauskäytännössä tärinää arvioidaan 
huippuarvon perusteella. Tämä  on  perusteltua, koska Suomessa tärinän  raja-arvot 
määräylyvät rakenteille halta//isen tärinän perusteella. 

Jokainen juna aiheuttaa tärinän, joka ei ole sellaisenaan tarkasti toistettavissa edes 
samalla junalla. Rautatietärinän muodostuminen  on stokastinen  prosessi. Tärinää  on 

 mitattava useasta junasta, jotta saataisiin luotettava käsitys tärinähaitoista. Norjalaisen 
 standardin  mukaan tarinää mitataan vähintäan  15  junasta. Näistä  on  vähintään  30 % 
 oltava junia, jotka aiheuttavat suurimman tärinän. Mikäli suurimman tärinän 

aiheuttamia junia ei ole tarpeeksi, niiden määrää  on  lisättävä laskennallisesti ottamalla 
huomioon ongelmallisemmat junat useampaan kertaan. Mittauksia  on  tehtävä sekä 
päivällä että yöllä suurimman tärinän aikana. Mittaukset suositellaan tehtäväksi  sulan 

 maan aikana, koska  on  todettu, että yleensä tärinä pienenee maan jäätyessä. Tarvittaessa 
mittaukset voidaan tehdä myös talvella. 

Kuvassa  2 on  esitetty mittauksista saatava tärinänarvo,  jota  verrataan  raja-arvoihin. 

1 	2 	 4 	 9 	 4 	5 	14 	17 

n  

Kuva  2. 	Mittausten perusteella määritetty vertai/uarvo.  
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Vertailuarvo  saadaan kaikkien mitattujen junien tärinäarvojen  v 	tai  
keskiarvon 	ja keskihajonnan  s  perusteella. Vertailuarvo,  jota  pienemmäksi tännä 
tilastollisesti  95  %  todennäköisyydellä  jää,  saadaan yhtälöstä  (1). 

Vw9S=Vv 	+1.8s 	 (1)  

Suomessa haitallisimman tärinän aiheuttavat lähes poikkeuksetta raskaat tavarajunat. 
Näiden huomioon ottamiseksi tarkemmin saattaisi olla parempi, että mitattavistajunista 
valittaisiin suurimman tärinän aiheuttaneet junat. Määrä voisi olla noin  50  % 
mitatuistajunista.  

Norjassa tehtyjen vertailumittausten perusteella standardissa  NS 8176  esitetty 
mittauskäytäntö  on  toiminut riittävän luotettavasti. Seitsemän norjalaista organisaatiota 
toimi  standardin  mukaisesti kandessa eri paikassa. Mittausten perusteella määritetyt 
vertailuarvot Vw,95  poikkesivat toisistaan korkeintaan  10 %. 

Tärinäluokat  ja  raja-arvot 

Tärinäluokitus  on mäaritetty  ihmisen kokeman haitallisen tärinän perusteella. 
Maäritystä varten  on  tehty laaja tutkimus. Kuvissa  3, 4  ja  5 on  esitetty koottuna  osa 

 tutkimuksen tuloksista.  

100% 

70% 

00% 

50% 

40% 

30% 

30% 

10% 

0% 4- 

0,01 
	

0,10 	 1,00 	 10,00 
V,,,  (imW5)  

1. Selvästi häiritsevä tärinä  
2. Häiritsevä tärinä  
3. Selvästi havaittava tärinä  
4. Havaittava tärinä  

Kuva  3, 	Ihmisten kokema häiritsevä tärinä asunnossa. 
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100% 

S0% 

50% 

40% 

30% 

1.  Talo tärisee  
1. Keho tärisee  
2. Kalusteen tärisevät  
3. Kalusteet siirtyvät  

Kuva  4. 	Ihmisten kokema rakennuksen, kehonja kalusteiden tärinä.  

