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Tiivistelmä

Tässä työssä tutkittiin raideliikenteen värähtelyä ja runkomelua sekä niiden
mallintamismenetelmiä. Työn tavoitteena oli selvittää raideliikenteen runkomelun
numeeriseen mallintamiseen soveltuvat menetelmät ja kehittää laskentamalliin pe-
rustuva runkomelun arviointimenetelmä. Kirjallisuusselvityksessä raideliikenteen
värähtelyä ja runkomelua tarkasteltiin lähteen (juna-ratarakenne), siirtotien (maape-
rä) sekä vastaanottajan (rakennus) osalta. Kirjallisuusselvityksen perusteella valittiin
käytettävät menetelmät raideliikenteen värähtelyn mallintamiseksi rakennuksessa.

Tutkimuskohteena toimineesta asuinkerrostalosta ja ympäröivästä maaperästä
luotiin 3D-malli elementtimenetelmää hyödyntävään Ansys-laskentaohjelmistoon.
Mallissa otettiin huomioon rakennuksen kantava ja jäykistävä runko. Laskentamallissa
värähtelyä tarkasteltiin taajuustasossa.

Tutkimuskohteessa mitattiin raideliikenteen aiheuttamaa värähtelyä. Mittauspis-
teet sijaitsivat maaperässä, rakennuksen kantavissa rakenteissa jokaisessa kerroksessa
sekä asuinhuoneen välipohjan keskipisteessä. Mittaustuloksilla validoitiin tutkimus-
kohteesta luotua laskentamallia. Lisäksi mittaustuloksia hyödynnettiin runkomelun
arviointimenetelmien vertailussa. Tutkimuskohteen maaperän ominaisuuksia määri-
tettiin pinta-aaltojen spektrianalyysiin perustuvan maaperän leikkausaallonnopeuk-
sien mittausmenetelmän avulla.

Laskentamalliin perustuva runkomelun arviointimenetelmä perustuu suunnittelu-
kohteessa maaperästä tehtäviin raideliikenteen värähtelymittauksiin. Arvio värähte-
lystä rakennuksessa tehdään laskentamallista saatavilla värähtelyn siirtofunktioilla
ja mitatuilla maaperän värähtelytasoilla. Laskentamalliin perustuvalla runkomelun
arviointimenetelmällä voitiin arvioida runkomelutasoja tutkimuskohteessa nykyme-
netelmiä tarkemmin rakennuksen eri tiloissa. Välipohjan värähtelyn värähtelytason
arviossa laskentamallin ero mittaustulokseen oli noin 0,5 dB. Laskentamallilla runko-
meluarvio voidaan tehdä rakennuksen eri tiloissa taajuustasossa.

Tutkimuskohteen tulosten perusteella numeeriseen laskentamalliin perustuva
runkomelun arviointimenetelmä soveltuu suunnittelukäyttöön. Haasteina laskenta-
malleissa on materiaaliparametrien määrittämisen epävarmuus ja mallien vaatima
laskentateho.
Avainsanat akustiikka, raideliikenne, värähtely, runkomelu, mallinnus,

elementtimenetelmä
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Abstract
This thesis studies the use of numerical modelling methods of vibration and ground-
borne noise emitted by railway traffic. The literature review section of the thesis
discusses the mechanisms of vibration and groundborne noise as well as the modelling
methods used to model and evaluate the phenomena. The section is divided to
emission (train-track interaction), propagation (ground) and immission (building) of
vibration and groundborne noise. Methods used in the numerical model in the thesis
are based on the literature review.

Modelling the immission of groundborne noise in a building is investigated by
creating a numerical model of a building in Ansys engineering simulation software.
The model includes the building and the surrounding ground. The numerical model
utilizes finite-element method to calculate the harmonic response of the building.

Vibrations caused by the nearby railway were measured in the subject building in
order to validate the numerical model as well as to compare the groundborne noise
evaluation methods. Vibration velocity levels were measured on the top layer of the
soil, on each story of the building and on the midpoint of the floor of a room. The
shearwave velocity of the soil around the building was measured and evaluated using
the spectral-analysis of surface waves method.

The proposed evalution method of groundborne noise is based on railway vibration
measuerements on the site and a numerical model of the building. The groundborne
noise levels in the building are evaluated based on the soil to building transfer
functions from the numerical model and the measured ground vibration levels. The
proposed method enabled more accurate assessment of groundborne noise in the
investigated building than the widely used assessment guidelines. The difference
between the measurement and the proposed method in the floor vibration was 0.5
dB. The proposed method allows for assessing vibration anywhere in the building in
frequency domain. The proposed groundborne noise evalution method based on a
numerical model was determined to be suitable for use in acoustic consulting. Some
of the challenges in the method are the uncertainties of determining the material
parameters and the computational resources needed to solve large models.
Keywords acoustics, railway, goundborne noise, vibration, modelling, finite element

method
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Symbolit ja lyhenteet

Symbolit
cp P-aallon eli pitkittäisaallon nopeus [m/s]
cr R-aallon eli Rayleigh-aallon nopeus [m/s]
cs S-aallon eli leikkausaallon nopeus [m/s]
D vaimennussuhde
E kimmokerroin [Pa]
f taajuus [Hz]
G leikkausmoduuli [Pa]
k jousivakio [N/m]
LpASmax enimmäisäänitaso, A-painotettu, Slow-aikapainotettu [dB]
LvASmax enimmäisvärähtelytaso, A-painotettu, Slow-aikapainotettu [dB]
Lprm runkomelutaso, tilastollinen tunnusluku [dB]
Lvrm värähtelynopeustason tilastollinen tunnusluku [dB]

α Rayleigh-vaimennuksen massaverrannollinen kerroin
β Rayleigh-vaimennuksen jäykkyysverrannollinen kerroin
β vaimennuskerroin, viskoosivaimennus
η häviökerroin, hystereettinen vaimennus
λ ensimmäinen Lamé-kerroin
λr R-aallon eli Rayleigh-aallonpituus [m]
ν Poissonin suhde
ρ tiheys [kg/m3]
ϕ vaihe-ero [deg]
ω1 Rayleigh-vaimennuksen alarajakulmataajuus [rad/s]
ω2 Rayleigh-vaimennuksen ylärajakulmataajuus [rad/s]

