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1 TEHTÄVÄ 
 
Airix Ympäristö Oy:n toimeksiannosta on Geobotnia Oy tehnyt raideliikenteen aiheuttaman 
tärinän mittauksia maaperästä Limingassa, Limingan aseman koillispuolella olevalla uudella 
asemakaava-alueella, sekä arvioinut niiden perusteella alueen tärinäriskejä uutta maankäyt-
töä ajatellen.  
 
Kaava-alue sijoittuu pääradan molemmille puolille.  Alueen pituus radan suunnassa on noin 
600 metriä ja se ulottuu 160…200 metriä radasta, sen molemmin puolin.   
 
Tärinämittaus toteutettiin linjamittauksina maaperästä. Tärinämittauksessa on mitattu rata-
osalla kulkevia raskaita tavarajunia.  Mittaukset on tehty aikavälillä 17.8 – 6.10.2012. 
 
Tärinämittaus on toteutettu VTT:n ohjetta ”Rautatieliikenteen tärinän vaikutus rakenteisiin -  
vaurioalttiuden kartoittaminen ja mittaaminen” (VTT 2002) noudattaen.  Tuloksia on verrattu 
myös VTT:n julkaisuun ”Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta” (VTT 2004).  
.  
 

2 MITTAUSALUEEN KUVAUS  
 
Kaava-alueen luoteisosa on lähes kokonaan peltoa, jonka luoteisreunassa kulkee Topukselle 
menevä yleinen tie n:o 18666.  Radan kaakkoispuolinen alue on myös pääosin puutonta pel-
toa / niittyä.  Alueen eteläosassa, radan kaakkoispuolella on jäähalli.  Selvitysalue on esitetty 
kuvassa 1. 
 

 

Kuva 1 Selvityskohteen sijainti. 
 
Alueen maanpinta on hyvin tasainen. GTK:n maaperäkartan mukaan alueen maaperä on 
hiesua, eli GEO-luokituksen mukaan hienoa tai keskirakeista keskisilttiä, mahdollisesti savis-
ta silttiä.  Lähialueilla aikaisemmin tehtyjen pohjatutkimusten mukaan tyypillinen pohjamaalaji 
on savinen siltti.  Kerrostuman paksuus ei ole tiedossa. 
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Aseman ohi liikennöi säännöllisesti tavarajunia, joiden kokonaispaino vaihtelee <1000 … 
noin 5600 tn, lastinaan pääasiassa rautapellettejä.  Tavarajunien nopeusrajoitus mittausalu-
eella on 60 km/h.   
 
Mittausaikana ratatyöt pääradalla Limingan eteläpuolella aiheuttivat poikkeustilanteen nor-
maaliin tavaraliikenteeseen.  Kullakin mittauslinjalla pyrittiin vähintään kuuteen raskaaseen 
tavarajunaan.  Poikkeustilanteesta johtuen yhdellä mittauslinjalla tyydyttiin viiteen raskaa-
seen junaan.   
 
 

3 TÄRINÄMITTAUKSET  
 

3.1 Mittauskalusto 
 
Maaperään kohdistuvan tärinän mittauksessa käytettiin mittalaitteina kolmea Instantel’in val-
mistamaan Minimate Plus tärinämittaria. Antureina käytettiin osin vertikaaliantureita, jotka 
mittaavat tärinän pystykomponenttia, ja osin 3D-antureita, jotka mittaavat kaikki kolme toisi-
aan kohtisuoraa komponenttia.   Anturit ovat nopeusantureita, joiden lineaarinen taajuusalue 
on 2…200 Hz. 
 

3.2 Anturien sijoittelu ja kiinnitys  
 
Anturit asennettiin upottamalla maaperään rautatankojen päähän VTT 2002 ohjetta noudat-
taen. Anturit on sijoitettu neljälle rataa vastaan kohtisuoralle linjalle.  Kullakin linjalla oli kolme 
anturia eri etäisyyksillä radasta, jotta tärinän vaimeneminen etäisyyden suhteen voidaan mi-
tata. 
 