100% 

SOS 

50% 

40% 

20% 

IOS 

0% 
0,01 	 0.10 	 1,00 	 10,00 

V «a- 

1. Radio/TV  seuranta  
2. Lepo  
3. Herääminen liian aikaisin  
4. Herääminen yöllä  
5. Puhelinkeskustelu  
6,  Keskustelu  
7.  Nukkumisvaikeudet  

Kuva  5. 	Tärinän  haitta ihmisen toiminnalle. 



13  

Tutkimustulokset  (kuvat  3, 4  ja  5)  kuvastavat ihmisen kokemaa ta.rinän aiheuttamaa 
häiriötä heilandusnopeuden taajuuspainotetun tehollisarvon  v  perusteella mittaus- 
tilanteessa. Mikäli olosuhteet kuten liikennemäärät, tärinän kesto  ja taajuus  muuttuvat 
merkittävästi, voivat tulokset muuttua jonkin verran. Tärinähaitan arviointia 
vaikeuttavat lisäksi tärinän kanssa samanaikaisesti vaikuttavat melu, haju, ilmansaasteet 
jne. Tärinäluokitus  ja  raja-arvot  on  esitetty taulukossa  1.  

Taulukko  1. Tärinäluokitusja raja-arvot.  
Vw,95  a,95  

mm/s mm/s2  

A: Ei häiritsevää tärinää  0.10 3.6 

B: Lievästi häiritsevää tärinää  0.15 5.4 

C: Jonkun verran häiritsevää tärinää,  0.30 10.7  
Uudet rakennettavat asuinalueet  

D: Selvästi häiritsevää tännää  0.60 21.4  
Olemassa olevat asuinalueet 

Tärinäluokan  A  alueella tärinä ei yleensä häiritse ihmistä. Tärinäluokan  B  alueella 
häiriötä voi esiintyä ajoittain. Tärinäluokan  C  alueella tärinä häiritsee  15 %  asukkaista. 
Tärinäluokan  D  alueella  on  odotettavissa, että  25 %  ihmisistä kokee tärinän 
häiritsevänä. Uudisrakentamisessa pyritään täyttämään luokan  C  vaatimukset. Mikäli 
kustannukset nousevat merkittävästi, voidaan soveltaa tärinäluokan  D  vaatimuksia. 

Suomessa ei ole juurikaan tehty  tärinämittauksia,  joiden perusteella voitaisiin tehdä 
suoranaisia vertailuja  norjalaisiin tärinäluokkiin.  Karkeasti voidaan kuitenkin arvioida, 
että luokkaa  D  vastaava  heilandusnopeuden huippuarvo  on  noin  1.0... 2.0 mm/s  ja 

 luokan  C  vastaavasti noin  0.5... 1.0 mm/s .  Alempi arvo vastaa tasaista tärinää  ja 
 ylempi arvo tärinää, jossa  on  yksittäisiä selviä  tärinähuippuja.  Toisaalta norjalainen 

käytäntö, jossa mitataan usein rakennuksen suurinta tärinää  huoneEssa  lattian keskeltä; 
vaikeuttaa vertailua Suomessa rakennuksen rungon kantavista  rake nteista  tehtyihin 
mittauksiin. Lattian keskellä  tärinä  on  yleensä selvästi suurempaa kuin  perustuksissaja 

 seinissä.  



Peruskorjattavat  radat 
 Olemassa olevat  radat 

Uudet  radat 

Vw,95  a,95  
mm/s mmls2  
0.4 14 
0.4 14 
1.0 36 
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3.  RUOTSALAINEN  JA  TANSKALAINEN KÄYTÄNTÖ 

Ruotsalaisessa liikennepoliittisessa mietinnössä  1987/88:50  esitetään, että liikenteen 
ympäristövaikutuksia  on  merkittävästi vähennettävä.  Banverket  esitti omat 
liikennetärinätoimenpiteensä  v. 1990  (Banverket  1989).  Toimenpiteitä  on  tarkistettu  ja 

 voimassa oleva käytäntö  on  kirjattu  v. 1997  ilmestyneessä  Buller  och vibrationer från 
spårburen linjetrafik  -julkaisussa  (Banverket  1997).  Julkaisussa  on  esitetty 
rautatietärinän ohjearvot. Lisäohjeita tärinämittausten toteuttamiseksi  on  ruotsalaisessa 
standardissa  SS 460 4861:  Vibrationer och stöt-mätning och riktvärden  for  bedömning 
av komfort i bostäder.  