Lyhenteet
BEM boundary element method, reunaelementtimenetelmä
BOEF beam on elastic foundation, kimmoisalla alustalla oleva palkki
CLM coupled lumped mass, kytketty keskitetty massa
DEM discrete element method, diskreettielementtimenetelmä
FDTD finite difference time domain, aikason differenssimenetelmä
FEM finite element method, elementtimenetelmä
PML perfectly matched layer, numeerinen vaimennuskerros
RMS root mean square, neliöllinen keskiarvo
SASW spectral analysis of surface waves, pinta-aaltojen spektrianalyysi
SEA statistical energy analysis, tilastollinen energia-analyysi
SFEM spectral finite element method, spektrielementtimenetelmä
SH shear horizontal, horisontaalinen leikkausaallon komponentti
SSI soil-structure-interaction, maaperän ja rakennuksen välinen vuorovaikutus
SV shear vertical, vertikaalinen leikkausaallon komponentti
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1 Johdanto
Raideliikenne aiheuttaa ympäröivään maaperään värähtelyä, joka voi esiintyä läheisis-
sä rakennuksissa havaittavana tärinänä tai runkomeluna. Tärinä on ihmisen aistimaa
rakenteiden värähtelyä tyypillisesti alle 80 Hz taajuuksilla. Runkomelu on puoles-
taan taajuusalueella 16-500 Hz esiintyvää rakenteiden värähtelystä johtuvaa ilman
värähtelyä, jonka ihminen aistii äänenä. Raideliikenteen rakennuksessa aiheuttamaan
runkomeluun vaikuttavat liikennöivä kalusto, ratarakenne, maaperä ja rakennuksen
ominaisuudet. (ISO 14837-1:2005)

Uusien raideliikennehankkeiden ja radanvarsille sijoittuvan täydennysrakentami-
sen myötä rakennuskohteita suunnitellaan yhä useammin raideliikenteen aiheutta-
malle värähtelylle ja runkomelulle alttiille alueille. Yleisesti käytössä olevat yksin-
kertaiset runkomelun arviointiin käytettävät laskentamenetelmät sisältävät monia
epävarmuuksia eikä niillä voida ottaa huomioon esimerkiksi rakennuksen runkoratkai-
sun tai muiden rakennuskohteen erityispiirteiden vaikutusta rakenteiden värähtelyyn
ja havaittaviin runkomelutasoihin. Tarkemmalla laskentamenetelmällä runkomelun
eristystarpeet voidaan määrittää varmemmin, jolloin on mahdollista saavuttaa mer-
kittäviä kustannussäästöjä rakennushankkeissa. Raideliikenteen värähtelyjen vaimen-
nusmenetelmien arviointiin soveltuva laskentamenetelmä voi edistää tehokkaampaa
maankäyttöä raideliikenteen läheisyydessä.

1.1 Runkomelun arviointikriteerit ja ohjearvot
Suomessa raideliikenteen runkomelun ohjearvoina käytetään ääniympäristöasetuk-
sen sovellusohjeen (Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä 2018)
mukaisia maaperäisen runkomelutason Lprm ohjearvoja 30 dB ja avoradoilla 35
dB. Ohjearvot perustuvat VTT:n esiselvityksessä (Talja ja Saarinen 2009) esitettyi-
hin runkomelutason ohjearvoihin, sekä niiden soveltamisesta saatuihin kokemuksiin
suunnittelussa.

VTT:n esiselvityksen mukainen runkomelutaso Lprm on tilastollinen tunnusluku,
joka lasketaan yksittäisten ohitusten aiheuttamista enimmäisäänitasoista LpASmax.
Tunnusluvun määritelmän mukaan 95 % raideliikenteen ohituksien aiheuttamista
enimmäisäänitasoista alittaa tunnusluvun lukuarvon. Ohitusten enimmäisäänitaso ar-
vioidaan mitatusta äänenpaineesta Slow-aikapainotuksella ja A-taajuuspainotuksella.
Enimmäisäänitaso LpASmax vastaa ISO 14837-1:2005 -standardissa esitettyä mittaus-
tapaa runkomelun yksittäisten ohitusten mittalukuna.

Eri maiden runkomelun arvioinnissa käytetyt kriteerit ja ohjearvot eroavat niin
laajuudeltaan kuin vaatimusten osalta toisistaan. Arviointikriteerejä ja ohjearvoja
on koottu ja vertailtu julkaisuissa (Talja ja Saarinen 2009) ja (Elias ja Villot 2012).
Arviointikriteereinä on useimmiten käytetty enimmäisäänitasoa (UK ja USA), ekviva-
lenttiäänitasoa (Alankomaat, Espanja, Sveitsi) tai molempia (Itävalta, Norja, Ruotsi).
Enimmäisäänitason mittaustapa on yleensä LpASmax lukuun ottamatta Norjaa ja
Ruotsia, joissa Slow-aikapainotuksen sijaan käytetään Fast-aikapainotusta. Joissakin
maissa käytössä on myös erikseen pienitaajuisen melun ohjearvot, jotka usein perus-
tuvat ihmisen kuulokynnykseen pienillä taajuuksilla. Arviointimenetelmänä melun
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pienitaajuisuudesta käytetään usein A- ja C-painotettujen melutasojen erotuksen
suuruutta. (Elias ja Villot 2012)

Runkomelun taajuusalueeksi on määritelty 16-500 Hz (ISO 14837-1:2005). Eri-
tyisesti pienillä taajuuksilla huonetilojen ominaistaajuuksien aiheuttama spatiaa-
linen äänenpainetason vaihtelu aiheuttaa merkittävää epävarmuutta runkomelun
äänenpainetason mittaukseen. ISO 14837-1 -standardin mukainen läheltä huonetilan
keskipistettä mitattava äänenpainetaso voi olla merkittävästi pienempi kuin huone-
tilan nurkissa esiintyvä äänenpainetaso. Huonetilan ominaistaajuuksien vaikutusta
mitattuun runkomelun äänenpainetasoon voi vähentää useammalla mittauspisteellä
eri kohdissa huonetilaa. Lurcock et al. (2018) ehdottavat ISO 16283-1 -standardin
mukaista low-frequency procedure -mittaustapaa runkomelun mittaamiseksi pienissä
huoneissa. Kyseinen mittaustapa muuttaisi runkomelun mittalukua, jolloin myös
sovellettavat ohjearvot tulisi päivittää. Lisäksi mittaustavassa käytetyt huoneen
nurkkapisteiden äänitasot eivät välttämättä edusta ihmisen kokemaa melua.

