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Eslpuhe 
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Tärinäongelmat tieliikenteen yhteydessä ovat satunnaisia muihin ympäristö- 
vaikutuksiin verrattuna ja siksi tietämys niiden käsittelytavoista on toistaiseksi 
ollut melko hajanaista. Eri tekijöiden mandollisista vaikutuksista voidaan 
kuitenkin tarvita tietoja silloin, kun tärinäongelmia kohdataan tien käytön 
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Tieliikenteen tärinä 
JOHDANTO 

1 JOHDANTO 

Ihmiskeho on herkkä liikkeelle ja voi helposti havaita heikkoakin tärinää. 
Tämä seikka yhdessä ympäristöhaittoihin kohdistuvan mielenkiinnon ja ras-
kaan liikenteen kasvun kanssa voi johtaa tienvarsien asukkaiden lisääntyviin 
valituksiin liikenteen tärinästä. 

Tärinäaistimus koostuu sekä rakennuksen liikkumisen tuntemuksista että 
kuulohavainnosta, jonka aiheuttaa esimerkiksi ikkunoiden tai koriste-esinei-
den räminä. Myös pientaajuista melua pidetään erityisen häiritsevänä niillä 
tasoilla ja taajuuksilla, joilla se voi aiheuttaa kehon värähtelyä. Tärinän epäil-
lään lisäksi aiheuttavan omaisuusvahinkoja, vaikka sen taso olisi alhainenkin. 
Kaikki nämä tekijät yhdessä vaikuttavat siihen, miten suurena tärinähaitta 
koetaan. 

Liikennemäärä ei vaikuta ratkaisevasti tärinän syntyyn. Haitan voi aiheuttaa 
yksittäinen raskas ajoneuvo, jos olosuhteet ovat tärinän etenemistä suosivia. 
Siksi tärinän kohdalla ei ole mandollista päästä vastaavaan laskennalliseen 
ennustettavuuteen kuin meluvaikutuksissa. 

Kuva 1: Tärinä kulkeutuu ajoneuvosta rakennukseen kandella eri tavalla, 
maaperän värähtelynä ja pientaajuisena ilmaäänenä [8]. 
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2 PERUSTEET 

2.1 Tärinäilmiön fysiikkaa 

Tieliikenteen aiheuttama tärinä voi kulkeutua rakennuksiin kandella eri taval-
la, maaperän tärinänä ja ilmaäänenä [8]. 

Tiessä olevan epätasaisen kohdan yli kulkeva auto synnyttää maaperään 
värähtelyä, joka etenee maanpinnassa ja maaperässä useana erityyppisenä 
aattoliikkeenä. Tärinä välittyy edelleen perustusten kautta rakennuksen run-
koon. Tämän seurauksena esimerkiksi asuinhuoneen lattia voi täristä havait-
tavasti. 

Autojen moottorista peräisin olevat ja lähinnä pakoputken kautta ilmaan 
siirtyvät pientaajuiset ääniaallot ovat toisena syynä tärinään. Ääni voi kyt-
keytyä rakenteisiin ikkunoiden ja ovien välityksellä ja aiheuttaa talon eri osien 
värähtelyä. 

2.2 Tärinää kuvaavat suureet ja ykslköt 

Tärinän mittaamiseen ja kuvaamiseen on käytettävissä monia eri tapoja, 
joiden valinta riippuu tulosten käyttätarkoituksesta. Ihmisen kokeman häiriön 
kannalta tärkein värähtelyliikettä kuvaava fysikaalinen suure on liikenopeus, 
jonka yksikkä on mis. Tärinälle käytetään tavallisesti mm/s. 

Liikettä voidaan kuvata myös poikkeamaa tai kiihtyvyyttä käyttäen (poik-
keaman yksikkä on m ja kiihtyvyyden mis2). Nopeus, poikkeamaja kiihtyvyys 
ovat saman värähtelytiikkeen eri kuvakulmiaja läheisesti toisiinsa sidoksissa. 
Yhden suureen mittaustulos voidaan muuttaa toiseksi, jos mittauksesta on 
käytettävissä riittävästi tietoja. 

3 LÄHTEET JA LEVIÄMINEN 

Tieliikenteen aiheuttamaan tärinään vaikuttavista tekijöistä tärkeimpiä ovat 
tienpinnan tasaisuus ja maaperän ominaisuudet. Tienpinta säätelee tärinä-
lähteen voimakkuutta ja maaperä tärinän leviämistä [3,11]. 

Tiehankkeen toteutuksessa voidaan erottaa kaksi eri vaihetta, rakentamis-
aikainen tärinä ja liikenteen aiheuttama tärinä tien valmistuttua. 
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3.1 Syntymekanlsmit 

Tärinälähteinä vain raskaat ajoneuvot ovat merkittäviä. Nykyiset ajoneuvot 
synnyttävät hyvin vähän epätasapainosta johtuvia voimia. Pyörän ja tien 
keskinäinen käyttäytyminen aiheuttaakin suurimman osan tärinästä. 

Tienpinta kuluu käytössä ja siihen ilmestyy kuoppia, uria ym. Näiden takia 
autojen jousitettujen ja jousittamattomien osien liikkeen erot suurenevat ja 
tiehen kohdistuvat voimat kasvavat. Kuva 2 esittää kaavamaisesti auton pyä-
rää, joka ylittää tiessä olevan epätasaisen kohdan. 

Koska epätasaisen kohdan ylitykseen kuluva aika on yleensä hyvin lyhyt, on 
pyörään kohdistuva voima iskumainen. Kulkusuunnastaan poikennut pyörä 
jatkaa värähtelyään iskun jälkeenkin. Värähtelyn jaksonpituuden määrää 
auton jousituksen ja sen vaimenemisajan iskunvaimentimien ominaisuudet. 
Heilahtelu vaimenee muutaman värähtelyjakson kuluttua. 