Ruotsi  ja  Norja ovat tehneet yhteistyötä rautatieliikennetärinän tutkimisessa. Yhteistyön 
perusteella myös toimenpiteet näissä maissa ovat verrattain lähellä toisiaan. Seuraavassa 

 on  esitetty Ruotsin tärinästä aiheutuvien toimenpiteiden eroja norjalaiseen käytäntöön. 
Merkittävä ero  on,  että Norjassa  on  esitetty  raja-arvot  ja  Ruotsissa vastaavasti ohjearvot. 
Ohjearvot eivät ole sitovia. Niitä pyritään noudattamaan uusien ratojen suunnittelussa  ja 

 peruskorjauksessa.  Jo  rakennetuissa nykyisten ratojen läheisyydessä olevissa asunnoissa 
joudutaan hyväksymään ohjearvoja korkeampia tärinätasoja. Tavoitteena ohjearvojen 
asettamisessa  on  ollut  se,  ettei tärinä haittaisi nukkumista yöaikana. Ohjearvojen 
soveltamisessa  on  otettava huomioon paitsi tekniset mandollisuudet myös 
toimenpiteiden taloudellisuus  ja ympäristövaikutukset.  Selkeänä tavoitteena  on  alentaa 
tärinän haittavaikutuksia pitkällä tähtäimellä. Ruotsissa painotetaan enemmän kuin 
Norjassa yhdyskuntasuunnittelun mandollisuuksia rajoittaa tärinätaso ohjearvojen 
alapuolelle.  

Banverket  on  arvioinut, että vuoteen  2004  mennessä tarvitaan  50 - 100  milj,  kruunua 
alentamaan rautatietärinä olemassa olevien ratojen läheisyydessä taajuuspainotettuun 
heilandusnopeuden tehollisarvoon  v 2.5  mm/s. 

Taajuuspainotettu tehoiisarvo  v  vastaa norjalasta käytäntöä  ja  poikkeaa Suomessa 
käytössä olevasta heilandusnopeuden huippuarvon mittauksesta. Ohjearvo  2.5  mm/s 

 vastaa karkeasti arvioituna suomalaisen mittauskaytännön mukaista heilandus-
nopeuden huippuarvoa  5... 8  mm/s.  

Taulukko  2.  Ruotsalaiset ohjearvot  (Banverket  1997).  
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Uusien ratojen korkein hyväksytty tärinätaso  on 0.7 mm/s  makuuhuoneessa yöaikana. 
Tämä tärinätaso ylittää jonkun verran norjalaiset  raja-arvot. Pemskorjattavien ratojen 
korkein hyväksytty tärinätaso  on 1.0 mm/s.  Mikäli korkeimpia hyväksyttyjä tasoja ei 
voida auttaa,  on  kiinteistö 1una.tettava. Olemassa olevien ratojen läheisyydessä pyritäan 
alittamaan tärinätaso  2.5 mm/s  asuntojen makuuhuoneissa vuoteen  2004  mennessä. 
Tarvittaessa alennetaan nopeuksia  tai lunastetaan  kiinteistöjä. Pitkällä tähtäimellä 
tärinätaso rajoitetaan tulevaisuudessa korkeintaan arvoon  1.0 mm/s.  

Ruotsissa  on  arvioitu, että tärinätaso  1 mm/s ylittyy  noin  1000  asunnossa. Tärinän 
alentamiskustannukset ovat korkeat. Kaikkipilaroinnin kustannukset ovat noin  2 000 - 
10 000 kr/rn  ja  paalulaatan  kustannukset kallckipilarointiin verrattuna noin kaksin- 
kolminkertaiset. Suuret kustannukset aiheuttavat paineita yksittäisten kiinteistöjen 
lunastamiseksi. 