Huonetilan ominaistaajuuksien aiheuttamien epävarmuuksien vuoksi runkomelun
äänenpainetason mittauksen sijaan voi olla suositeltavaa arvioida runkomelutasoja
rakenteiden värähtelynopeuksista. Myös ISO 14837-1:2005 -standardi sallii kyseisen
arviointitavan käytön äänenpainetason mittauksen sijaan. Yleinen tapa arvioida
runkomelutasoja huoneessa on lattian pystysuuntaisen värähtelyn kytkeminen runko-
melutasoon taajuuskaistaisella tai yksilukuarvoisella korjaustermillä (Elias ja Villot
2012). Arvioimalla huonetilan runkomelutasoa lattian värähtelynopeustasoista voi-
daan välttää sekä rakennuksen ulkovaipan läpi kulkeutuvan mahdollisen ilmaäänen
vaikutus mittaustuloksiin kuin myös huonetilan äänenpainetason spatiaalisen vaih-
telun aiheuttama epävarmuus äänenpainetason mittaamisessa. Toisaalta kyseisessä
arviointimenetelmässä käytettyjen korjaustermien valinnalla on merkitsevä vaikutus
saatuun runkomeluarvioon. Valitun korjaustermin rajoitukset ja soveltuvuus kysei-
seen rakennukseen ja tilaan tulee ottaa huomioon ja arvioida sen käyttökelpoisuutta.

1.2 Runkomelun arviointimallit
Laskennalliset runkomelun arviointimallit

Runkomelun arvioimisessa käytetään usein empiirisiä laskentamalleja, joissa laskenta-
mallista riippuen on erilaisia runkomeluarvioon vaikuttavia parametreja. Empiirisillä
malleilla voidaan tehdä nopeita laskelmia, mutta niillä saatuihin tuloksiin voi sisältyä
suuria epävarmuuksia riippuen mallinnettavasta tilanteesta. Empiiriset mallit perus-
tuvat joko mittaustuloksiin tai numeerisilla menetelmillä mallinnettuihin tuloksiin,
joiden perusteella on määritetty värähtelyn vaimenemiselle perusyhtälö ja muuttu-
jia eri kalusto-, ratarakenne-, maaperä- ja rakennustyypeille ja muille mahdollisille
runkomelutasoihin vaikuttaville tekijöille.

Suomessa yleisimmin käytetty runkomelun laskentamalli on VTT:n esiselvitykses-
sä (Talja ja Saarinen 2009) esitetty arviointitason 2 malli, joka perustuu puolestaan
Yhdysvalloissa käytettävään arviointimalliin (Hanson et al. 2006). Laskentamallissa
runkomeluarvio koostuu maaperän värähtelyn nopeustason peruskäyrästä ja kor-
jauskertoimista, joilla voidaan ottaa huomioon herätteen, siirtotien ja rakennuksen
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ominaisuudet, jotka voimistavat tai heikentävät värähtelyä. Korjauskertoimia on
esitetty kalustolle, liikennöinnille, väylän kunnolle ja tyypille, radan eristämistavalle
ja rakennuksen tyypille. Lisäksi kerrosvaimentumiselle on esitetty lukuarvot. Siirto-
tien maalaji ja siitä johtuva tyypillinen runkomelun taajuusalue on otettu huomioon
kertoimessa, jolla äänenpainetaso muutetaan A-painotetuksi äänenpainetasoksi. Muu-
toin runkomelun taajuusriippuvuutta ei käsitellä, vaan laskentamallissa käytetään
yksilukuarvoja.

VIBRA-2 on Sveitsin valtiollisen rautatieyhtiön SBB:n kehittämä värähtely- ja
runkomelumittauksiin perustuva runkomelun arviointimalli. Värähtelyn siirtotie
ratarakenteesta aina rakennuksen sisälle runkomeluksi asti on jaettu erillisiin siirto-
funktioihin, joista johdettujen korjauskertoimien arvot on määritetty terssikaistaisina
mittaustulosten perusteella. Korjauskertoimia on määritetty eri kategorioille kuten
pientaloille ja kerrostaloille sekä betoni- ja puuvälipohjille. (Kuppelwieser ja Ziegler
1996)

Edellä mainituilla runkomelun laskentamalleilla voidaan arvioida runkomelutasoja
rakennuksessa, mutta niihin sisältyvien suurien epävarmuuksien vuoksi tulokset ovat
usein suuntaa-antavia. Useimmiten arviointimenetelmillä voidaan lähinnä määrittää
tarve maaperästä tehtäviä värähtelymittauksia varten. Eri maissa tehtyihin mittauk-
siin perustuvat laskentamallit eivät välttämättä sovellu käytettäväksi Suomessa, sillä
eroavaisuuksia on niin kalustossa, maaperässä kuin rakennuksissakin.

Runkomelun värähtelymittauksiin yhdistettävät arviointimallit

Laskentamalleissa epävarmuustekijöitä sisältyy erityisesti herätteen ja maaperän
siirtotien osuuksiin. Rakennuspaikalta tehtävien maaperän värähtelymittausten pe-
rusteella runkomeluarvio voidaan tehdä luotettavammin, sillä liikennöivän kaluston,
ratarakenteen sekä maaperän mallintamiseen liittyvät epävarmuudet eivät vaikuta
arvioon. Tällöin arvioitavaksi jää värähtelyn siirtyminen maaperästä rakennuksen
perustuksiin, värähtelyn eteneminen rakenteissa sekä värähtelyn muuttuminen run-
komeluksi.

Edellä mainituista laskentamalleista voi yhdistää rakennukseen liittyvät korjaus-
kertoimet tai siirtofunktiot mitattuihin värähtelytasoihin. Tällaisissa hybridimalleissa
rakennuspaikalta mitattujen värähtelytasojen ja värähtelyn siirtymistä maaperästä
rakennuksen eri tiloihin kuvaavien siirtofunktioiden avulla voidaan muodostaa arvio
huonetilan runkomelutasoista.

Lurcock ja Thompson (2017) esittävät rakennuksen sisäisen runkomelun arvioin-
tiin soveltuvan empiirisen elementtimenelmällä laskettuihin värähtelytuloksiin perus-
tuvan laskentamallin. Laskentamallilla voidaan laskea rakennuksen jäykän rungon
värähtely tai välipohjan keskipisteen pystysuuntainen värähtely missä vain kerrokses-
sa suhteessa kellarikerroksen värähtelyyn. Mallissa arviointi tehdään terssikaistoittain.
Laskentamallissa käytettäviä parametreja ovat tarkasteltavan kerroksen ja kerros-
lukumäärän lisäksi rakennuksen merkitsevä ominaistaajuus ja välipohjien kolme
ensimmäistä ominaistaajuutta, joiden maksimivärähtely esiintyy välipohjan keskellä.
Näiden lisäksi laskentamallissa on useita muita parametreja, joille on esitetty arvot
tavanomaisen betonirunkoisen rakennuksen osalta. Laskentamalli vaatii erinäisten
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parametrien mittaamista tai mallintamista muilla laskentamalleilla runkomelutaa-
juuksisen värähtelyn arvioimista varten.