Anturit sijoitettiin seuraavasti: 
 Linja 1 vertikaalianturit 30 ja 90 metriä sekä 3D-anturi 160 metriä radasta 
 Linja 2 vertikaalianturit 30 ja 90 metriä sekä 3D-anturi 160 metriä radasta 
 Linja 3 vertikaalianturit 30 ja 90 metriä sekä 3D-anturi 160 metriä radasta 
 Linja 4 vertikaalianturit 30 ja 80 metriä sekä 3D-anturi 130 metriä radasta 
 
Linjat 1…3 sijoittuivat radan luoteispuolelle ja linja 4 kaakkoispuolelle.  Antureiden sijainti il-
menee liitteenä olevalta kartalta (piir. n:o 2). 
 

3.3 Mittaustapa 
 
Mittaukset on tehty nk. jatkuvana mittauksena, jossa on tallennettu kunkin junan ohituksen 
aikainen koko tärinäsignaali.  Signaalin näytteenottotiheys oli 1024 näytettä/s.  Mittaukset 
tehtiin miehitettyinä, jolla varmistettiin mittaustuloksen oikeellisuus ja saatiin samalla mitattua 
junan nopeus. Junan ohittava aika on mitattu sekuntikellolla ja verrattu saatua aikaa junan 
pituuteen, näin on saatu junan nopeus. 
 

3.4 Signaalien käsittely  
 
Mittausdata on käsitelty Blastware -signaalinkäsittelyohjelmistolla. Jokaisesta mittaussignaa-
lista on poimittu suurin heilahdusnopeus sekä dominoiva taajuus.  
 

3.5 Mitatut junat  
 
Junien tiedot kerättiin junaohjauksesta ja niiden tiedot sekä mittauskohteessa mitattu ajono-
peus on esitetty liitteenä olevissa taulukoissa.   
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4 TÄRINÄMITTAUSTULOKSET  

 
Mittausten suurimmat tärinän heilahdusnopeudet ja dominoiva taajuus junatietoineen lähinnä 
rataa olevassa anturissa on koottu taulukkoon 1.   Muiden antureiden huippuarvot on esitetty 
kuvissa 2…5 (ks. kohta 4.12).  
 
Taulukko 1. Suurimmat mitatut tärinäarvot maaperässä ja dominoiva taajuus lähinnä 

rataa olevassa anturissa sekä suurimman tärinän aiheuttaneen junan tiedot 
eri mittauslinjoilla. 

KOHDE Etäisyys 
radasta 

(m) 

Heilahdus-
nopeus 
(mm/s) 

Dominoiva 
taajuus 

Fdom (Hz) 

Suurimman tärinän aiheuttanut juna 
Junan n:o, tyyppi (vetu-

rit+vaunut) ja aika 
Kokonais-
paino (tn) 

Akseli-
paino (tn) 

Junan 
pituus (m) 

Ajonopeus 
(km/h) 

Linja 1  30 6,62 4,9 Ta 5400 (2+45) 
28.8.2012 klo 1:04 

3960 22,0 665 52 

Linja 2  30 1,70 8,3 Ta 5400 (2+45) 
28.8.2012 klo 1:04 

3960 22,0 665 52 

Linja 3 
 

30 1,14 4,5 Ta 5400 (2+45) 
5.10.2012 klo 0:47 

4160 23,0 665 47 

Linja 4 
 

30 0,92 5,0 Ta 5402 (3+40) 
2.10.2012 klo 1:05 

3062 20,0 651 50 

 
Tärinän vallitseva suunta oli tehdyissä mittauksissa pysty. Tärinän dominoiva taajuus (suurin-
ta heilahdusnopeutta vastaavalla hetkellä mitattu määräävä taajuus) oli tyypillisesti 4…6 Hz, 
lähellä rataa paikoin suurempi.  Taajuusarvot ovat tyypillisiä silttipehmeiköille.  Maaperästä 
mitatut taajuudet vastaavat maakerroksen ominaistaajuutta, jolla tärinä pyrkii maaperässä 
etenemään.  Muut junan maaperään aiheuttamat taajuudet vaimenevat yleensä jo lähellä 
rataa. 
 
3D-antureista mitatut tärinän vaakasuuntaiset komponentit olivat pääsääntöisesti jonkin ver-
ran pystysuuntaisia pienempiä.  Rataa vastaan kohtisuora vaakakomponentti nousi tosin 
joissakin mittauksissa samalle tasolle kuin pystysuora. 
 