Ruotsissa  ja  Norjassa tärinä.mittaus  ja  raportointi  ovat samantapaisia keskenään. 

Tanskassa sovelletaan rautatietärinäongelmien käsittelyssä  ISO 2631-2 -standardia. 
 Standardin  tulkinnan perusteella ovat  raja-arvot Tanskassa pohjoismaiden athaisimmat. 
 Raja-arvo asunnoissa  on 0.15 mm/s taajuuspainotettuna heilandusnopeuden teholli

-arvona  v,,,  mitattuna. Tärinämittauskäytäntö  on  Tanskassa samanlainen kuin Norjassa  ja 
 Ruotsissa. 



4.  TARINAN  VAIMENTAMINEN 

Tiukentuvien tärinän  raja-arvojen perusteella joudutaan suunnittelemaan  ja  tutkimaan 
toimenpiteitä, joilla  raja-arvot voidaan alittaa. Olennaista  on  ottaa tärinähaitat huomioon 

 jo  yhdyskuntien suunnittelussa. Pehmeikköalueilla  on  edullisinta kaavoittaa rautateiden 
lähellä olevat alueet aina  200. . .300  metrin etäisyydelle asti muuhun kuin 
asuintarkoituksiin. Vastaava rajoitusalue kitkamailla  on  noin  50  metriä radasta. Tärinä 
voi olla haitallista  ja  jopa eräissä tapauksissa haitallisempaa julkisissa  ja 

 tuotantorakennuksissa  kuin asuinrakennuksissa, joten näidenkin rakennusten 
suunnittelemista ratojen läheisyyteen kannattaa välttää erityisesti ongelmallisilla 
pehmeikkoalueilla. Samoin  on  uudet  radat  pyrittävä suunnittelemaan riittävän kauas 
asuinalueista. Vältettäessä kaavoituksella tärinähaitat vähenevät samalla meluhaitat 
olennaisesti. 

Tärinäongelma  on  vaikeammin ratkaistavissa  jo  rakennetuilla  alueilla. Tarvitaan tärinän 
rajoittamista rakenteellisin keinoin. Erityisen ongelmallista rautatietärinän 
vaimentamisessa  on tärinän  alhainen hallitseva taajuus pehmeikköalueilla, yleensä noin 

 3. . .6 Hz.  Esimerkiksi koneiden  ja  kalliotunneleissa  liikkuvien junien vaimentamiseen 
tehdyt rakenteet eivät toimi tehokkaasti alhaisilla taajuuksilla. Tärinän eristämiseen 
tarvittavaa massahitautta ei bitaassa liikkeessä saada aikaiseksi. 

Toisaalta rautatieliikenteen tärinästä merkittävä  ja  usein varsinkin kauempana radasta 
hallitseva  osa  aiheutuu junan painon muodostamista muodonmuutoksista. Paikalla 
olevan junan muutokset näkyvät staattisina painumina. Nopeasti liikkuva juna aiheuttaa 
staattisen painuman lisäksi tärinäaaltoja. Maan  ja radan  kimmoisuus  ei ehdi 
tasapainottaa liikkuvaa kuonnaa vaan tarvitaan maan massahitautta tasapainottamaan 
kuormitus. Kimmoisuuden  ja  massahitauden yhteisvaikutuksesta  aiheutuu ympäristöön 
siirtyviä tärinäaaltoja, joiden syntymistä  on  vaikea välttää. 

Seuraavassa esitellään  jo  tutkittuja vaimennusrakenteita, niiden tärinän eristyskykyä, 
toimintaa  ja  toteuttamismandollisuuksia. Vaimennusrakenteita  on  tehty  varsin  vähän  ja 

 esitys perustuu pääasiassa teoreettisiin tarkasteluihin  ja  pienoismallikokeisiin.  

Taulukossa  3 on  esitetty Norjassa NGI:ssa tarkasteltuja vaimennusrakenteita. Arviot 
kustannuksista  ja  vaimennuskyvystä  ovat suuruusluokka-arvioita. Harkittaessa tärinän 
alentamista rakenteellisesti  on  järkevä minimitavoite alentaa tärinää  40 %.  Tavoitteen 
kustannusvaikutus  on  noin  2.5... 15  milj, kr  kilometriä  ja  raidetta kohti. 
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Taulukko  3.  Vaimennusrakenteita.  