Autojen jousituksen heilandusjakson kesto on sekunnin kymmenyksen luok-
kaa. Muutaman jakson kattama matka tavallisilla nopeuksilla on usean metrin 
pituinen. Pienenkin epätasaisen kohdan vaikutus ulottuu siten pitkälle matkal-
le, ja tien vauriot leviävät tällä tavoin laajemmalle. Ilmiö on sama, joka syn-
nyttää "nimismiehen kiharat" soratiellä. 

Raskaiden ajoneuvojen tiehen kohdistamista voimista on saatavissa tarkem-
pia numerotietoja [8]. Voiman spektrin maksimikohta on yleensä välillä 10 - 
16 Hz, mikä vastaa jousituksen värähtelytaajuutta. 

________ 	1 

rungon massa 

enninj 	

j 	

jousitus 

pyö 

Kuva 2: Kaavioesitys ajoneuvon ja pyörän muodostamasta mekaanisesta 
järjestelmästä, joka kohtaa tien epäjatkuvuuden. 
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3.2 EtenemInen maaperässä 

Tieliikenteen tärinän tärkeimmän aaltoliiketyypin leviämisvaimennus on pääo-
sin samanmuotoinen kuin tieliikennemelun ääniaattojen, eli tärinäaallot vai-
menevat etäisyyden neliöjuureen verrannollisina. Lisäksi tapahtuu vaimen-
nusta maaperän absorption ansiosta. 

Absorption vaimennusvakion arvoja eri maalajeille on koottu taulukkoon 1. 
Absorptiovaimennus kasvaa suuremmilla taajuuksilla ja siksi pienet taajuudet 
etenevät maaperässä pidemmälle kuin suuret. 

Maaperän absorption aiheuttama vaimennus on niin suuri, että tärinäongel-
mia esiintyy hyvin harvoin 50 - 100 m etäisyyksillä. Yhdistetyn etenemis- ja 
absorptiovaimennuksen keskiarvo näyttää kokemusperäisesti riippuvan 
etäisyydestä seuraavan jaotelman mukaan: 

Etäisyys, m 	Vaimennus etäisyyden kaksinkertaistuessa, dB 

alle 10 	 3 
yli 20 	 6 

Taulukon 1 perusteella vaimennuksen kasvu jyrkkenee edelleen useiden 
kymmenien metrien etäisyydellä hyvin nopeasti. Esimerkkejä mittaamalla 
havaittavasta vaimennuksesta eri etäisyyksillä esittää kuva 3. Vaimennuksen 
suuri hajonta kertoo ennustelaskelmissa kohdattavista ongelmista. 

Taulukko 1: Vaimennusvakion ja valmennuksen arvoja eri maalajeile taa-
juudella 15 Hz. 

Maalaji Suhteellinen muutos 
10 m matkalla 
1/lOm 

Muutos desibeleinä 
10 m matkalla 
dB/lOm 

Kostea savi 0,25 - 2,5 2 - 22 
Siltti 0,19 - 4,3 2 	- 37 
Märkä savi 3,10 - 5,0 27 	- 43 
Kostea multa 0,40 - 1,3 3 	- 11 
Kuiva hiekka 0,07 - 0,7 1 	- 	6 
Tiukka hiekka ja sora 0,15 - 0,45 1 	- 13 
Hiekansekainen sora 0,23 - 0,53 2 	- 20 
Hieno hiekka: 
- märkä 0,90 - 3,0 8 - 26 
-märkä+jäätynyt 0,50-1,7 4 	-15 
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nopeus, mm/s 
10 

1 

0,1 
1 	 10 	 100 	1 	 10 	 100 

	

etäisyys, m 	 etäisyys, m 

Kuva 3: Tärinän nopeuden keskimääräinen riippuvuus etäisyydestä eräillä 
maalajeilla, kun tie on tasainen (vasen) ja hyvin epätasainen (oikea) [3,1 1]. 
Raskaita ajoneuvoja, nopeus 70 km/h. 

3.3 Eteneminen rakennuksissa 

Maaperän tärinä herättää värähtelyä rakennuksen rungossa sen perustusten 
välittämänä. Resonanssi-ilmiöstä johtuen rakenneosien tärinätasot voivat olla 
suurempia kuin maaperän. Tyypillisesti nopeuden tai kiihtyvyyden vahvistumi-
nen on välillä 0,5 - 2 (50 - 200%) taajuusalueella 25 - 30 Hz. Jopa viisinker-
taisia vahvistuksia on havaittu yksittäisissä tapauksissa. Rakenneosien 
tavallisia resonanssitaajuksia ovat 

Rakenneosa 	 Resonanssitaajuus, Hz 

Palkit 	 5 - 50 
Lattiatjalaatat 	 10-30 
Ikkunaruudut 	 10 - 100 

Nämä sattuvat päällekkäin liikennetärinän tärkeimmän taajuusalueen kanssa. 
Mitattuja vahvistumisia eri taajuuksilla esittää kuva 4. 

Maaperän tärinän eteneminen perustuksen kautta rakennuksen runkoon ja 
eteneminen runkoa pitkin huoneen lattiaan, seiniin ja kattoon riippuvat talon 
rakenteen yksityiskohdista. 

nopeus, mm/s 

10 

1 	

hie\\ 

moreeni 

0,1 
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10 

8 	16 	31,5 	63 	125 	250 	500 	1000 
laajuus, Hz 

Kuva 4: Resonanssi-ilmiön aiheuttamia vahvistuksia pilarirungon varassa 
oleville lattialaatoille [9]. 

Esimerkkejä mitatuista maaperän ja perustuksen välillä esiintyvistä vaimen-
nuksista esittää kuva 5. Vastaavia vaimennuksia perustuksen ja ylempänä 
olevien huoneiden välillä nähdään kuvasta 6. 

dB 
0 

-10 

-20 
4 	8 	16 	31,5 	63 	125 	250 	500 

taajuus, Hz 

Kuva 5: Pystysuuntaisen värähtelyn vaimennuksia maaperän ja rakennuksen 
perustan välillä [9,10]. 
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30 

20 

10 

[01 
4 	8 	16 	31,5 	63 

taajuus, Hz 

-10 

-20 

16 	31,5 	63 	125 	250 	500 	1000 
taajuus, Hz 

Kuva 6: Pystysuuntaisen värähtelyn vahvistumisia rakennuksen perustan ja 
alimpien kerrosten huoneiden lattian välillä (yläkuva) sekä keskimääräisiä 
vaimennuksia eri kerrosten välillä kerrostaloissa (alakuva) [9,10]. 

