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1. JOHDANTO 
 

Tämä tärinälausunto laadittiin aikaisempien kaava-alueen lähistössä tehtyjen 
tärinämittausten perusteella, Asemakannaksen kaava-alueen tärinäselvi-
tys, Geomatti Oy, 10.6.2009. 
 
Vuoden 2009 tärinäselvityksen jälkeen on laadittu tarkemmat ohjeet raken-
nusten värähtelyriskeistä, VTT:n tiedote: Rakennukseen siirtyvän liiken-
netärinän arviointi (Asko Talja ym. 2008). Tätä ohjetta sovelletaan tässä 
lausunnossa. 
 
Lausunnossa kuvataan tärinä- ja runkomeluriskiä suunnitellulla Lumperon-
harjun kaava-alueella. Kaavasta on kaksi vaihtoehtoa, jotka tärinä- ja runko-
meluriskien kannalta eivät juuri poikkea toisistaan. 
 
Tarkastelun lähtökohtana on VTT:n julkaisussa: Suositus liikennetärinän 
arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa (Jouko Törnqvist ja Asko Tal-
ja, 2006,VTT, Working Papers 50, 2006) esitetty suositus rakennusten vä-
rähtelyluokituksesta (Taulukko 1). Luokitus lähtökohtana on ihmisen kokema 
tärinähäiriö. Uusien asuinrakennusten suositeltu värähtelyluokka on C. 
 
Tärinän suositusarvot perustuvat tärinän heilahdusnopeuden taajuuspainote-
tun tehollisarvon mittaamisen perusteella tilastollisesti määritettyyn värähte-
lyn tunnuslukuun vw,95  (taulukko 1 ja liite 1).  
 
Taulukko 1. Suositus rakennusten värähtelyluokituksesta (VTT, Working Papers 50, 2006). 

 

Luokka Värähtelyolosuhteet vw,95  ,(mm/s) 

A Hyvät asuinolosuhteet. 
Tärinää ei yleensä havaita. 

< 0,10 

B Suhteellisen hyvät olosuhteet. 
Tärinä voidaan havaita, mutta se ei ole 
yleensä häiritsevää. 

< 0,15 

C Suositus uusien rakennusten suunnitte-
lussa. Keskimäärin 15 % asukkaista 
kokee tärinän häiriönä. 

< 0,30 

D Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla 
asuinalueilla. Keskimäärin 25 % asuk-
kaista kokee tärinän häiriönä. 

< 0,60 

 
Rataosan tavaraliikenteen määrä oli vuonna 2019 noin 130 000 tonnia. Sa-
maa suuruusluokkaa oli liikenne myös vuonna 2009. Radalla ei ole henkilölii-
kennettä. Rataosalle ollaan suunnittelemassa perusparannusta, Saarijärvi–
Haapajärvi-radan peruskorjaus, Hankearviointi, Väyläviraston julkaisuja 
48/2021. Saarijärvi–Haapajärvi-radan kunto on huono, minkä vuoksi akseli-
paino on rajoitettu18 tonniin ja nopeus rajattu arvoon 40 km/h. Jos kunnos-
sapitoa ei lisätä tai rataa ei peruskorjata, joudutaan rata lähivuosina sulke-
maan liikenteeltä.  
 
Tässä tarkastelussa lähtökohtana on aikaisemmassa raportissa (2009) käy-
tetty 22,5 tonnin akselipaino ja nopeus 60 km/h. Näillä tunnusluvuilla tärinä- 
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ja runkomeluriski ovat suurempia kuin nyt käytössä olevilla rajoitetuilla tun-
nusluvuilla. 
 
Maapohja radan alla on Lumperonkankaan kaava-alueen ja suunniteltujen 
rakennusten kohdalla soraa ja hiekkaa, joilla tärinäriski on yleensä suhteelli-
sen vähäinen, vaikkakin runkomeluriski on puolestaan pehmeitä rakennus-
pohjia suurempi. Radan pohjoispuolella lämpökeskuksen ja harjun välissä on 
vaihtelevan paksuisia täyttömaita. 
 