Rata  perustettu  kalkki/sementtipilareilla 
Kalkki/sementtipilari lokerikkoseinät 
Ratapenkereen  kasvattaminen  
Rata  perustettu  teräsbetonilaatalle 
Kupiaseinä  radan  vieressä  
Rata  perustettu  paalulaatalla 

Tarinan 	Kustannus 
alentuminen kr/m/raide  
50% 2500 
40% 8000 
30% 2500 
60..80% 5-10000 
50% 
90% 15000  
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Valitettavasti esitetyt vaimennusrakenteet ovat kalliita  ja  vaikeasti toteutettavissa. 
Tehokkaimmat menetelmät, joilla  rata  perustetaan joko paalulaatalle, stabiloidun maan 
varaan  tai teräsbetonilaatoille,  sopivat paremmin uudisrakentamiseen, 

Ratkaistaessa  olemassa olevien ratojen tärinäongelmia kustannuksia lisäävät tilapäiset 
liikennejärjestelyt  ja  viereisten  rakenteiden  ja  raiteiden tukemistarve. Kalkki/sementti-
pilarilokerikkoseinän todellisesta toimivuudesta  on  vähän kokemuksia. Ruotsissa  on 

 kokeiltu kupiaseinää. Kokemukset vahvistavat seinän alentavan tärinää noin  50 % 
 korkeilla taajuuksilla. Alhaisilla ongelmallisilla taajuuksilla tämän eteneminen  on 
 vähäisempää. Alennuskyky riippuu seinän syvyydestä. Seinän tehokas toiminta 

edellyttää seinän ulottamista vähintään puolen aallonpituuden syvyyteen, jolloin 
rakenteista tulee yleensä syviä. Tyypillinen  pinta-aallon pituus ongelmallisilla 
pehmeiköillä  on 10... 25 m.  

Erityisen ongelmallista  on  alentaa tarinaa yksittaisissa rakennuksissa. Tehokkaasti 
toimiva vaimennusrakenne  on  ulotettava riittävän kauas noin  50... 100 m  rakennuksesta 
molempiin suuntiin  radan  suunnassa. Tällöin kustannukset nousevat helposti kiinteistön 
lunastuskustannuksia korkeammiksi.  

On  olemassa suuri tarve kehittää uusia edullisia  ja  riittävän tehokkaita 
vaimennusrakenteita. Lupaavimmalta tärinän alentamisessa vaikuttaa  radan 

 perustaminen betonilaatalle. Työmenetelmien edelleen kehittäminen erityisesti olemassa 
olevien ratojen tämän alentamisessa vaatii kehitystyötä. Laattarakenteet toimivat 
erityisen tehokkaasti ongelmallisen matalataajuisen tärinän eristämisessä (NGI  1997).  
Kustannuksiltaan edullisempi  ja  liikennettä vähemmän häiritsevien eristysseinien 
rakentaminen paalutusmenetelmillä saattaa olla tehokasta alueilla, joilla tarinan 
eristystarve  on  vähäisempi. 
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5.  TARINAN ENNUSTAMINEN LASKENNALLISESTI  

5.1 Tärinän  ennustamisen vaihtoehdot 

Rautatietärinän  taso voidaan arvioida empiirisesti, analyyttisesti  tai  numeerisesti. 

Empiirisessä 	kokeellisessa menettelyssä ei tarvita varsinaista laskennallista 
analysointia, mittaustulosten arkistoiminen  ja  käsittely riittävät. Tärinäongelmien 
kartoittamisen alkuvaiheessa empiirinen menetelmä voi olla tehokas  ja sen  perusteella 
voidaan kerätä kokemuksia myöhempää käyttöä varten. Empiirinen menetelmä ennustaa 
tarinää huonosti uudenlaisissa olosuhteissa. Empiirinen menetelmä johtaa helposti 
"mutu"-käytäntöön. Vakiintuneissa olosuhteissa  se  voi olla tehokkain, mutta 
muuttuvissa olosuhteissa hyvinkin kyseenalainen menetelmä. 