4.1 Tärinän laskennallinen tarkastelu junaliikenteen osalta  

4.11 Tarkasteluperiaate 

Maaperässä tehtyjen mittausten arviointiin on sovellettu VTT 2002 ohjeen mukaista tärinän 
laskentamallia.  Sovittamisessa on haettu maaperälle sellainen tärinän vaimenemista kuvaa-
va etäisyyseksponentti B, jolla lasketut tärinäarvot sopivat mittaustuloksiin parhaiten ottaen 
huomioon etäisyyden vaihtelu ja kaikki mitatut junat.   
 
Laskentamallissa tärinä vaimenee etäisyyden suhteen eksponenttifunktiona, jossa ekspo-
nentti B kuvaa maaperän kykyä vaimentaa tärinää.  Hyvin pehmeillä maapohjilla, joissa vai-
meneminen on hidasta, on eksponentti alhainen, välillä 0,3…0,6.  Sitkeillä silttimailla ja löyhil-
lä hiekkamailla eksponentti vaihtelee laajalla alueella (0,5…1,5) ja tiiviillä kitkamailla se on 
tyypillisesti >1,5. 
 
Laskentamallissa on useita muita tärinän suuruuteen vaikuttavia parametreja, kuten junan 
paino, junan nopeus ja kiskojen kunto.  Sovittamalla kuhunkin junan mitattuun huippuarvoon 
oma laskentakäyränsä, saadaan em. muiden parametrien vaihtelu huomioon otetuksi mitta-
ustuloksen kautta.  Sovituksessa haetaan laskentamallille sellainen, kaikille junille yhteinen 
etäisyyseksponentti B (maaperävakio), jolla laskentakäyrien muodostama käyräparvi saa-
daan kulkemaan parhaiten eri etäisyyksiltä olevien mittaustulosten kautta.   
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Kun parhaiten sopiva etäisyyseksponentti on löydetty, valitaan määräävä juna, jonka mukais-
ta laskentakäyrää korotetaan, mikäli rataosalla saattaa liikennöidä raskaampiakin junia, mitä 
mittausaineistoon sisältyi.  Raskaimpana junan painona on tarkastelussa käytetty 5600 tn.  
Näin saatu laskentamallitulos edustaa siis suurinta maaperässä vallitsevaa tärinän heilah-
dusnopeuden huippuarvoa. 
 
Tämän jälkeen arvioidaan rakennuksissa vallitsevaa tärinää kertomalla em. maaperän tärinä 
tarkasteltavan rakennuksen vahvistumiskertoimella.  Yksikerroksisilla kevytrakenteisilla ra-
kennuksilla vahvistumiskerroin on tyypillisesti kB = 1,3.  Kaksikerroksiset puurunkoiset raken-
nukset ovat osoittautuneet herkimmiksi vahvistumaan.  Niissä vahvistumiskertoimena on 
usein käytetty kB = 1,9 (joskus mitattu jopa >2,5).  Betonirunkoisissa kerrostaloissa puoles-
taan vahvistumiskerroin saattaa olla pienempi kuin 1, eli kerrostalo usein vaimentaa tärinää.  
 
Seuraavissa tarkasteluissa rakennusten vahvistumiskertoimena on käytetty kB = 1,3, eli ra-
kennukset on oletettu rakennetuksi siten että tärinän vahvistuminen on vähäistä.  
 

4.12 Linjakohtaiset tarkastelut 

 
Tärinän vaimenemista kuvaavat laskentamalliin sovitetut kuvaajat sekä niiden perusteella 
laskettu ennustetärinä rakennuksissa on esitetty kuvissa 2…5. 
 

 

Kuva 2 Tärinänmittaustulokset ja laskentamallin mukaiset tärinäennusteet vmax tutkimus-
linjalla 1.  Suurimpana mahdollisena junan painona on käytetty 5600 tn ja raken-
nuksen vahvistumiskertoimena FB=1,3.  Paras korrelaatio mittaustuloksiin saavu-
tetaan etäisyyseksponentin arvolla B = 0,65.  Linja sijaitsee vaihteen kohdalla, jo-
ka voi selittää korkeat tärinäarvot lähellä rataa ja suhteellisen nopean vaimene-
misen. 
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Kuva 3 Tärinänmittaustulokset ja laskentamallin mukaiset tärinäennusteet vmax tutkimus-
linjalla 2.  Suurimpana mahdollisena junan painona on käytetty 5600 tn ja raken-
nuksen vahvistumiskertoimena FB=1,3.  Paras korrelaatio mittaustuloksiin saavu-
tetaan etäisyyseksponentin arvolla B = 0,50.   