3.4 Pientaajulnen melu 

Tavallisesti sekä tieliikenteen tärinä että tärinän äänisäteilyn välityksellä 
aiheuttama melu rakennuksen sisällä ovat pientaajuisia. Liikennetärinän 
taajuusalue on tyypillisesti välillä 1 - 80 Hz. Tämän lisäksi ajoneuvot voivat 
samanaikaisesti säteillä myös suoraan melua, joka on laajakaistaisempaa ja 
loka saapuu ilmaäänenä kohteeseen muita reittejä pitkin. Esimerkki tapauk- 
sesta, jossa tärinä ja melu etenevät asuinhuoneeseen samanaikaisesti, on 
esitetty kuvassa 7. 
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Runkoäänen säteilemää melua ja muuta melua voi joskus olla vaikea erottaa 
toisistaan. Kuvan 7 esittämässä tapauksessa mittaustulokset eivät riitä eritte-
lemään tärinän ja melun etenemisreittejä. Tilannetta voi edelleen mutkistaa 
rakenneosien tai huonekalujen räminä eli tärinän aiheuttama lisä-ääni. Vali-
tustapauksissa kaikki nämä neljä mainittua ilmiötä esiintyvät usein yhtäaikaa 
hankaloittaen asian selvitystä. 

llmaäänenä etenevän ääniaallon paine aiheuttaa rakennuksen pintaan osu-
essaan tärinää, jota mandollisesti rakenneosan resonanssit vielä vahvistavat. 
Suurilla äänenvoimakkuuksilla suureen pintaan kohdistuva voima voi olla 
merkittävä. Esimerkiksi 88 dB äänenpainetaso vastaa 1 N/m 2  painetta. Tätä 
suuruusluokkaa oleva äänenpainetaso voi esiintyä aivan tien vieressä olevan 
talon seinustalla, kun raskas ajoneuvo ajaa ohi. 

Kaikki rakennuksen osat, mutta erityisesti ikkunat ja kevytrakenteiset väli- 
pohjat, voidaan tällä tavoin herättää akustisesti (ilmaäänen avulla) värähte-
lemään. 

kiihtyvyystaso, dB 

-20 

-40 

-60 

-80 

äänenpainetaso, dB 
100 

80 

60 

40 

ikkuna 

lattia 

10 	 100 	 1000 
taajuus, Hz 

ulkona 

&sällä 

1 	 10 	 100 	 1000 
taajuus, Hz 

Kuva 7: Ajoneuvon synnyttämän tärinän (yläkuva) ja melun (alakuva) spekt -
rejä, niiden tullessa huoneeseen useita reittejä pitkin. 
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4 VAIKUTUKSET 

4.1 Ihmisen herkkyys tärinälle 

Ihmiskeho sietää varsin suuria tärinävoimakkuuksia ilman, että syntyy pysy-
viä vaurioita. Tärinän häiriövaikutus alkaa kuitenkin, samoin kuin melullakin, 
huomattavasti pienemmillä voimakkuuksilla kuin mikä voi aiheuttaa fysiolo-
gisia haittoja [4,5]. 

Tieliikenteen tuottamasta tärinästä ei ole osoitettu aiheutuvan välitöntä ter-
veydellistä haittaa ihmiselle. Epämiellyttävänä koettava tärinäkin on varsin 
poikkeuksellista. Tieliikenteen tärinä aiheuttaa yleensä vain subjektiivisia 
häiriöitä, ja niihin vaikuttavat mm. ajankohta ja kesto. 

Häiriövaikutukset voidaan jakaa kolmeen asteeseen: 

havaintokynnys 
psykologiset vaikutukset 
fysiologiset vaikutukset 

Havaintokynnys on pienin tärinävoimakkuus, jonka ihminen voi aistia. Kyn-
nyksen arvo vaihtelee taajuudesta riippuen. Liikenteen aiheuttaman tärinän 
taajuusalueella 5 - 50 Hz on nopeuden havaintokynnys suuruusluokkaa 0,1 
mm/s. Jo tämänsuuruinen tärinä voi häiritä joitain ihmisiä. Kansainvälisessä 
standardissa ISO 2631-2 [6] todetaan, että havaintokynnys on itse asiassa 
ainoa varma raja, jonka alapuolella tärinähaittoja ei voi esiintyä. 

Tärinän lääketieteelliset vaikutukset ihmiseen pienillä voimakkuuksilla tun-
netaan huonosti. Tärinäaistimus saa aikaan stressiä ja subjektiivisia häiriöitä. 
Tärinä voi vaikeuttaa nukahtamista, muuttaa unen rytmiä ja lyhentää virkistä-
viä unijaksoja. Uni tai keskittymistä vaativa työ tai muu toiminta voivat häiriin-
tyäjo havaintokynnyksen tienoilla. Unen laadun heikkenemisen kautta liiken-
teen tärinä voi aiheuttaa välillistä terveydellistä haittaa. 

Yleinen epämiellyttävyyden tunne tai pelko siitä, että tärinä aiheuttaa terveys- 
tai omaisuusvahinkoja, muodostavat toisen vaikutusten lajin. Erittäin suuria 
yksilöllisiä eroja esiintyy siinä, miten haitalliseksi tärinä koetaan. Osalle ihmi-
sistä pelkkä tärinän havaitseminen riittää aiheuttamaan myös häiriötä. 