Empiinstä  menetelmää teoreettisesti kehittyneempi menetelmä  on  tärinäongelman 
 ratkaiseminen fysikaalisten lainalaisuuksien perusteella laskennallisesti. Tämä 

analyyttinen menetelmä toimii hyvin, kun olosuhteet tunnetaan perusteellisesti  ja  ne  on 
 laskentaa varten yksiselitteisesti määritettävissä. Käytännössä tämä edellyttää 

maaperältä tasalaatuisuutta  ja  hyvin yksinkertaistettuja rakennemalleja. Hyvin harvoin, 
 jos  koskaan, voidaan analyyttisella menetelmällä saada luotettavia tuloksia todellisten 

rautatietärinäongelmien ratkaisua varten. Usein voidaan analyyttisin menetelmin 
kartoittaa eri tekijöiden vaikutuksia tärinäongelman ratkaisussa. 

Sekä empiiristä että analyyttistä menetelmää voidaan parantaa yhdistämällä molemmat 
analyyttis-empiiriseksi menetelmäksi. Menetelmän käyttökelpoisuus laajenee tällöin 
olennaisesti. Menetelmä  on  fysikaalisesti  perusteltu, mutta siinä käytettävät parametrit 

 on  määntetty  kokeellisten mittausten perusteella osittain teoreettisesti  ja  osittain 
tilastollisesti. 

Norjassa NGI:ssa kehitetty rautatieliikennetärinän ennustemalli perustuu kokeelliseen  ja 
 analyyttiseen tarkasteluun. 

Usein analyyttis-empiirinen malli antaa riittävän luotettavia tuloksia alustavia  ja  yleisiä 
tarkasteluja varten. Yleensä menetelmän luotettavuus ei ole riittävä käytännön 
tilanteissa. Tarvitaan joko tärinämittauksia  tai  numeeristen menetelmien soveltamista. 
Tärinämittauksia voidaan tehdä olemassa olevien ratojen läheisyydessä, kun halutaan 
todeta olemassa oleva tärinätaso. 

Ongelmallisempaa  on  arvioida uudisrakentamisen vaikutuksia. Tällöin tarvitaan 
vaativissa olosuhteissa numeerista analysointia. Numeerisessa analysoinnissa voidaan 
tärinäongelmia tarkastella hyvinkin yksityiskohtaisesti. Menetelmän tulosten 
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luotettavuus riippuu lähtötietojen tarkkuudesta, käyttäjän taidoista  ja  kokemuksesta sekä 
käytettävän ohjelman laadusta. Käytännössä analysoinnissa  on  ongelmana  mallin 

 rajaaminen. Tärinäaallot  leviävät kauas, jolloin täydellinen ratkaisu vaatii laajan  mallin. 
 Laaja malli kasvattaa tietokoneiden laskenta-aikoja  ja  kustannuksia. 

Numeeristen menetelmien käyttöä kannattaa harkita silloin, kun suunnitellaan 
uudenlaisia ratkaisuja esimerkiksi tärinän eristämistä varten. Norjassa  on  analysoitu 
numeerisesti tärinän vaimennusrakenteiden toimivuutta (NGI  1997).  Numeeristen 
menetelmien avulla voidaan myös havainnollistaa fysikaalisia lainalaisuuksia  ja  saada 
uutta tietoa niiden vaikutuksista rakenteisiin.  

5.2  Norjalainen  tärinän ennustemalli  

Mallin  perusteella määritetäan  ja  arvioidaan yhdyskuntien tärinäalueet  raja-arvojen 
mukaisesti luokiteltuna. 