 

 

Kuva 4 Tärinänmittaustulokset ja laskentamallin mukaiset tärinäennusteet vmax tutkimus-
linjalla 3.  Suurimpana mahdollisena junan painona on käytetty 5600 tn ja raken-
nuksen vahvistumiskertoimena FB=1,3. Paras korrelaatio mittaustuloksiin saavu-
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tetaan etäisyyseksponentin arvolla B = 0,30.  On huomattava, että tärinä kasvaa 
etäisyydellä 160 m.  Tämä johtuu ilmeisesti pohjasuhteiden muuttumisesta ja tä-
rinän etenemisestä osittain radan suunnassa.  Tärinätaso 160 m etäisyydellä on 
samaa luokkaa kuin linjalla 2. 

 
 

 

Kuva 5 Tärinänmittaustulokset ja laskentamallin mukaiset tärinäennusteet vmax tutkimus-
linjalla 4.  Suurimpana mahdollisena junan painona on käytetty 5600 tn ja raken-
nuksen vahvistumiskertoimena FB=1,2.  Paras korrelaatio mittaustuloksiin saavu-
tetaan etäisyyseksponentin arvolla B = 0,30. Mitattujen ja laskettujen tulosten 
korrelaatio on hyvä. 

 
 
 

5 JOHTOPÄÄTÖKSET  

5.1 Tärinän vaurioriskit  

 
Kuvissa 2…5 esitetty tärinän ennustekäyrä rakennuksissa kuvaa mitoittavan junan aiheutta-
vaa heilahdusnopeuden huippuarvoa tavanomaisessa 1-kerroksisessa rakennuksessa tai 
hyvin jäykistetyssä ja vaimennetussa 2-kerroksisessa rakennuksessa. Tärinän vaurioriskejä 
arvioidaan heilahdusnopeuden huippuarvon perusteella.   
 
Taulukossa 2 on esitetty yleisesti Suomessa käytettävät rakennusten vauriorajat. 
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Taulukko 2.  Tärinän heilahdusnopeuden raja-arvot rakennusten vaurioitumisalttiuden 
arvioimisessa.  Lähde: VTT 2002. 

Tärinäalttiusluokka Dominoiva 
taajuus, Hz 

Heilahdusnopeuden resultan-

tin huippuarvo resv̂ , mm/s 

I. Normaalikuntoiset hyvin jäykistetyt rakennuk-
set. Teräs- ja teräsbetoniset teollisuusraken-
nukset, muut teräsrakenteet, sillat ja muut 
niihin rinnastettavat rakenteet. 

< 10 8 
10…30 10 

> 30 12 

II. Perinteisesti rakennetut betoni-, tiili- tai puu-
rakenteiset asuin- ja liikerakennukset tai muut 
niihin rinnastettavat rakennukset ja rakenteet.  

< 10 4 
10…30 5 

> 30 6 
III. Erityisen herkät rakennukset tai rakenteet ja 

kulttuurihistoriallisesti tai yhteiskunnallisesti 
merkittävät rakennukset. 

< 10 2 
10…30 3 

> 30 4 
 
Mikäli alueelle rakennetaan asuin- tai liikerakennuksia, sijoittuvat ne tyypillisesti luokkaan II, 
jolloin vaurioriskejä voi esiintyä tärinän huippuarvoilla  4,0 mm/s.  Ennustekäyrien perusteel-
la vaurioriskiraja ylittyy mittauslinjan 1 alueella jopa 150 päässä radasta.  Muilla linjoilla vau-
rioriskialue on hyvin kapea eikä ulotu kaavailtuihin uusiin rakennuksiin. 
 