Muut laskentamallit

Saksalaisen BAM-tutkimuskeskuksen runkomelun arviointityökalussa heräte, siir-
totie sekä rakennus voidaan mallintaa erilaisilla analyyttisillä ja numeerisilla las-
kentamenetelmillä. Arviointityökalussa on koottu eri laskentamenelmistä johdettuja
arviointimenetelmiä erilaisten runkomelutilanteiden arviointiin. (Rücker ja Auersch
2008)

Ranskalaisen CSTB-tutkimuskeskuksen runkomelun laskentaan tarkoitetussa
MEFISSTO-ohjelmistossa heräte, siirtotie ja rakennus mallinnetaan numeerisilla
menetelmillä kaksi- ja kolmiulotteisesti. Runkomelutasojen arvioinnin lisäksi oh-
jelmistolla voidaan arvioida erilaisten värähtelyn vaimennusratkaisujen vaikutusta
värähtelytasoihin. (Jean 2016)

Auersch (2020) kokosi yksinkertaisia laskentamenetelmiä, joilla voidaan nopeasti
arvioida raideliikenteen aiheuttamaa värähtelyä ratarakenteessa, maassa ja raken-
nuksessa. Menetelmien tarkoituksena on toimia nopeana arviona raideliikenteen
värähtelystä esimerkiksi maankäytön suunnittelussa, jossa täytyy arvioida useita
kohteita nopeasti eikä laskennallisesti raskaita malleja ole mahdollista hyödyntää.

1.3 Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena on kehittää laskentamenetelmä, jolla voidaan arvioida maa-
perästä rakennukseen siirtyvää ja rakennuksessa esiintyvää värähtelyä ja runkomelua.
Laskentamalliin perustuvan arviointimenetelmän tulee olla suunnittelukäyttöön so-
veltuva ja nykyisin käytössä olevia arviointimentelmiä tarkempi. Lisäksi laskentame-
netelmällä tulee voida ottaa huomioon rakennuksen erityispiirteet ja ominaisuudet.

Työn kirjallisuusselvityksessä tarkastellaan raideliikenteen runkomelun mallinta-
miseen ja arviointiin soveltuvia ja käytettyjä menetelmiä junan, radan, maaperän ja
rakennuksen osilta runkomeluilmiössä. Kirjallisuusselvityksen perusteella kehitetään
laskentamalli rakennuksesta raideliikenteen värähtelyn ja runkomelun mallintamista
varten.

Runkomelun mallintamista ja arviointia varten on valittu tutkimuskohde, joka
vastaa Suomessa yleistä betonielementeistä valmistettua asuinkerrostaloa. Laskenta-
menetelmää validoidaan tutkimuskohteessa suoritetuilla värähtely- ja runkomelumit-
tauksilla. Lisäksi laskentamalliin perustuvaa arviointimenetelmää verrataan yleisesti
käytössä olevaan runkomelun arviointimenetelmään ja värähtelymittaustuloksiin.

1.4 Sisältö
Työn luvussa 2 käsitellään raideliikenteen aiheuttamaan värähtelyyn ja runkome-
luun liittyviä ilmiöitä ja luvussa 3 näiden ilmiöiden mallinnusmenetelmiä. Luvussa
4 esitellään työssä tehdyn tutkimuksen aineisto ja menetelmät. Luvussa esitellään
työssä käsitelty tutkimuskohde, siitä luotu laskentamalli sekä tehdyt mittaukset.
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Luvussa 5 esitellään ja vertaillaan mittausten ja mallinnusten tuloksia sekä run-
komelun arviointimenetelmien tuloksia. Lisäksi käsitellään värähtelymittausten ja
laskentamallin epävarmuustekijöitä. Luvussa 6 esitetään työn johtopäätökset. Lu-
vussa käsitellään numeerisen laskentamallin hyödyntämistä suunnittelukäytössä,
tutkimuksen rajoitteita sekä jatkotutkimustarpeita.
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2 Raideliikenteen aiheuttama värähtely ja runko-
melu

Tässä luvussa käsitellään raideliikenteen maaperään aiheuttamaa värähtelyä ilmiönä.
Luvussa käsitellään värähtelyn syntymekanismeja, etenemistä maaperässä, siirtymistä
rakennukseen, rakennuksen värähtelyä sekä värähtelyn ilmenemistä runkomeluna.

Kuvassa 1 on esitetty ISO 14837-1 -standardin mukainen runkomeluilmiön jako
lähteeseen eli rataan, siirtotiehen eli maaperään ja vastaanottajaan eli rakennukseen.
Runkomeluilmiötä käsitellään tässä työssä vastaavan jaon mukaisesti. Lisäksi ilmiöitä
käsitellään pienemmissä osissa näiden yksiköiden sisällä.

Lähde S(f)

Siirtotie P(f)

Vastaanottaja R(f)

Kuva 1: Runkomeluilmiön jako lähteeseen, siirtotiehen ja vastaanottajaan.

2.1 Värähtelyn heräte
Raideliikenteen värähtelyheräte syntyy junan pyörän ja kiskon rajapinnassa. Väräh-
telyn kuormitukset voidaan jakaa kvasistaattiseen ja dynaamiseen kuormitukseen.
Kvasistaattisella kuormituksella tarkoitetaan junan muodostaman liikkuvan massan
ja painovoiman aiheuttamaa kuormitusta. Dynaamiseen kuormitukseen puolestaan
kuuluvat junan, kiskon ja ratarakenteen dynaamisten liikkeiden aiheuttamat voi-
mat. Tällaisia voimia voivat aiheuttaa esimerkiksi pyörän ja kiskon epätasaisuudet,
kiskonjatkot, vaihteet ja radan tukirakenteen muutokset. (Thompson et al. 2019)

Junan aiheuttama värähtelyheräte voidaan jakaa myös deterministiseen ja stokas-
tiseen herätteeseen. Deterministisiin herätteisiin kuuluvat junan massasta johtuvasta
kvasistaattisesta kuormituksesta sekä ratapölkkyjen ylityksestä aiheutuvat värähtely-
herätteet. Stokastisiin herätteisiin lukeutuvat puolestaan pyörien, kiskojen ja radan
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tukirakenteen paikallisista poikkeavuuksista johtuvat värähtelyherätteet. (Auersch
2005)

Kvasistaattisten herätteiden aiheuttama värähtely on voimakasta ratarakenteessa,
mutta dynaamisten herätteiden aiheuttama värähtely kantautuu pidemmälle ja
on merkitsevämpää vapaassa kentässä (Lombaert ja Degrande 2009). Näin ollen
dynaamisten herätteiden voidaan ajatella olevan merkityksellisempiä runkomelua
tarkasteltaessa.