Norjalainen rautatietärinän ennustemalli perustuu tärinämittaustuloksiin Norjassa  ja 
 Ruotsissa (Madshus  et. al 1996).  Mittaustulosten tulkinnassa  on  otettu huomioon myös 

fysikaalisia lainalaisuuksia. Mallia kehitetään edelleen uusien kokemusten  ja  mittausten 
perusteella, joita kerätään malliin  ja sen  arkistoon jatkuvasti.  Mallin  kehittämisessä  on 

 otettu huomioon rautatietärinän stokastisuus, samankaan junan aiheuttama tärinä ei ole 
täysin toistettavissa samalla paikalla. Malli ennustaa tärinätason norj alaisen käytännön 
mukaan asuinnoissa lattian keskellä, paikassa, jossa tärinän  on  todettu häiritsevän 
ihmistä eniten. Yleensä mallilla voidaan ennustaa tärinätaso riittävän luotettavasti. 
Mallissa  on  otettu huomioon pohjasuhteet, junatyyppi,  radan  kunto  ja  rakenne, junan 
nopeus, etäisyys radasta, rakennuksen perustaminen, rakenne  ja  kerrosmäärä.  Malli  on 

 esitetty yhtälössä  (2). 

V  =  F1  FR F8  = [  yr  F8  FDJ  FR  FB 	 (2) 

Von  ennustettu taajuuspainotettu heilandusnopeuden tehollisarvo  

Fy  tärinän perusfunktio,  riippuu tekijöistä  Vr  F8 FD 
FR  radan  kunnosta riippuva kerroin 
FB tärinän vahvistuskerroin  rakennuksissa 
Vr tärinän junatyypistä  riippuva kerroin  
F8  junan nopeuskerroin  
FD  etäisyyskerroin 

Vr  tarinan junatyypistä riippuva kerroin  on tärinätaso 15  metrin etäisyydellä  radan 
 keskeltä junan kulkiessa nopeudella  70 km/h.  Malli ottaa huomioon raskaat tavarajunat, 
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tavalliset tavarajunat, suumopeusjunat, erikoispikajunat, InterCity-junat  ja 
 paikallisjunat. 

Junan nopeuskerroin  Fs  =  (S  / So)A  ottaa huomioon nopeuden  S.  Kertoimen  perustana 
 on  nopeus  So  =  70 km/h. A on  nopeuseksponentti. Etäisyyskerroin  FD  =  (Do ID)  ottaa 

huomioon etäisyyden radasta.  Do = 15 m  ja  B on  nopeuseksponentti. Vrja  B  riippuvat 
pohjasuhteista. Eksponentin  A  arvo ei riipu juurikaan maapohjasta. FB tärinän 
vahvistuskerrom rakennuksissa riippuu selvästi tärinän taajuudesta  ja  rakennuksen 
rakenteista, kerroksesta jne.  FB  arvo vaihtelee huomattavasti eri rakennuksilla. 

Taulukossa  4 on  esitetty ennustemallin tyypillisiä parametrien arvoja.  COV  on 
 variaatiokerroin. Variàatiokerrom  on  keskihajonnan  suhde keskiarvoon. Mitä pienempi 

variaatiokertoimen arvo  on  sitä tarkempi  on  parametri.  Pehmeällä savella malli 
ennustaa keskisavea tarkemmin tärinätason. Eräänä syynä voi olla pehmeän saven 
hallitseva alhainen taajuus. Maaperän jäykistyessä korkeampien herätetaajuuksien 
vaikutus kasvaa  ja  malli monimutkaistuu. Junatyyppikertoimen  VT  arvosta nähdään, 
että pehmeällä savella tärinätaso  on  noin  3.  .  .4  kertaa keskisavea korkeampi. 
Nopeuseksponentti  A on  lähes vakio. Nopeuden vaikutus tärinätasoon ei riipu 
olennaisesti junasta eikä pohjasuhteista. Etäisyyseksponentin  B  arvo  on  selvästi 
pienempi pebmealla savella kuin keskisavella. Tämä merkitsee sitä, että tärinä vaimenee 
merkittävästi hitaammin pehmeiköllä. 

Taulukko  4.  Ennustemallin parametrien  tyypillisiä arvoja. 