2. TÄRINÄLAUSUNNON PERUSTEET  
 
VTT:n ohjeiden mukaan maankäytön suunnittelussa tärinän arviointi jaetaan 
kolmeen tasoon (VTT 2006, Suositus liikennetärinän arvioimiseksi 
maankäytön suunnittelussa, Working Papers 50).  
 
Arviointitaso1 perustuu turvaetäisyyksiin. Arviointitason 1 mukaan on suosi-
teltava turvaetäisyys raskaasti liikennöityjen ratojen ympäristössä kiinteällä 
maapohjalla noin 100 metriä. Arviointitasoa 1 käytetään maakuntakaavan tai 
yleiskaavan tärinäriskitarkasteluissa.  
 
Arviointitason 2 käyttö perustuu turvaetäisyyksien lisäksi laskennallisiin tar-
kasteluihin ja paikan päällä tehtäviin tarkentaviin mittauksiin. Arviointitasoa 2 
voidaan käyttää, kun yleiskaavassa tai asemakaavassa rakentamista ohja-
taan yksityiskohtaisesti ja arviointitason 1 perusteella alue on riskialuetta. Ar-
viointitasoon 2 laskennallisiin menetelmiin sisältyy usein niin suuria epävar-
muuksia, että tärinämittauksiin perustuva arviointitaso 3 on usein perusteltua.   
 
Arviointitasoa 3 käytetään erityisesti silloin, kun tärinän arvioidaan vahvistu-
van merkittävästi rakennuksissa. Arviointitaso 3 perustuu tarkempiin raken-
nuspaikkakohtaisiin tärinämittauksiin ja rakennusten värähtelytarkasteluihin. 
 
Tämän tarkastelun lähtökohtana on lähinnä suosituksen arviointitaso 3.  
 
 

3. TÄRINÄMITTAUKSET  
  

 

Kuva 1. Asemakannaksen 
tärinämittauspisteet (2009) 
on merkitty punaisilla ym-
pyröillä. Lumperonharjun 
kaava-alue jää pääosin 
kuvan oikean reunan ulko-
puolelle. 
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Tärinämittaukset on kuvattu tarkemmin vuoden 2009 raportissa Asemakan-
naksen kaava-alueen tärinäselvitys, Geomatti Oy,10.6.2009. Vuoden 2009 
tärinänmittauspisteet ja mittauslinjat on esitetty kuvassa 1. 
 
Tämän lausunnon tarkasteluihin otettiin mittauspisteen MP4 tulokset, joissa 
tärinä oli pääosin suurinta. Tärinä oli tätäkin suurempaa mittauspisteessä 
MP5, mutta tämän mittauspisteen kohdalla oli sekalaisia täyttöjä, joilla saattoi 
olla merkittävää vaikutusta tärinäarvoihin. Nämä korkeamman mittauspisteen 
MP 5 tärinän arvot jätettiin tarkastelusta pois, koska ne eivät kuvaa tärinää 
suunnitellulla Lumperonharjun kaava-alueella.  
 
 
 

4.  VÄRÄHTELY RAKENNUKSISSA  
 
Tärinä voi siirtyä maasta rakennuksiin vaaka- tai pystysuunnassa.  Tätä siir-
tymistä on laskennallisesti arvioitu mittaustulosten perusteella käyttäen 
VTT:n tiedotteen: Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän arviointi (As-
ko Talja ym. 2008) suosituksia. Laskennallisissa arvioissa on otettava huo-
mioon, että tarkasteluihin liittyy yleensä noin 20 – 30 % epävarmuus. 
 
Vaakasuuntainen rakennuksen rungon värähtely 
 
Vaakasuuntainen värähtely voi aiheuttaa koko rakennuksen rungon reso-
nanssivärähtelyn.  
 