Radan ominaisuudet määräävät taajuuskaistan, jolla värähtely esiintyy, mutta
taajuuskaistan sisällä junan ominaisuudet vaikuttavat yksittäisten taajuuksien väräh-
telytasoihin (Cleante et al. 2017). Junan akselisekvenssi, eli akselien sijainti ja etäisyys
toisistaan, vaikuttaa sekä radan poikkeavuuksien että junan kvasistaattisen kuor-
mituksen aiheuttamien värähtelyjen taajuussisältöön, sillä nämä värähtelyherätteet
toistuvat jokaisen akselin kohdalla (Auersch 2017).

Junan aiheuttaman värähtelyherätteen taajuussisältö riippuu herätetyypeistä.
Junan liikkuvaan massaan ja teliin liittyvät mekanismit aiheuttavat värähtelyä yleensä
pienillä, alle 10 Hz taajuuksilla, joka ei esiinny runkomeluna. Junan pyörien, kiskon
sekä radan ominaisuuksiin liittyvät herätteet aiheuttavat värähtelyä suuremmilla
taajuuksilla runkomelun taajuusalueella. Osa junan aiheuttamasta värähtelystä, kuten
pyörien ja kiskojen aaltomaisuudesta johtuva värähtely, esiintyy suuren taajuutensa
vuoksi vain ilmaäänenä eikä etene ratarakenteen kautta maaperään. (Connolly et al.
2015)

Resonanssitaajuudet voivat voimistaa esimerkiksi pölkynylityksestä aiheutuvia
värähtelyjä, jos resonanssitaajuus ja värähtelyherätteen taajuus ovat samoilla taa-
juusalueille. Esimerkiksi junan pyörän massa ja ratarakenteen sepelikerroksen jäyk-
kyyden muodostama systeemi käyttäytyy jousimaisesti alle 80 Hz taajuuksilla, mikä
voi aiheuttaa resonanssin runkomelun taajuusalueelle (Heckl et al. 1996).

Junan nopeuden kasvaessa myös sen aiheuttamat värähtelytasot yleensä kasvavat.
Tietyissä tapauksissa eri mekanismien aiheuttamat resonanssit voivat kuitenkin voi-
mistaa värähtelyä tietyillä nopeuksilla, jolloin junan nopeuden vaikutus värähtelyta-
soihin ei ole yksiselitteinen. Junan nopeuden vaikutus värähtelyn taajuussisältöön on
havaittavissa maaperän värähtelyssä vain radan välittömässä läheisyydessä (Auersch
2017).

Nopeuden vaikutusta värähtelytasoihin tarkastellessa tulee ottaa huomioon myös
kaluston ja radan ominaisuudet. Suurnopeusjunissa (nopeudet 200. . . 300 km/h) sekä
kaluston että radan kunnolla on tiukemmat kriteerit kuin hitaammissa junissa tai
raitiovaunuissa. Suurnopeusjunilla kvasistaattinen kuormitus on merkitsevämpää
kuin radan tai pyörien paikallisista poikkeavuuksista johtuvat dynaamiset kuormituk-
set. Raitiovaunuilla kvasistaattisen kuormituksen vaikutus värähtelyyn on vähäistä
ja värähtely syntyy enimmäkseen paikallisista poikkeavuuksista radassa tai pyöris-
sä. Näiden ääripäiden välillä värähtelyn syntymekanismi on yhdistelmä molempia.
(Kouroussis et al. 2014a)
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2.1.1 Junan vaikutus

Matkustajajunissa ja raitiovaunuissa jousitus on toteutettu yleensä kaksoisjousitukse-
na, jossa primäärijousitus on pyöräkerran ja telin välissä ja sekundäärijousitus on telin
ja vaunurungon välissä. Pystysuuntaisten jousitusten lisäksi vaunun jousituksissa voi
olla myös sivuttaista liikettä vähentäviä ja vaunua stabiloivia elementtejä. Suomessa
yleisimmin esiintyvissä tavaravaunuissa jousitus on toteutettu H-runkoisella telillä,
jossa on vain primäärijousitus pyöräkerran ja telin välillä. (Loponen et al. 2020)

Merkittävimmät värähtelyyn vaikuttavat kaluston ominaisuudet ovat jousitta-
maton massa sekä pyörien epäpyöreysviat (Nielsen et al. 2015b). Olemassaolevan
kaluston osalta vaikutusmahdollisuudet jousittamattomaan massaan ovat rajalliset.
Pyörien epäpyöreysviat sen sijaan liittyvät kaluston kunnossapitoon ja kunnonval-
vontaan. Kaluston ominaisuudet voivat osaltaan altistaa pyörien epäpyöreysvikojen
ilmenemiselle.

Lovipyörä voi syntyä lukkojarrutuksessa, jossa pyörän ja kiskon välinen kitka-
voima kuluttaa pyörään loven. Kitkan aiheuttama materiaalin kuumentuminen voi
aiheuttaa pyörään materiaalimuutoksia. Teräväreunainen lovi alkaa pyöristyä junan
kulkiessa, jolloin materiaali voi entisestään haurastua ja pyörän kulutuspinnasta voi
pahimmillaan irrota paloja. (Nielsen et al. 2015a)

Pyörien epäpyöreysvikojen aiheuttama värähtely voi olla paikallisesti jopa 20
dB suurempaa tietyillä taajuuksilla ja noin 6 dB kokonaisvärähtelytasoissa normaa-
likuntoisiin pyöriin verrattuna. Jousittamattoman massan vähentämisellä voidaan
saavuttaa arviolta 6 dB vaimennus kokonaisvärähtelytasoihin. (Nielsen et al. 2015b)

Kaluston ominaisuudet ja erityisesti pyörien viat aiheuttavat suuren osan sekä
tärinä- että runkomeluongelmista (Mueller 2011). Kalustoon kohdistuvat tärinän-
ja runkomeluntorjuntaratkaisut voivat olla myös kustannustehokas keino vähentää
värähtelyn aiheuttamia ongelmia.