Juna  VT A B COV 

pehmeäsavi 	suumopeus  0.4...0.5 0.9.,.1.1 0.3...0.8 0.2,..0.3  
tavarajuna  0.7.. .0.8 0.9... 1.1 0.3.. .0.4 0.3. ..0.4  

keskisavi 	suurnopeus  0.1...0.15 0.9... 1.1 0.9... 1.0 0.4...0.5  
tavarajuna  0.20.0.25 0.9... 1.1 0.7.. .0.9 0.4.. .0.6  

Tärinänvahvistuskerroin  rakennuksissa  FB  vaihtelee huomattavasti  ja  riippuu 
rakennuksen dynaamisista ominaisuuksista. Keskiarvo  on  mittausten perusteella  1.3  ja 
keskihajonta  1.0  yksikerroksisella puurakennuksella.  Kaksikerroksisella rakennuksella  
FR  keskiarvo  on  ollut  1.9  ja keskihajonta  1.2.  

Radan  kunnosta riippuva kertoimen  FR  arvo  on  vaikeasti mä.äritettävissä. Tyypilliset 
arvot ovat vaihdelleet vanhan yksiraiteisen  radan  arvosta  1.3  vastarakennettujen 
moniraiteisten  ratojen arvoon  0.7.  
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6.  VIBBASE-TIETOKANTA 

NGI:ssä  on  koottu liikennetärinän mittaustulokset tietokantaan (Madshus  et. al 1996  ja 
NGI  1995).  Tavoitteena  on  käyttää tietoja hyväksi ennustemallien laatimisessa 
yhdyskuntasuunnittelussa, ratojen rakentamisessa  ja tärinän  yhteiskunnallisten 
vaikutusten arvioinnissa. Kustannusten säastämiseksi tehdäan uusissa tärinä-
kartoituksissa hyvin vähän mittauksia. Ennustetut tärinätasot perustuvat  1...3  maasta 
mitattuun mittauslinjaan  ja  aikaisempiin mittauksiin. Kartoitustapa  on  samantapainen 
yleisesti meluongelmien ka.rtoittamisessa käytettyjen ennustemallien kanssa. 

Tarinamittaustulokset  tallennetaan tietokantaan mandollisimman täydellisinä  ja 
 yksikäsitteisesti. Mittausten lisäksi tallennetaan pohjasuhteet, rakennukset, ratatiedot, 

junatiedot nopeuksineen jne. Mittaustulokset tallennetaan norjalaisen käytännön 
mukaisesti. NGI:ssä pidetään hyödyllisenä  ja  tärkeänä, että myös muiden 
organisaatioiden mittaustulokset voitaisiin koota samalla tavalla  ja  näin kehittää 
edelleen mittaustulosten tulkintaa. 

Tietokantaan  tallennetaan mittaustuloksia tärinätasoista, korkeiden ratapenkereiden, 
syvien leikkausten  ja  erilaisten ratarakenteiden sekä tärinän vaimennustoimenpiteiden 

 ja vaimennuksen  vaikutuksista tärinätasoon. Tietokantaan kootun tiedon perusteella 
voidaan erinomaisesti testata numeeriseen analyysiin perustuvia ennustemalleja. 

\TIBBASE..tietokannan  rakenne  on  esitetty kuvassa  6. Tietokanta  jakautuu kolmeen 
osaan: mittauskohteen tietoihin, tärinälähteen tietoihin  ja mittaustuloksiin.  

H  M(ve Sfta 	?ekvencse 

Gvind  J 	Bui1dina 	 Meezre,n 
n&t] wfiori4€ze.11 	-1  _____ 

___ ____  I 

 

Reded/  I  Re(eenc* 
pruawd 	 w*t*  

Kuva  6. 	VIBBASE-tietokannan  rakenne (?vladshus  et al. 1996).  
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Mittaustulokset  on  tallennettu mittauspaikan perusteella koordinaattimuodossa 
norjalaisen paikkatietorekisterin mukaisesti (GIS). Paikkatietorekisteria käytetään 
hyväksi myös ennustemallin laatimisessa. 
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