Suuremmilla voimakkuuksilla tärinä voi aiheuttaa fysiologisia vaikutuksia mm. 
verenkiertoon ja hengitykseen. Voi esiintyä hetkellisesti kiihtynyttä sydämen 
toimintaa, verenpaineen ja lyöntitiheyden kasvua sekä hengitystiheyden ja 
-tilavuuden kasvua. 
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Tämä saattaa saada aikaan lisääntynyttä hapenkulutusta ja kiihtynyttä ai-
neenvaihduntaa. Vaikutukset riippuvat suuresti taaju udesta, mm. koska 
kehon eri osissa esiintyy resonanssi-ilmiöitä eri taajuuksilla. 

Taulukossa 2 on esitetty nopeuden ja kiihtyvyyden suuruusluokkia, jotka ovat 
juuri havaittavissa tai jotka koetaan epämiellyttävänä. Mainitut nopeus- ja 
kiihtyvyysarvot ja -tasot koskevat taaju uspainotettuja kokonaissuureita. 

Taulukko 2: Aihaisimman havaitta van ja epämiellyttävän kokokehon tärinän 
lukuarvoja. 

Nopeus Nopeustaso 
mm/s dB 

havaintokynnys 0,1 	- 0,3 100 - 110 
epämiellyttävä 1 	- 3 120 - 130 

Kiihtyvyys Kiihtyvyystaso 
mm/s 2  dB 

havaintokynnys 3 	- 10 70 - 80 
epämiellyttävä 30 	- 100 90 - 100 

Tarkemmin tarkasteltuna tärinän havaintokynnys riippuu värähtelyn taajuu-
desta. Kuvassa 8 on esitetty seisovan, istuvan tai makaavan henkilön keski-
määräiset havaintokynnykset nopeudelle ja kiihtyvyydelle eri taajuuksilla [6]. 
Kuvasta nähdään, että nopeutena tulkittuna ihminen aistii suurempia taajuuk-
sia herkemmin kuin pieniä, ja kiihtyvyytenä tarkasteltuna päinvastoin, pieniä 
taajuuksia herkemmin kuin suuria. 

4.2 Melun ja tärinän yhteisvaikutus 

On havaittu, että kun tärinän voimakkuus on luokkaa 0,3 - 1,0 mm/s, sen 
häiriövaikutus on suunnilleen samansuuruinen, kuin tien melun aiheuttama 
häiriö. On kuitenkin vaikeaa erotella melun ja tärinän osuuksia häiriöistä. Kun 
melu ja tärinä esiintyvät yhtaikaa, on yhdistelmän havaittu olevan huomatta-
vasti häiritsevämpää kuin melu yksinään. 

Tärinästä valittavia ihmisiä saattaa kuitenkin tosiasiassa häiritä pientaajuinen 
melu. Tärinää koskevissa valitustapauksissa on tärkeää yrittää selvittää 
olosuhteet ja osatekijät, jotka todella aiheuttavat häiriökokemuksen. Yleensä 
on tarpeen yhdistää melumittaus rakennuksen tärinäselvitykseen. 
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nopeus, mm/s 	 kiihtyvyys, mrn/s 2  
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Kuva 8: Kokokehon tärinän havaintokynnys eri taajuuksilla nopeudelle (va-
sen) ja kllhtyvyydelle (oikea) [6]. 

4.3 Vaikutus rakennukslln 

Tärinän aiheuttamat vauriot rakennuksille ja muille rakenteille alkavat yleensä 
esiintyä vasta huomattavasti suuremmillavoimakkuuksilla kuin minkä ihminen 
kokee epämiellyttävänä. Liikenteen aiheuttamia vaurioita rakenteissa voi 
esiintyä vain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa. 

Pienin tasaisen, jatkuvan tai vaihtelevan tärinän nopeus, jolla voi olla vaiku-
tuksia talojen rakenteisiin, on luokkaa 3 - 6 mm/s. Tärinän vaikutukset raken-
nuksiin riippuvat paitsi tärinän voimakkuudesta myös talon tyypistä ja raken-
nustavasta. Impulssimaisen, esim. räjäytystyössä syntyvän tärinän nopeuden 
riskiraja on edellämainittua suurempi eli luokkaa 10 - 15 mm/s. 

Tiedot tärinän rakennuksille aiheuttamista vaurioista ovat peräisin pääasiassa 
räjäytystöistä ja suihkukoneiden yliäänipamauksista. Ne ovat molemmat 
luonteeltaan impulssimaisia ja niiden tärinätasot ovat huomattavasti voimak-
kaampia kuin tieliikenteellä. Liikenteen aiheuttama jatkuva heräte voi kuiten-
kin merkitä sitä, että näissä tapauksissa tulisi käyttää alempia raja-arvoja. 
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Rakennusten vauriot luokitellaan yleisesti kolmeen luokkaan [7]: 

kosmeettiset eli arkkitehtoniset vauriot 
vähäiset vauriot 
vakavat vauriot 

Ei ole todennäköistä, että liikenteen tärinä voisi missään olosuhteissa aiheut-
taa muuta kuin ensimmäiseen luokkaan kuuluvia vaurioita. Näillä tarkoitetaan 
lähinnä hiushalkeamia seinissä. Varovaisina pidetyt raja-arvot [2] eri raken-
nustyypeille esitetään taulukossa 3. 

Taulukko 3: Suosituksia rakennusten impulssimaisen tärinän nopeudelle 
saksalaisessa standardissa DIN 4150 [2]. 

Rakennuksen tyyppi Enimmäisnopeus, mm/s 
kun taajuus on 

allelOHz 10-5OHz 

Tärinälle herkät 
rakennukset 3 3 - 8 

Asuinrakennukset 5 5 - 15 

Tavallisesti suurimmat tieliikenteen aiheuttamat tärinätasot ovat n. kaksi 
kertaluokkaa pienempiä kuin vaurioiden raja-arvot. Vaurioiden esiintymiseen 
vaadittavina olosuhteina on pidetty seuraavia täpauksia: 

a) Rakenteessa voi olla alunperin potentiaalinen epävakaa tilanne, 
jonka liikenteen tärinä vain laukaisee. 

b) Raskaan liikenteen tärinän aiheuttama maaperän painuminen voi 
johtaa tien vieressä olevien rakennusten kallistumiseen ja vääris-
tymä edelleen rakenteiden vaurioihin. 