Tärinän ja runkomelun arvioinnin kannalta kaluston vikojen määrittäminen
voi olla haasteellista. Yksityiskohtaisen vikojen määrittämisen sijaan arvioinnissa
voidaan ottaa huomioon normaalikuntoisen kaluston lisäksi viallinen kalusto, joka
aiheuttaa eniten värähtelyä. Vaihtoehtoisesti mahdolliset kaluston vioista johtuvat
värähtelyn voimistumiset voidaan sisällyttää arviointimenetelmän epävarmuuksiin
niiden tarkan määrittelemisen sijasta.

2.1.2 Ratarakenteen vaikutus

Ratarakenne muodostuu kiskoista ja niitä tukevista rakenteista. Junaradoilla ratara-
kenne koostuu usein kiskosta, kiskon kiinnitysmekanismista, välilevystä, ratapölkystä,
tukikerroksesta ja alusrakennekerroksesta. Ratarakenteissa tukikerros voi olla sepeliä
tai soraa ja sen alle voidaan lisätä routaeristekerros. Erityisesti raitioteillä raidetyyp-
pinä voi olla kiintoraide, jossa ratapölkyt on kiinnitetty tukikerroksen korvaavaan
betonirakenteeseen. Välilevyt eli kiskon alle asennettava joustava levy ja pohjain eli
ratapölkyn alle asennettava joustava levy voivat olla esimerkiksi kumia. Rataraken-
teen joustavien kerrosten on tarkoitus muun muassa vähentää rakenteiden kulumista
ja muita vaurioita aiheuttavaa värähtelyä. Erilaisissa ratatyypeissä ja -ratkaisussa
rakenne käyttäytyy sekä kvasistaattisen että dynaamisen kuormituksen alla eri taval-
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la. Ratarakenne sekä sen alainen pohjamaa vaikuttaakin sekä junan ja ratarakenteen
vuorovaikutuksessa muodostuvaan värähtelyherätteeseen että värähtelyn siirtymiseen
maaperään.

Dynaamisia kuormituksia aiheuttavat kiskojen paikalliset poikkeavuudet tai epä-
jatkuvuuskohdat voidaan yksinkertaistaa teoreettisiksi pulsseiksi, rampeiksi tai as-
keliksi, jotka poikkevat tasaisesta pinnasta kiskon pitkittäissuuntaisessa profiilissa.
Kiskon paikalliset poikkeavuudet voivat olla positiivisia, eli ylöspäin kiskon korkeus-
tasosta nousevia, tai negatiivisia. Poikkeavuuksien muuttujia ovat myös niiden pituus
ja korkeuden muutos suhteessa tasaiseen kiskoon. Esimerkiksi vaihteet koostuvat
useista pienemmistä poikkeamista kiskon tasaisesta profiiliista. (Kouroussis et al.
2015a)

Junan pyörän osuessa kiskon epäjatkuvuuskohtaan pyörän ja kiskon välille syntyy
impulssimainen voima, jonka suuruus riippuu epäjatkuvuuskohdan tyypistä, pyörän
halkaisijasta, telin jousittamattomasta massasta sekä junan nopeudesta. Tasaiseen
kiskoon nähden suurimman värähtelytasojen kasvun aiheuttavat askelmaiset epä-
jatkuvuuskohdat, joissa kiskon korkeustaso laskee äkillisesti joitakin millimetrejä.
Toisaalta kiskossa esiintyvä negatiivinen pulssi ei aiheuta värähtelytasojen kasvua
tasaiseen kiskoon verrattuna. (Kouroussis et al. 2015a)

Connolly et al. (2019) tutkivat kiskoissa esiintyvien paikallisten poikkeamien
aiheuttamia värähtelyjä maaperässä sekä rakennuksissa. Tulosten perusteella hidas
(60 km/h) juna aiheuttaa maaperään suurempia värähtelynopeuden huipputasoja kuin
nopea juna (90. . . 150 km/h). Nopeilla junilla värähtelytasot kasvavat hyvin pienillä
taajuuksilla (alle 16 Hz) hitaampiin juniin verrattuna. Rakennuksissa esiintyvät kiskon
paikallisista poikkeamista aiheutuvat värähtelynopeuden huipputasot sekä junan
ohituksen aikainen värähtelyn RMS-taso (root mean square, neliöllinen keskiarvo)
ovat nopeilla junilla suurempia kuin hitailla junilla.

2.2 Värähtelyn eteneminen maaperässä
Liikkuvan junan aiheuttamat värähtelyherätteet sisältävät taajuuksia laajakaistai-
sesti. Kiskosta mitattavista värähtelynopeuksista voidaan havaita esimerkiksi pöl-
kynylityksestä aiheutuvat impulssit, mutta kauempana radasta maaperän siirtotien
aiheuttaman värähtelysignaalin suodattumisen vuoksi yksittäiset impulssit katoavat
ja värähtelyn taajuussisältö keskittyy kapeammalle kaistalle (Auersch 2017). Maape-
rällä on merkittävä vaikutus niin värähtelyn vaimenemiseen etäisyyden kasvaessa
kuin värähtelyn taajuussisältöön.

2.2.1 Aaltoliike

Liikkuvan junan aiheuttama pystysuuntainen voimaheräte siirtyy ratarakenteen kaut-
ta maaperään aiheuttaen sen pintaan poikkeaman. Poikkeama aiheuttaa maaperän
muodostamaan puoliavaruuteen runko- ja pinta-aaltoja. Runkoaallot etenevät elasti-
sen väliaineen sisällä ja koostuvat etenemissuunnan suhteen pitkittäisistä P-aalloista
ja poikittaisista S-aalloista. Pinta-aallot etenevät väliaineen vapailla pinnoilla ja
muodostuvat P- ja S-aalloista.



18

P-aalto eli pitkittäisaalto (eng. compressional wave, pressure wave tai primary
wave) on toinen kahdesta perusaaltotyypistä. P-aallossa paine-erot aiheuttavat vä-
liaineen kokoonpuristumista ja harvenemista aallon etenemissuunnassa. P-aallossa
tapahtuu ainoastaan tilavuuden muutoksia. P-aalto on nopein runkoaalloista ja sen
nopeus voidaan laskea kaavalla

cp =
(︄

λ + 2G

ρ

)︄1/2

(1)

missä G on leikkausmoduuli, λ ensimmäinen Lamé-kerroin ja ρ tiheys. (Thompson
et al. 2019)

S-aalto eli leikkausaalto tai poikittaisaalto (eng. shear wave, transverse wave tai
secondary wave) on perusaalto, jossa tapahtuu etenemissuuntaa vasten kohtisuoraisia
muodonmuutoksia. S-aallossa ei tapahdu tilavuuden muutoksia, vaan väliaineen
partikkelit liikkuvat poikittaissuunnassa aiheuttaen leikkausvoimia toistensa suhteen.
S-aallon nopeus on

cs =
(︄

G

ρ

)︄1/2

(2)

S-aaltojen muodonmuutokset voi tapahtua missä tahansa etenemissuuntaan nähden
poikittaisessa suunnassa, mutta S-aalto jaetaan usein horisontaalisiin ja vertikaa-
lisiin komponentteihin ortogonaalisiksi SH- ja SV-aalloiksi. S-aallon jako näihin
komponentteihin on mielekästä maaperässä eteneviä aaltoja tarkasteltaessa.