Linjan 1 tärinät poikkesivat olennaisesti muista mittauslinjoista.  Osittain tämä liittynee siihen, 
että maaperän tärinäalttius on suurimmillaan linjan 1 alueella ja näyttää alenevan koilliseen 
päin.  Linjan 1 kohdalla on radassa vaihde, joka voi lisätä junasta maahan kohdistuvia isku-
maisia voimia.  Mikäli raiteessa on vaihteen kohdalla myös epätasaisuutta, voi tällä kohdalla 
junasta maahan kohdistuva dynaaminen voima olla poikkeuksellisen suuri. 
 
Liitteenä olevassa tärinäaluekartassa (piir. n:o 1) on vaurioriskialue kuvattu VTT 2002 ohjeen 
mukaisella merkinnällä V.  Sen rajaus on määritetty heilahdusnopeuden 4,0 mm/s mukaan, 
käyttäen rakennuksille vahvistumiskerrointa kB = 1,3.  Tämä vastaa yksikerroksisten raken-
nusten tyypillistä arvoa tai hyvin jäykistettyä ja vaimennettua kaksikerroksista rakennusta.  
 
On huomattava, että vaikka rakennus suunnitellaan hyvin tärinää kestäväksi, voi sekundääri-
sissä rakennusosissa, kuten esimerkiksi laatoitusten saumoissa, ilmetä halkeilua jo alemmil-
lakin tärinäarvoilla.   Nämä liittyvät yleensä siihen, että rakenteisiin kohdistuu kuivumiskutis-
tumisesta, lämpötilamuutoksista, painumista, yms. tekijöistä rasituksia, jotka johtaisivat hal-
keiluun joka tapauksessa, mutta ”laukeavat” tärinästä. 
 

5.2 Tärinän häiritsevyys 

Tärinän häiritsevyyttä arvioidaan tärinän tunnusluvun avulla.  Tunnusluku määritetään erillis-
ten tärinämittaussignaalien taajuuspainotetuista tehollisarvoista.  Normaalisti olemassa ole-
vasta asunnosta mitattaessa tunnusluvun määrittämiseksi valitaan 15 kpl suurinta, erillistä 
mittaustulosta, joista tilastollisesti määritetään arvo, jonka alapuolella 95 % kaikista tärinöistä 
pysyy.  Tätä arvoa kutsutaan tärinän tunnusluvuksi vw,95. 
 
VTT on vuonna 2004 laatinut suosituksen rakennusten värähtelyluokitukseksi.  Luokitus pe-
rustuu em. tunnuslukuun ja on esitetty taulukossa 3. 
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Taulukko 3.  Suositus rakennusten värähtelyluokituksesta. Lähde: VTT 2004. 

 
 
Uuden kaava-alueen tärinäriskiä arvioitaessa ei rakennuksista tehtyjä tunnuslukumittauksia 
voida käyttää.  Karkea suhdeluku huippuarvon vmax ja taulukon 3 mukaisen arvon vw,95 välillä 
on noin 2,0.  Suhdeluku vastaa harmonista värähtelyä. Tavanomaisessa värähtelyssä suhde-
luku on suurempi, joten suhdeluku on häiritsevyystarkasteluissa varmalla puolella. 
 
Taulukon 3 mukaisen VTT:n suosituksen mukaan tulisi uudella asuinalueella tavoitella väräh-
telyluokkaa C, jossa tunnusluku on vw,95 ≤ 0,3.  Vastaava värähtelyluokka saavutetaan tilan-
teessa, jossa huippuarvona ilmaistu ennustekäyrän heilahdusnopeus on suunnilleen vmax ≤ 
0,6. 
 
Voidaan todeta, että värähtelyluokan C tasoa ei saavuteta koko selvitysalueella.  Luokan D 
(suositus vanhoilla alueilla) tasoakaan ei saavuteta suurimmalla osalla aluetta. Mikäli alueelle 
sijoitetaan asuinrakennuksia, on alueen koillisosa tärinän suhteen edullisempi kuin lounais-
osa.  Asuinrakennusten suhteen tulisi pyrkiä rakenteisiin, joilla tärinän vahvistuminen on 
mahdollisimman vähäistä. 
 