4.4 Ohjearvoja 

Tieliikenteen tärinää koskevia ohjearvoja ei ole toistaiseksi käytössä Suo-
messa. Ihmisen kokeman häiriän arviointiin tarkoitettuja ohjearvoja koko- 
kehon tärinälle rakennuksissa on annettu kansainvälisessä standardissa ISO 
2631-2 [6]. Ne on lueteltu taulukoissa 4 ja 5. Kuvaan 9 on piirretty näiden 
taulukoiden ja kuvaan 10 edellisen kappaleen rakennusvaurioiden raja-arvot. 
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Taulukko 4: Ohjearvot kokokehon tärinän painotetulle nopeustasolle (S-aika-
painotettu enimmäistaso) ja nopeude/le kansain välisestä standardista ISO 
2631-2 [6]. 

Kohde Nopeustaso 
dB 

Nopeus 
mm/s 

Kriittiset työpaikat 100 0,1 
(esim. leikkaussalit, 
tarkkuuslaboratoriot) 

Asunnot 
- 	päivällä 106- 112 0,2-0,4 
- 	yöllä 103 0,15 

Toimistot 112 0,4 

Työpaikat 118 0,8 

Taulukko 5: Ohjearvot kokokehon tärinän painotetulle kiihtyvyystasolle (S-
aikapainotettu enimmäistaso) ja kiihtyvyydelle kansainvälisessä standardissa 
ISO 263 1-2 [6]. 

Kohde Kiihtyvyystaso 
dB 

Kiihtyvyys 
mm/s 2  

Kriittiset työpaikat 71 3,6 
(esim. leikkaussalit, 
tarkkuuslaboratoriot) 

Asunnot 
- 	päivällä 77 - 83 7,2 - 14,4 
- 	yöllä 74 5,0 

Toimistot 83 14,4 

Työpaikat 89 28,8 
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nopeus, mm/s 

10 

työtilat 

___ ,ivä 
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Kuva 9: Kokokehon tärinän häiritse vyyden ohjearvoja eri taajuuksilla no-
peudelle (vasen) ja kiihtyvyydelle (oikea) [6]. 

nopeus, mm/s 	 kiihtyVyys, mis 2  

100 Iv 

100 
taajuus, Hz 

1 

0,1 

räjäytystyöt 

	

10 
	

1 
asuinrakennukset 

herkät r kennukset 

	

1 
	

0,1 

	

01 
	

0.01 
1 	 10 	 100 	1 	 10 

	
100 

	

taajuus, Hz 	 taajuus, Hz 

Kuva 10: Ohjearvoja tärinän aiheuttamille rakennusvaurioille eri taajuuksilla, 
nopeudelle (vasen) ja kiihtyvyydelle (oikea) [2,8]. 
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5 MITTAAMINEN JA LASKENTA 

5.1 Mittausmenetelmät 

Tärinän voimakkuuden mittaaminen edellyttää mm. sopivien mittauslaitteiden 
käyttää ja tietoja anturien sijoitustavoista. Ihmisen kokeman häiriän arviointiin 
tarkoitettu mittausmenetelmä on kuvattu standardissa ISO 2631-2. Tarken-
tavia lisäohjeita on annettu yhteispohjoismaisessa mittausmenetelmäehdotuk-
sessa NORDTEST 777-88 [1J. 

Standardissa määritellään rakennusten lattioiden painotettujen nopeus- ja 
kiihtyvyystasojen mittaukset taajuusalueella 1 - 80 Hz. Menetelmä rajoittuu 
ympäristötärinän aiheuttaman kokokehon pystysuuntaisen tärinän ja ihmisen 
kokeman häiriön arviointiin. Standardissa määritellään myös tähän tarkoituk-
seen sopiva taajuuspainotus, joka on esitetty kuvassa 11. Menetelmä ei sovi 
rakennusten mandollisen vaurioitumisvaaran arviointiin. 

Standardissa ISO 2631-2 ei määritellä tarkasteluaikaa tai tehollisarvon muo-
dostusta. Menetelmäehdotuksessa NORDTEST 777-88 annetaan lisäohje, 
että ohjearvot koskevat kiihtyvyyden S-aikapainotettuja enimmäisarvoja tai 
-tasoja. Menetelmässä opastetaan myös mittauspisteiden valinnassa. 

Standardissa kuvataan nopeuden ja kiihtyvyyden mittaukset ja ohjearvot 
rinnakkain, mutta kiihtyvyyttä käytetään ensisijaisena ihmiskehon tärinää 
kuvaavana suureena. Kiihtyvyyden valinnalle nopeuden sijasta ei kuitenkaan 
ole erityisiä perusteita. Nopeuttakin voidaan käyttää, erityisesti tässä tapa-
uksessa, koska mitattava taajuuskaista rajautuu varsin kapeaksi painotus-
suodattimessa. Tarkkuuden juurikaan kärsimättä saadaan painotettu kiih-
tyvyys nopeudesta kertomalla vakiolla 35. Tärkeintä on aina mainita, kumpaa 
suuretta on käytetty, eli pelkkää "tärinätaso" -käsitettä ei tule käyttää yksi-
nään. 

Standardissa ISO 4866 [7] annetaan yleisiä ohjeita mittauksia varten, jotka 
on tarkoitettu rakennuksiin kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi. Niissä 
käytetään mitattavana suureena nopeutta. 
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ii 

1 
	 -10 

	

-10 
	 -20 

	

-20 
	 -30 

1 	 10 	 100 	1 	 10 
taajuus, Hz 

Kuva 11: Koko kehon tärinän arviointiin tarkoitettu taajuuspainotus nopeudelle 
(vasemmalla) ja kiihtyvyydelle (oikealla) [11]. 