Elastisen puoliavaruuden vapaalla pinnalla esiintyy P- ja pystysuuntaisten SV-
aaltojen yhteisvaikutuksesta R-aaltona (Rayleigh-aalto) tunnettu pinta-aalto. R-
aallossa hiukkasten liike on elliptistä aallon etenemissuunnan ja pinnan normaalin
määräämässä tasossa. R-aalto etenee väliaineen pintakerroksissa, joissa sen amplitudi
on suurimmillaan pinnassa ja vaimenee syvemmällä väliaineessa. Suurin osa aallon
energiasta esiintyy yhden aallonpituuden etäisyydellä pinnasta. R-aallon nopeus
riippuu S-aallon nopeudesta sekä väliaineen Poissonin suhteesta ja on aina S-aaltoa
hitaampi. R-aallon likimääräinen nopeus voidaan laskea kaavalla

cr =
(︃0.862 + 1.14ν

1 + ν

)︃
cs (3)

missä ν on Poissonin suhde ja cs on S-aallon nopeus.
P- ja S-aaltojen tavoin myös R-aalto on dispersioton homogeenisessä väliaineessa

eli aallon nopeus on taajuusriippumaton. Kerrostuneessa tai muutoin epähomogee-
nisessä väliaineessa R-aalloilla esiintyy kuitenkin dispersiota, kun eri syvyyksissä
aaltorintama etenee eri nopeutta. Tällöin ei ole kyseessä R-aalto, minkä vuoksi dis-
persiivisiä pinta-aaltoja paremmin kuvaava termi on P-SV-aalto niissä esiintyvien P-
ja SV-aaltokomponenttien mukaan (Thompson et al. 2019).

Myös muut pinta-aallot, kuten Love- ja Stoneley-aallot, ovat mahdollisia, mutta
niiden esiintyminen ja vaikutus raideliikenteen aiheuttamissa värähtelyissä on vähäistä
verrattuna R-aaltoihin. Love-aalto voi esiintyä elastisten väliaineiden rajapinnoissa,
joka on tietyllä tavalla kerrostunut, mutta niiden vaikutus käytännössä on vähäinen.
Muita pinta-aaltoja ei Rayleigh-aaltojen lisäksi käsitellä tässä työssä.
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Väliaineen pintaan kohdistuvan värähtelylähteen aiheuttama aaltokenttä voidaan
jakaa lähi- ja kaukokenttiiin. Lähi- ja kaukokentän välinen raja on yleisesti määri-
telty etäisyytenä, jossa kaikkien aaltotyyppien (P-, S- ja R-aallot) pystysuuntainen
poikkeama on lähestulkoon sama kuin pelkän R-aallon aiheuttama pystysuuntainen
poikkeama. Ainoastaan R-aallot ovat merkityksellisiä kaukokentässä. Pistemäisellä
lähteellä näiden kenttien rajapinta sijaitsee etäisyydellä 5,0. . . 6,0λR, kun väliai-
neen Poissonin suhde ν <= 0,30 ja etäisyydellä 2,0. . . 3,0λR, kun ν >= 0,35, missä
λR on R-aallon aallonpituus. Äärettömällä viivalähteellä vastaavat etäisyydet ovat
5,5. . . 6,5λR ja 2,5. . . 3,5λR. (Gao et al. 2014)

Väliaineen pintaan kohdistuvan pistemäisen värähtelylähteen energiasta n. 67 %
siirtyy R-aalloilla, n. 26 % S-aalloilla ja n. 7 % P-aalloilla (Miller et al. 1955). R-aallot
ovat useimmiten merkittävin aaltotyyppi raideliikenteen aiheuttamissa värähtelyissä.

2.2.2 Värähtelyn vaimeneminen

Väliaineessa etenevillä aalloilla esiintyy geometrista vaimennusta, kun aallon ener-
gia jakautuu suuremmalle pinta-alalle aallon edetessä pallomaisesti. Maaperän eli
puoliavaruuden tapauksessa pistelähteen aiheuttamien aaltojen geometrisessa vai-
mentumassa aallon amplitudi A on kääntäen verrannollinen etäisyyteen r eli A ∝ r−1.
Väliaineen pinnassa runkoaaltojen geometrinen vaimentuma pistelähteellä on voimak-
kaampaa ja aallon amplitudi on kääntäen verrannollinen etäisyyden neliöön, A ∝ r−2.
R-aallon geometrinen vaimentuma pistemäiselle lähteelle on kääntäen verrannollinen
etäisyyden neliöjuureen A ∝ r−0.5. (Woods 1968)

Äärettömän pitkän viivalähteen tapauksessa runkoaallot etevät sylinterimäisesti,
jolloin niiden amplitudi väliaineen sisällä on kääntäen verrannollinen etäisyyden
neliöjuureen A ∝ r−0.5 ja väliaineen pinnalla kääntäen verrannollinen etäisyyteen
A ∝ r−1. Viivalähteen aiheuttamalla R-aallolla amplitudi ei riipu pinnansuuntaises-
ta etäisyydestä lähteeseen eli sillä ei esiinny geometristä vaimentumaa väliaineen
pinnalla.

Geometrisen vaimenemisen lisäksi aallot vaimenevat materiaalin sisäisen vaimen-
nuksen vuoksi sekä osuessaan rajapintoihin heterogeenisessa väliaineessa. Materiaalin
sisäisessä eli hystereettisessä vaimennuksessa värähtelyaallon amplitudi pienenee
aallon edetessä materiaalissa tapahtuvien häviöiden vuoksi. Materiaalin sisäistä vai-
mennusta voidaan kuvata absorptiosuhteella α, joka kuvaa aallon vaimentumista
metrin matkalla. Sisäinen vaimennus riippuu materiaalin ominaisuuksista ja se on
usein taajuusriippuvaista.