Työpaikkarakentamisessa asuinrakennuksiin verrattavia värähtelyluokkia ei ole julkaistu, 
mutta voidaan arvioida, että esimerkiksi toimistotyössä tärinästä johtuvaa häiriintymistä voi 
esiintyä noin 2-kertaisilla tärinäarvoilla asumisen suositusarvoihin verrattuna.  Linjojen 2, 3 ja 
4 alueet olisivat em. tarkasteluperusteella suurimmaksi osaksi työpaikkarakentamiseen so-
veltuvia. 
 

5.3 Mahdollisuudet alentaa maaperän tärinää 

Pääosa maaperän tärinäenergiasta etenee nk. pinta-aaltona (R-aaltona), joka on analoginen 
veden aaltoilun kanssa.  Pinta-aalto ulottuu monesti suuruusluokkaa 5…20 m syvyyteen 
(riippuu maakerroksista ja tärinän aallonpituudesta).  Erilaisilla perustamistavoilla ei voida 
estää sitä, etteikö osa tärinän energiasta siirtyisi rakennukseen.  Rakennuksen paaluttami-
nen tai maapohjan stabiloiminen luultavasti alentaa pystysuoraa tärinää, mutta vaakasuora 
pysyy todennäköisesti likimain samansuuruisena.  Tällaisten perustamistapojen teho arvioi-
daan niin heikoksi, että hyväksyttävään tärinän häiritsevyyteen ei päästä. 
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Tärinän etenemistä voidaan jossain määrin rajoittaa erilaisilla radan ja rakennusten väliin 
tehtävillä jäykistys- tai vaimennusseinillä.  Näiden tarkoitus on toimia tavallaan aallonmurta-
jana, ottamalla riittävällä jäykkyydellään vastaan tärinäenergia ja suuntaamalla se muualle, 
tai vaimentamalla se riittävän pehmeällä vaimennusmateriaalilla.  Teknisiä ratkaisuja ovat 
mm. pilaristabiloinnilla maahan tehtävät jäykistävät seinämät sekä maahan asennettava nk. 
vaimentava kuplaseinämämatto.  Molemmat ovat teknisesti hankalia mitoittaa ja kustannuk-
siltaan kalliita.  Karkeasti arvioiden tärinää voitaisiin eo. tekniikoilla alentaa noin 50 %. 
 
Tehokkain tapa alentaa tärinää olisi tärinälähteeseen puuttuminen, jossa voitaisiin teoreetti-
sesti ajatella seuraavia ratkaisumalleja: 
 Raskaiden junien nopeuden olennainen alentaminen. 
 Ratarakenteen vahvistaminen siten, että rata perustettaisiin paalulaatalle tai radan alla 

oleva pehmeä maa stabiloitaisiin.  Näillä ratkaisuilla jäykistetään radan alla olevaa maa-
pohjaa siten, että mitatun kaltaista R-aaltoa pehmeään maakerrokseen ei synny tai se jää 
heikoksi. 

 

5.4 Rakenteellisia suosituksia 

Rakennettaessa alueelle uusia rakennuksia, suositellaan tärinät otettavaksi suunnittelussa ja 
toteutuksessa huomioon.  Mm. seuraavat tekijät ovat oleellisia: 
 Ei tehdä 2-kerroksisia puurunkoisia rakennuksia, joissa tärinän vahvistumisen ehkäise-

minen on hankalaa. 
 Rakenneosien ominaistaajuudet tulee tarkastella ja suunnitella ne siten, että ne eivät osu 

maaperätärinän taajuusalueelle noin 5 Hz, joka on pehmeän maakerroksen ominaistaa-
juus.  Tällä estetään resonanssin syntyminen. 

 Rakenteissa tulisi olla mahdollisimman paljon materiaalivaimennusta, jolla rajoitetaan 
mahdollisessa resonanssitilanteessa tärinän vahvistumista.  Materiaalivaimennusta voi-
daan lisätä käyttämällä esimerkiksi paikalla valettuja betonirakenteita ja jäykkiä liitoksia 
rungossa. 

 
 

5.5 Kaksoisraiteen vaikutus tärinöihin 
 
Mikäli perusparannettava rata perustetaan edelleen maanvaraisesti, kuten nykyisinkin, eivät 
tärinät tule pääsääntöisesti laskemaan nykyisestä.  Poikkeuksen tästä muodostaa todennä-
köisesti linjan 1 alue, jossa tulevan radan parempi laatutaso vähentänee tärinää. 
 