5.2 Arviointimenetelmät 

Eräs hankalimpia ongelmia tieliikenteen tärinän arvioinnissa on tärinätasojen 
ennustaminen kauempana tiestä, tapauksissa joissa mittauksia ei voida 
tehdä. Ennustamista laskemalla tarvittaisiin mm. kun 

• 	tietä ei ole vielä rakennettu 
• 	halutaan arvioida tulevaisuuden tärinätilannetta 
• 	halutaan vertailla erilaisia tärinätasoihin vaikuttavia tekijöitä 
• 	tilannetta halutaan arvioida muutamaa pistettä laajemmalla alueel- 

la 

Tärinätason ennustamista kauempana tiestä hankaloittaa ennen kaikkea se, 
että maaperän rakenne vaihtelee tuntuvasti lyhyelläkin matkalla eikä sitä 
yleensä tunneta riittävän tarkasti. Vaikka porausnäytteitäkin olisi käytettä-
vissä, ne eivät kerro riittävästi maan dynaamisista ominaisuuksista, kuten 
aaltojen etenemisnopeudesta ja sisäisestä vaimennuksesta. 

100 
taajuus, Hz 
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Tämän lisäksi tärinän ennustamiseen vaadittava matematiikka on erittäin 
mutkikasta, vaikka maaperätiedot olisivatkin käytettävissä. Analyyttinen 
etenemisen laskenta on mandollista vain geometrialtaan kaikkein yksinker-
taisimmissa tapauksissa. Yleensä on tyydyttävä kokemusperäisiin arviointi- 
menetelmiin. 

Tärinän edetessä rakennukseen on kytkeytyminen perustuksiin ja leviäminen 
rakennusrungossa yhtä vaikeaa ja vaativaa hallita kuin maaperässä etenemi-
nen. Tässäkin joututaan turvautumaan empiirisiin menetelmiin. 

Suuntaa-antava arvio siitä, minkä suuruista tärinää on odotettavissa, saa-
daan kuvan 3 käyrästöstä, jos tunnetaan maalaji ja etäisyys. Torjuntaa käsit-
televässä kohdassa esitettyjen tekijöiden vaikutus voidaan ottaa korjauster-
meillä huomioon. Jos käyrästön perusteella on odotettavissa yli 0,3 mm/s tä-
rinänopeuksia, tarkempi selvitys on tarpeen. Merkittävissä tapauksissa tarvi-
taan asiantuntijan apua. 
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6 TORJUNTAKEINOJA 

Tieliikenteen tärinähaittoja voidaan vähentää periaatteessa kandella eri 
tavalla [3,8,11]: 

pienentämällä ajoneuvoista tiehen kohdistuvia voimia 
kasvattamalla tärinän leviämisvaimennusta tieltä rakennuksiin 

Jako kahteen luokkaan ei ole täysin ehdoton; jotkut tärinäntorjuntakeinot, 
kuten paksumpi tien pintakerros, toimivat molemmilla mainituilla tavoilla. 

Tarkempi toimenpideryhmittely koostuu seuraavista osista 

• 	ajoneuvojen aiheuttama heräte 
• 	tienpinta ja -rakenne 
• 	maaperä- ja etäisyysvaimennus 
• 	rakennusten tärinäneristys 

6.1 Tärinän syntyyn valkuttaminen 

Ajoneuvojen toimintaan tärinälähteenä voidaan vaikuttaa alentamalla ajo- 
nopeuksia tai rajoittamalla haitallisimpien ajoneuvotyyppien liikennettä. No-
peuden pudottaminen 70 - 50 km/h voi vähentää tärinäherätteen voimakkuut-
ta 20 % ja pudottaminen 50 - 30 km/h edelleen 30 %. 

Raskaat ajoneuvot aiheuttavat valtaosan tieliikenteen tärinästä. Jos raskas 
liikenne voidaan kieltää ja ohjata se toiselle, vähemmän tärinähaittoja synnyt-
tävälle tielle, voidaan tärinän voimakkuus pienentää kymmenesosaan alkupe-
räisestä. Liikennerajoituksia voidaan myös soveltaa vain yöllä, jolloin haitta 
on suurin. Käytännössä tämän ohella tarvitaan opastusta korvaaville reiteille. 

Tien linjausta, tasausta ja tekotapaa valittaessa voidaan ongelmia vähentää 
ottamalla maaperän rakenne huomioon. Tien tasaisuudesta ja riittävästä 
kantavuudesta huolehtiminen ovat tärkeimmät keinot hoidettaessa valmiiden 
teiden tärinäongelmia. Tärinän synnyn estämisessä tärkein sääntö on, että 
tienpinnan tulee olla tasainen. 40 mm korkeat epätasaiset kohdat voivat 
nelinkertaistaa tärinän voimakkuuden sileään kestopäällysteeseen verrattuna. 

Tien pintakerroksen paksuuden ylimitoitus vähentää tärinää. Lisääntynyt 
massa ja tiheys pienentävät värähtelyn voimakkuutta välittömästi, ja pak-
sumpi pintakerros tuottaa paremmat edellytykset vastustaa vaurioiden synty-
mistä myöhemmin. 
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Maaperän laadun tunteminen ratkaisee usein, onnistutaanko tärinäongelmat 
torjumaan etukäteen. Yksinkertainen tapa estää tärinän esiintymistä on 
välttää tien rakentamista olemassaolevan rakennuksen lähelle, jos maaperä 
on tärinän kannalta hankala. 

6.2 Tärinän leviäm Iseen vaikuttam lnen 

Tärinän voimakkuus pienenee erittäin nopeasti, kun etäisyys lähteestä kas-
vaa. Suunniteltaessa uusia teitä tai uusia taloja vanhojen teiden varteen 
voidaan tärinäongelma välttää käyttämällä tiettyä vähimmäisetäisyyttä tien ja 
talon välillä. Pehmeällä savipohjalla on tien ja talon välille jätettävä vähintään 
100 m etäisyys. Hiekkapohjalla voi jo 10 m olla riittävä. 