Koska värähtelyn hallitseva taajuus oli mittauksissa kaikissa pisteissä ja 
suunnissa laajakaistaista lähinnä alueella 8 – 80 Hz, ei rakennuksen rungon 
vaakasuuntaista matalataajuista resonanssivaara ja samalla rungon värähte-
lyn vahvistumisriskiä ole.  
 
Välipohjien ja maanvaraisen lattian pystysuuntainen värähtely 
 
Pystysuunnassa tärinä voi aiheuttaa häiritsevää värähtelyä, kun pystysuun-
taiset kantavat rakenteet (seinät) välittävät maapohjan värähtelyn välipohjille.  
 
Lumperonkankaan kaava-alueen rakennuksissa kriittinen on asuinkerroksen 
ja kellarin sekä asuinkerroksen ja ullakon välinen välipohja.  
 
Tärinäselvityksen välipohjien värähtelyarvioinnissa tarkasteltiin mahdollisia 
resonanssitaajuuksia. Tarkastelussa on otettu huomioon, että varsinkin kor-
keataajuinen värähtely vähenee sen siirtyessä maasta perustuksien kautta 
kantaville seinille (VTT:n tiedote: Rakennukseen siirtyvän liikennetärinän 
arviointi (Asko Talja ym. 2008). Välipohjien resonanssivärähtelyssä olete-
taan kantavien seinien pystyvärähtelyn kuusinkertaistuvan välipohjissa 
 
Lausunnossa arviointi tehtiin sekä pystyvärähtelyn keskiarvon, että suurim-
man mitatun tärinätapahtuman perusteella (kuva 2). Kuten edellä kerrottiin, 
tärinäarvot saatiin mittauspiste MP4:n mittaustuloksista. Tarkastelussa otet-
tiin huomioon myös tarkasteluetäisyys radasta. Uudella kaava-alueella lä-
himmät rakennukset ovat noin 150 metrin etäisyydellä radasta ja aikaisempi 
mittauspiste MP4 noin 50 metrin etäisyydellä radasta. Etäisyyden kolminker-
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taistuessa, kuten tässä, tärinä alenee noin kolmannekseen. Tämä otettiin 
laskelmissa lähtökohdaksi. 
 

 
Kuva 2.  Mittauspiste MP4 pystyvärähtelyn mitatut tehollisarvojen taajuuskom-
ponentit vuoden 2009 mittauksessa. Myöhemmässä tarkastelussa on nämä arvot 
jaettu siis kolmella kuten tekstissä kerrotaan.  
 

Kuvassa 3 on esitetty mitatun pystysuuntaisen värähtelyn (vert.) tulosten pe-
rusteella laskennallisesti arvioitu rakennuksen välipohjien värähtely niiden 
ominaistaajuuden suhteen. Vaaka-akselin taajuus vastaa rakennuksen väli-
pohjan ominaistaajuutta, joiden suuruus on yleensä välillä 20 - 80 Hz. 
 
 

 
 
Kuva 3. Rakennuksen välipohjien laskennallisten värähtelytarkasteluiden tulokset. 
Sininen käyrä edustaa maksiarvoja ja oranssi keskiarvoa. Kuvassa on myös väräh-
telyluokkien C ja D raja 0,30 mm/s sekä värähtelyluokkien C ja B raja 0,15 mm/s. 
 

B-Luokka 

C-Luokka 

D-Luokka 
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Kuvan 3 arvioidut välipohjien värähtelyt toteutuvat silloin, kun välipohjien 
ominaistaajuus on tarkasteltavan taajuuden kohdalla. Esimerkiksi huippuvä-
rähtely 0,33 mm/s tarkastelussa edellyttää, että välipohjan ominaistaajuus 
olisi noin 15 Hz. Mikäli se olisi esimerkiksi 30 Hz, värähtelyn tunnusluku vw,95 

olisi selvästi alhaisempi noin 0,05 mm/s. 
 