Kaksoisraide voi periaatteessa kasvattaa tärinätasoja seuraavissa tapauksissa: 
 jos kaksoisraide aiheuttaa sen, että junat ohittavat Limingan nykyistä suuremmalla no-

peudella 
 jos kaksi vastakkaisista suunnista tulevaa junaa kohtaavat selvitysalueen kohdalla, saat-

tavat junien maaperässä kohtaavat värähtelyaallot aiheuttaa interferenssi-ilmiön, jossa 
tärinä vuorottain vaimenee ja voimistuu.  

 
Mikäli kaksoisraiteen seurauksena liikennemäärä kasvaa, voi se aiheuttaa myös häiritsevien 
tärinätilanteiden lisääntymistä. 
 
 

Geobotnia Oy 

      
Olli Nuutilainen, DI       Tero Kuitto, RI 
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Liitteet: Tärinäaluekartta, piir n:o 2 

  Mitattujen junien tiedot, 1 s. 

 
 





Mitattujen junien tiedot
Linja 1 Pvm Klo Suunta Junatyyppi Juna n:o Akseli-lkmJunan paino (tn) Akselipaino (tn) Junan pituus (m) Nopeus(km/h)

17.8.2012 8:58 Etelään Ta/2/60 57082 240 5279 22 873 50
24.8.2012 9:18 Etelään Ta/2/60 57082 240 5244 22 873 52
24.8.2012 9:21 Pohjoiseen Ta/1/19 5417 70 1318 19 391 25
24.8.2012 10:04 Etelään Ta/2/9 5404 36 224 6 196 79
27.8.2012 23:45 Etelään Ta/1/41 5010 146 1893 13 697 22
28.8.2012 1:04 Etelään Ta/2/45 5400 180 3960 22 665 52

Linja 2 Pvm Klo Suunta Junatyyppi Juna n:o Akseli-lkmJunan paino (tn) Akselipaino (tn) Junan pituus (m) Nopeus(km/h)
17.8.2012 8:58 Etelään Ta/2/60 57082 240 5279 22 873 50
24.8.2012 9:18 Etelään Ta/2/60 57082 240 5244 22 873 52
24.8.2012 9:21 Pohjoiseen Ta/1/19 5417 70 1318 19 391 25
24.8.2012 10:04 Etelään Ta/2/9 5404 36 224 6 196 79
27.8.2012 23:45 Etelään Ta/1/41 5010 146 1893 13 697 22
28.8.2012 1:04 Etelään Ta/2/45 5400 180 3960 22 665 52

Linja 3 Pvm Klo Suunta Junatyyppi Juna n:o Akseli-lkmJunan paino (tn) Akselipaino (tn) Junan pituus (m) Nopeus(km/h)
7.9.2012 9:14 Etelään Ta/2/60 57082 240 5445 23 873 48

2.10.2012 1:05 Etelään Ta/3/40 5402 150 3062 20 651 50
2.10.2012 3:37 Etelään Ta/2/45 5416 180 4152 23 665 ei mitattu
3.10.2012 19:30 Etelään Ta/2/60 57086 248 5326 21 874 50
4.10.2012 21:25 Etelään Ta/2/60 57086 240 5487 23 873 44
5.10.2012 0:47 Etelään Ta/2/45 5400 180 4161 23 665 47

Linja 4 Pvm Klo Suunta Junatyyppi Juna n:o Akseli-lkmJunan paino (tn) Akselipaino (tn) Junan pituus (m) Nopeus(km/h)
7.9.2012 9:14 Etelään Ta/2/60 57082 240 5445 23 873 48

2.10.2012 1:05 Etelään Ta/3/40 5402 150 3062 20 651 50
3.10.2012 19:30 Etelään Ta/2/60 57086 248 5326 21 874 50
4.10.2012 21:25 Etelään Ta/2/60 57086 240 5487 23 873 44
5.10.2012 0:47 Etelään Ta/2/45 5400 180 4161 23 665 47
5.10.2012 3:38 Etelään Ta/2/45 5416 180 4161 23 665 41