Tärinäeristys on viimeinen mandollisuus alentaa tärinän voimakkuutta raken-
nuksissa. Poikkeustapauksissa voidaan rakennuksessa esiintyvää tärinää 
vähentää sijoittamalla tien ja rakennuksen perustuksen välille erityinen tärinä-
eriste tai vahvistamalla rakennuksen perustuksia. Nämä toimenpiteet edellyt-
tävät yleensä erityisasiantuntemusta. 

Talot, joiden perustukset ulottuvat koviin maakerroksiin paaluilla tai muuten, 
ovat edullisia tärinätorjunnan kannalta. Näitä toimenpiteitä käytetään kuiten-
kin tavallisesti vain suurille rakennuksille. 

6.3 Tärinän torjuntatolmet 

Maaperä: VäItä rakentamasta tietä olemassaolevan rakennuksen lähelle, jos 
maaperä on tärinäaltista. 

EtäIsyys: Pehmeällä savipohjalla on tien ja talon välille jätettävä vähintään 
100 m etäisyys. Hiekkapohjalla voi 10 m olla riittävä. 

Tlenpinta: Tienpinnan tulee olla tasainen. 40 mm korkeat epätasaiset kohdat 
voivat nelinkertaistaa tärinän voimakkuuden sileään kestopäällysteeseen 
verrattuna. 

Tien rakenne: Tien pintakerroksen paksuuden ylimitoitus vähentää tärinää. 
Lisääntynyt massa ja tiheys pienentävät värähtelyn voimakkuutta välittömästi, 
ja paksumpi pintakerros tuottaa paremmat edellytykset vastustaa vaurioiden 
syntymistä myöhemmin. 
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Nopeus: Nopeuden pudottaminen 70 - 50 km/h voi vähentää tärinän voi-
makkuutta 20 % ja pudottaminen 50 - 30 km/h edelleen 30 %. 

Raskaat ajoneuvot: Jos raskas liikenne voidaan kieltää ja ohjata se toiselle, 
vähemmän tärinähaittoja synnyttävälle tielle, voidaan tärinän voimakkuus 
pienentää kymmenesosaan alkuperäisestä. 

Tärinäeristys: Poikkeustapauksissa voidaan rakennuksessa esiintyvää tä-
rinää vähentää sijoittamalla tien ja rakennuksen perustuksen välille erityinen 
tärinäeriste tai vahvistamalla rakennuksen perustuksia. Nämä toimenpiteet 
edellyttävät yleensä erityisasiantu ntemusta. 
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Ympärlstötärinän peruskäsltteitä 

Tärinä 
Tärinä on kiinteissä aineissa ja rakenteissa esiintyvää värähtelyä, joka voi 
edetä aaltoliikkeenä. Värähtely on edestakaista heilandusliikettä hiukkasten 
ja kappaleiden tasapainoaseman ympärillä. 

Tärinäaallot ovat voima- ja liikesuureiden vaihteluita, jotka kuljettavat ener-
giaa paikasta toiseen. Aaltojen lukumäärää sekunnissa kutsutaan taajuudeksi 
ja sen yksikkä on hertsi (Hz) eli värähdystä sekunnissa. 

Ympärlstötärinä 
Tärinä, joka aiheutuu värähtelylähteistä kuten liikenteestä, rakentamisesta tai 
teollisuudesta rakennuksen (asuinrakennuksen) ulkopuolella. 

Runkoääni 

Maaperässä ja rakenteissa etenevää tärinäaaltoa voidaan nimittää myös 
runkoääneksi, erityisesti silloin, kun tärinä voi siirtyä ilmaääneksi äänisäteilyn 
välityksellä. 

Rämlnä 
Tärisevän esineen synnyttämä ääni sen iskiessä liikkeen tandissa toiseen 
esineeseen. 

Kokokehon tärinä 
Tärinä, joka vaikuttaa koko vartaloon esim. ihmisen maatessa sängyllä, 
istuessa tuolissa tai seistessä tärisevällä lattialla. Ihminen aistii kokokehon 
tärinää likimain taajuusalueella 1 - 80 Hz. 

Polkkeama 
Pienet vaihtelut hiukkasen tai rakenteen pisteen sijainnissa tasapainoaseman 
suhteen, yksikkö m (tavallisesti pm). Matemaattisesti nopeuden integraali. 

Joskus suureesta käytetään myös nimeä siirtymä, mutta sen antama mieli-
kuva pysyvästä siirtymisestä ei vastaa yhtä hyvin hiukkasten jatkuvaa liikettä 
edestakaisin, poikkeamista pois tasapainoasemasta ja palaamista siihen 
takaisin. 



2 
	

Tieliikenteen tärinä 
LIITE 

Nopeus 
Hiukkasen tai rakenteen pisteen nopeus sen liikkuessa edestakaisin tasa-
painoaseman suhteen, yksikkä mis (tavallisesti mm/s). Matemaattisesti 
poikkeaman derivaatta ja kiihtyvyyden integraali. 

Kllhtyvyys 
Hiukkasen tai rakenteen pisteen kiihtyvyys sen liikkuessa tasapainoaseman 
suhteen, yksikkö mis 2 . Matemaattisesti nopeuden derivaatta. 

Laajuus (ampiitudi) 
Vaihtelevan suureen vaihtelun mitta (voimakkuus). Kaikilla vaihtelevilla suu-
reilla, kuten poikkeamalla, nopeudella ja kiihtyvyydellä, on laajuus eli ampiitu-
di. Joskus käytetään virheellisesti poikkeaman synonyyminä. 

Teholllsarvo 
Vaihtelevan suureen neliölle ajan suhteen lasketun keskiarvon neliäjuuri; 
mitta suureen energialle. Keskiarvon laskemisen aikaväli on tehollisarvon 
tärkeä osatekijä. Jos aikaväli on lyhyt ja laskenta tapahtuu jatkuvasti liukuen, 
puhutaan aikapainotuksesta. 

Nopeustaso 
Painottamattoman nopeuden tehollisarvon logaritminen mitta, joka vastaa 
tärinän fysikaalista voimakkuutta. Yksikkö desibeli (dB). 0 dB vertailu-
nopeutena käytetään yleensä 1 nm/s. Nopeustasoa käytetään tärinän ra-
kenteisiin kohdistamien vaikutusten arviointiin. 