Laskennallisten tarkasteluiden perusteella voidaan arvioida, että välipohjien 
värähtely ei laskennallisten tarkasteluiden perusteella ylitä yleensä suositus-
arvoa, C-luokkaa (vrt. taulukko 1).  
 
Vähäinen ylitys on laskennallisesti mahdollinen huippuarvotarkastelussa (si-
ninen viiva), jos välipohjan ominaistaajuus olisi resonanssissa junan aiheut-
taman värähtelyn kanssa. Riskiä voidaan vähentää välipohjien suunnittelus-
sa. Lisäksi on otettava huomioon, että aikaisempi mittaus on tehty noin puo-
len kilometrin päästä suunnitelluista rakennuksista, joka kasvattaa laskelmien 
epävarmuutta. Tarkastelu on tehty lähimmän rakennuksen perusteella, joka 
puolestaan vähentää koko alueen värähtelyriskiä.  
 
Maanvastaisten lattioiden värähtely 
 
Vuoden 2009 mittauksessa värähtelyn pystysuora tunnusluku maassa oli mit-
tauspisteessä MP4  0,25 mm/s. 
 
Aiempien kokemusten perusteella voidaan arvioida, että maan värähtely siir-
tyy lähes sellaisenaan pystysuunnassa maasta maanvastaisiin alapohjiin. 
Mittaustulosten perusteella voidaan ennakoida, että suositusarvo 0,30 mm/s 
(C-luokka) ei ylity suunnitellulla kaava-alueella varsinkin, kun otetaan huomi-
oon, että arvo pienenee noin kolmannekseen etäisyyden kasvaessa 50 met-
ristä 150 metriin.  
 
 

6.  RUNKOMELU  
 
Maassa liikkuva tärinä voi siirryttyään rakenteisiin heijastua kuultavaksi run-
komeluksi taajuusalueella 16 – 250 Hz. Asuinrakennuksissa avoratojen ym-
päristössä runkomelun tunnusluvun LpASmax arvon suositellaan olevan pie-
nempi kuin 35 dB. Tällöinkin melu on vielä aistittavissa ja sillä voi olla vähäi-
nen häiriövaikutus (VTT Tiedotteita 2468, Maaliikenteen aiheuttaman run-
komelun arviointi, 2009).  
 
Runkomelun arviointi voidaan tehdä kolmella menetelmällä. Ensimmäinen 
perustuu turvaetäisyyksien käyttöön, toinen taso perustuu laskennalliseen 
tarkasteluun ja kolmas mittauksiin.  
 
VTT Tiedotteita 2468, Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi, 
2009, julkaisun perusteella turvaetäisyys melutasolle 35 dB tarkastelupaikan 
maaperäolosuhteissa olisi raskaalle tavaraliikenteelle (nopeus 100 km/h) 
noin 160 metriä. Tarkastelupaikan nopeus on pienempi, tässä arviossa 60 
km/h, ja se pienentää jonkin verran turvaetäisyyttä.  
 
Runkomelua arvioitiin myös laskennallisesti. Tulokset on esitetty kuvassa 5.  
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Kuva 5. Laskennallisesti radan läheisyydessä arvioitu runkomelutaso rakennuksen 
ensimmäisessä kerroksessa, sininen käyräviiva. Ylemmissä kerroksissa runkomelu 
vaimenee noin 2 dB kerrosta kohden.  Pystyakselilla on äänitaso (dB) ja vaaka-
akselilla etäisyys tavaraliikenteen käyttämästä raiteesta (m). Ruskea vaakaviiva esit-
tää asuinrakennusten yleistä suositusarvoa 35 dB. 
 

Laskennallisten tarkastelujen perusteella on runkomelu noin 110 metrin etäi-
syydellä radasta asuinrakennuksissa suositusarvojen alapuolella. Etäisyyden 
kasvaessa runkomelu vaimenee. Tässä tarkastelussa junanopeus on 60 
km/h, kun se tällä hetkellä on vain 40 km/h. Mahdollisen perusparannuksen 
jälkeen ajonopeus noussee, mutta sen vaikutusta runkomeluun vähentää ra-
dan selvästi parempi kunto, jolla on suurempi merkitys kuin nopeuden nou-
sulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

7. YHTEENVETO JA SUOSITUKSET 

 
 

Tärinälausunnossa selvitettiin Lumperonharjun kaava-alueen tärinä- ja runko-
meluriskejä aikaisempien vuoden 2009 mittauksiin ja laskennallisiin tarkaste-
luihin perustuen. Vuoden 2009 mittausalueen olosuhteet kuten maapohja ovat 
likimain samanlaiset kuin nyt tarkasteltavan Lumparonharjun kaava-alueella.  
 
Vuoden 2009 mittauspisteet olivat selvästi lähempänä rataa kuin suunnitteilla 
olevan kaava-alueen rakennukset. Etäisyyden vaikutus tärinään otettiin huo-
mioon yleisesti käytetyllä tärinän vaimentumismallilla. 
 
Alueiden korkeussuhteiden ja mahdollisten muiden maanpinnalle näkymättö-
mien seikkojen vuoksi tarkasteluihin sisältyy epävarmuutta. Niitä voitaisiin vä-
hentää kaava-alueella tehtävillä tärinämittauksilla. Riskien vähentämiseksi on 
tämän lausunnon tarkasteluiden näkökulma ollut varovaisuusperiaatteen mu-
kainen. Valitut laskennan arvot on arvioitu tämän mukaisesti riskejä varovasti 
korostaen. 
 
Värähtelyn hallitseva taajuus oli mittauksissa laajakaistaista alueella 8 – 80 Hz. 
Korkea taajuus kasvattaa runkomeluriskiä ja alentaa rakenteiden värähtelyriskiä. 
 
Runkomelua tarkasteltiin julkaisun VTT Tiedotteita 2468, Maaliikenteen ai-
heuttaman runkomelun arviointi, 2009, perusteella. Laskennallisten tarkas-
telujen perusteella alittaa runkomelu koko kaava-alueella asuinrakennuksissa 
suositusarvon (35 dB). 
 
Tärinätarkasteluiden lähtökohtana oli VTT:n julkaisussa: Suositus liikennetä-
rinän arvioimiseksi maankäytön suunnittelussa (Jouko Törnqvist ja Asko 
Talja, 2006,VTT, Working Papers 50, 2006) esitetty suositus rakennusten vä-
rähtelyluokituksesta (Taulukko 1). Uusien asuinrakennusten suositeltu väräh-
telyluokka on korkeintaan C. Tärinäselvityksessä tarkasteltiin sekä rungon ko-
konaisvärähtelyä vaakasuunnissa että välipohjien värähtelyä. 
 
Laskennallisten tarkasteluiden perusteella välipohjien värähtelyt voivat harvoin 
ylittää niukasti suositusarvon, jos välipohjan ominaistaajuus olisi samalla taa-
juusalueella kuin junan aiheuttama värähtely. Rakenteiden suunnittelulla tämä 
on vältettävissä. 
 
Rakennuksen rungon vaakasuuntaista resonanssivaara ei tarkasteltavalla alu-
eella ole.  
 
Mittaustulosten perusteella ei maanvastaisten lattioiden värähtelyn suositusar-
vo 0,30 mm/s (C-luokka) ylity kaava-alueella. 
 
 

Matti Hakulinen 
Matti Hakulinen, TkL 
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LIITE 1, TÄRINÄN KUVAAMISEN KÄSITTEITÄ 
 

 
 
Värähtelyn tunnusluku vw,95 = vw ka + 1,8 σ 
  
vw ka   on 15 suurimman värähtelyn keskiarvo 
σ     on 15 suurimman värähtelyn keskihajonta 
 
 

 