Kl1 htyvyystaso 
Painottamattoman kiihtyvyyden tehollisarvon logaritminen mitta, joka vastaa 
tärinän fysikaalista voimakkuutta. Yksikkä desibeli (dB). 0 dB vertailukiihty-
vyys on 1 .tmis2. Kiihtyvyystasoa käytetään kokokehon tärinän vaikutusten 
arviointiin. 

Painotettu nopeus- taI kiihtyvyystaso 
Arvioitaessa tärinän voimakkuutta sen ihmiseen kohdistuvien vaikutusten 
kannalta otetaan kehon tuntoaistin erilainen herkkyys eri taajuuksilla huo-
mioon käyttämällä herkkyyskäyrää jäljittelevää taajuuspainotussuodatinta, eli 
taso mitataan taajuuspainotettuna. 

Kokokehon tärinän taajuuspainotus 
Kokokehon ympäristötärinää mitataan standardissa ISO 2631-2 määriteltyä 
painotussuodatinta käyttäen. Painotussuodatin vaimentaa kiihtyvyyden suu-
rempia taajuuksia (n. 6 Hz yläpuolella), joita aistitaan heikoimmin. 
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Painotuksen käyttö merkitään suureen nimeen tai tunnukseen, esim. paino-
tettu kiihtyvyystaso tai kiihtyvyystaso L. 

Tärinätaso 
Yleiskäsite taajuuspainotetulle (esim. kokokehon suodattimella painotetulle) 
tärinän kiihtyvyys- tai nopeustasolle, joka on joko ekvivalenttitaso tai jokin 
aikapainotettu taso. Yksikkö dB. Käytettävä tärinäsuure (nopeus tai kiihty-
vyys) on määriteltävä käsitteen käytön yhteydessä. 

Taaju uspainotus ilmaistaan tarvittaessa suureen nimen yhteydessä (paino-
tettu kiihtyvyystaso, ekvivalentti painotettu nopeustaso) ja tunnuksessa (LaWF , 

Law q, Lvw .eq). 

Al kapalnotukset 
Melumittauksia varten standardoituja aikapainotuksia voidaan käyttää täri-
nänkin mittaamiseen silloin, kun halutaan tutkia sen ajallista vaihtelua. Ekvi-
valenttitason muodostaminen hävittää tiedon ajallisista vaihteluista koko mit-
tausajanjaksolta. 

Ympäristötärinämittauksissa suositellaan käytettäväksi aikapainotusta S 
(slow), joka edustaa 2 s keskiarvoa. Nopeita vaihteluita voidaan tarkastella 
aikapainotuksella F (fast), joka edustaa 250 ms aikakeskiarvoa. 

Ent mmälstaso 
Aikapainotettuna mitatun kiihtyvyys- tai nopeustason suurin arvo. Liikenteen 
aiheuttaman ympäristätärinän arviointiin suositellaan käytettäväksi ensisijai-
sesti (kokokehon vaikutuksia varten taajuuspainotetun ja S-aikapainotetun 
kiihtyvyystason enimmäisarvoa 1-aw,Smax 

Enimmäistason suhteeseen muihin suureisiin, esim. ekvivalenttitasoon, 
vaikuttavat aikapainotuksen tyyppi, tärinätapahtumien kesto ja lukumäärä. 
Lukumäärällä ei ole periaatteessa vaikutusta itse enimmäistasoon, koska 
vain suurin arvo kirjataan. Käytännön mittauksissa on luotettavamman mit-
taustuloksen saamiseksi tarkasteltava monien tärinätapahtumien enimmäis-
tasoja; vähintään laskematta niiden keskiarvo tai tarkemmin käyttämällä 
tilastollista arvoa (pysyvyystasoa), jonka äänitaso ylittää esim. 1 - 5 % ajasta. 

Ekvlvalenttl tärinätaso 
Ekvivalenttitaso (eli ekvivalentti tärinätaso tai samanarvoinen jatkuva tärinäta-
so) on tiettyä aikaväliä edustava keskiarvosuure. Sen avulla voidaan yhdellä 
luvulta kuvata pitkiä ajanjaksoja, joiden kuluessa tärinätaso mandollisesti 
vaihtelee paljonkin. Kandella tärinätilanteella on sama ekvivatenttitaso, jos 
tärinän energiat (tärinäannokset) ovat samat. 
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Tärinäemissio 
Tärinäemissio on lähteen tärinäpäästä. Se on laskennallinen suure, josta 
kaikki etenemistiehen liittyvät vaimennukset on poistettu. Tieliikenteen ta-
pauksessa emissiosuureena voidaan käyttää nopeus- tai kiihtyvyystasoa 10 
m päässä tien keskiviivasta. Muista lähteistä puhuttaessa emissiona käyte-
tään yleensä lähteen tärinätehotasoa. 

Tärinäimmlssio 
Tärinäimmissio on tarkasteltavan kohteen täri nätilanne eli havaintopisteen 
nopeus- tai kiihtyvyystaso. 

Tärinäerlste 
Tärinäeriste on rakenne, jolla pyritään alentamaan tärinätasoa. Se voi olla 
maakerros, erityinen materiaalikerros, varsinainen tärinää eristävä tai vai-
mentava laite jne. tai niiden yhdistelmä. 

Tasainen tärinä 
Tärinä, jonka tason vaihtelut ovat tarkasteluaikana merkityksettömän pieniä. 

Vaihteleva tärinä 
Tärinä, jonka taso vaihtelee jatkuvasti ja huomattavassa määrin tarkastelu- 
aikana. Tieliikenteen aiheuttama tärinä kuuluu yleensä tähän luokkaan. 

Impulssimainen tärinä 
Erilliset tärinäenergian purkaukset, joiden kesto on pienempi kuin 1 s. Räjäy-
tys- ja paalutustöiden tärinä kuuluu yleensä tähän luokkaan. 
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