Rajapinnoissa osa aallon energiasta siroaa eri suuntiin, mikä aiheuttaa vaimen-
nusta aallon pääasialliseen etenemissuuntaan nähden. Sironnasta johtuvaa vaimen-
nusta voidaan kuvata sisäistä vaimennusta vastaavalla eksponentiaalisella amplitudi-
etäisyys -suhteella. Sironnasta johtuva vaimennus voi olla taajuusriippuvaista tai
kasvaa lineaarisesti taajuuden funktiona. (Auersch ja Said 2010)

Rajapinnoista heijastuvat aallot voivat myös aiheuttaa paikoittaista värähtelyn
voimistumista. Erityisesti kalliopinnan ja maan välisestä rajapinnasta heijastukset
ovat voimakkaita ja voivat aiheuttaa aaltojen interferenssiä, joka voimistaa värähtelyä.
Ilmiötä esiintyy, kun kalliopinta on kovera ja heijastuneet aallot keskittyvät yhteen
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pisteeseen.
Etenevän aallon etäisyysvaimentuma on yhdistelmä geometrista, materiaalin

sisäistä ja sironnasta johtuvaa vaimennusta. Sisäisen ja sironnasta johtuvan vaimen-
nuksen taajuusriippuvuuden vuoksi sekä eri lähdetyyppien erilaisen geometrisen
vaimentuman vuoksi maaperästä mitatut etäisyysvaimentumat eri värähtelylähteille
voivat olla hyvin erilaisia. Etäisyysvaimentuman vaimennuslain A ∝ r−q eksponentti
q voi vaihdella välillä 0,5 . . . 2,0 riippuen värähtelylähteestä ja maaperän ominaisuuk-
sista. Todellisen värähtelylähteen geometrinen vaimentuma voi vaihdella piste- ja
viivalähteen vaimentumien välillä riippuen värähtelylähteen geometriasta. Mitattaviin
etäisyysvaimentumiin vaikuttaa myös värähtelylähteen taajuussisältö ja materiaalin
sisäisen vaimennuksen sekä sironnasta johtuvan vaimennuksen taajuusriippuvuus.
(Auersch ja Said 2010)

Junan synnyttämästä laajakaistaisesta värähtelyherätteestä muodostuu maaperän
suodattamana huomattavasti kapeakaistaisempaa värähtelyä. Aiemmin kuvatun kva-
sistaattisen kuormituksen aiheuttamat pienitaajuiset värähtelyt vaimenevat nopeasti
maaperässä jo muutamien metrien etäisyydellä radasta. Suuremmat runkomelutaa-
juudet puolestaan vaimenevat maaperässä keskitaajuuksia nopeammin etäisyyden
kasvaessa. Suuremmilla etäisyyksillä värähtelystä suodattuu maaperän vaikutuksesta
suuri osa värähtelyspektristä ja jäljelle jää maaperän ominaisuuksista riippuen yksi
tai useampi voimakkaampi taajuusalue. (Auersch 2017)

2.3 Värähtely rakennuksessa
Maaperässä etenevien värähtelyaaltojen osuessa rakennukseen värähtely sekä heijas-
tuu poispäin että siirtyy rakennukseen. Rakennukseen siirtyvän värähtelyn määrä
riippuu niin rakennuksen massasta, geometriasta, perustamistavasta kuin maaperän
ominaisuuksista. Rakennus ja maaperä muodostaakin dynaamisen systeemin, jonka
vaikutus rakennuksen värähtelyyn on merkittävä erityisesti pehmeillä maalajeilla.
Maaperän ja rakennuksen välinen dynaaminen vuorovaikutus (SSI, soil structure
interaction) voi aiheuttaa jopa kymmenien desibelien eroja värähtelyn siirtymisessä
rakennukseen eri taajuuksilla eli siirtofunktiossa maaperästä rakennukseen.

Lähekkäin rakennetut ja maaperää suuresti kuormittavat korkeat rakennukset
voivat myös olla dynaamisessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, jolloin raken-
nuksen dynaamista käyttäytymistä tarkasteltaessa myös viereiset rakennukset tulisi
ottaa huomioon (Lou et al. 2011). Tämä koskee lähinnä tiiviisti rakennettuja ja hyvin
korkeita rakennuksia, joten Suomen olosuhteissa sen merkityksen voidaan useimmiten
olettaa olevan vähäinen.

Myös rakennus voi olla kytkeytynyt maaperän kautta ratarakenteeseen, jolloin
värähtelyn heräte eli junasta, ratarakenteesta ja pohjamaasta koostuva systeemi
kytkeytyy rakennuksesta ja sen alapuolisesta maaperästä koostuvaan systeemiin.
Kytkeytymisen seurauksena lähellä rataa sijaitseva rakennus voi vaikuttaa radan
ominaisuuksiin ja herätteen dynaamisiin kuormituksiin sekä värähtelyn etenemi-
seen maaperässä. Coulier et al. (2014) mukaan kytkeytymisen vaikutus dynaamisten
voimien syntyyn on merkityksettömän pieni, mutta maaperässä esiintyvien värähte-
lyiden rakennukseen siirtymisessä herätteen ja vastaanottajan kytkeytymisellä on
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vaikutusta. Paikalliset erot kytketyn ja kytkemättömän mallin välillä olivat jopa
10 dB, mutta rakennukseen siirtyvän värähtelyn tehovuon osalta vaikutus oli noin
±2 dB, kun rakennus sijaitsi lähellä rataa. Herätteen ja vastaanottajan välinen kyt-
keytyminen voidaan jättää pois, kunhan sen tuoma epävarmuus otetaan huomioon
mallinnuksen kokonaisepävarmuutta tarkasteltaessa (Coulier et al. 2014). Usein rai-
deliikenteen aiheuttaman värähtelyn mallinnuksessa lähteen ja vastaanottajan välistä
kytkeytymistä ei oteta huomioon, esimerkiksi Connolly et al. (2019) ja Kuo et al.
(2019), jolloin mallinnettava tilanne voidaan jakaa osiin laskennan helpottamiseksi.

2.3.1 Maaperän ja rakennuksen välinen vuorovaikutus

Maaperässä etenevät värähtelyaallot osuvat rakennuksen perustuksiin aallon eri
vaiheissa, jolloin rakennuksen jäykkään perustukseen siirtyvät erivaiheiset aallot
summautuvat osittain toisiaan vaimentavasti (Auersch 2008). Ilmiö esiintyy erityisesti
jäykillä perustuksilla ja taajuuksilla, joiden aallonpituus on perustuksia pienempi.

Merkittävin vaikutus maaperän ja rakennuksen dynaamiseen käyttäytymiseen on
maaperällä (Kuo et al. 2019). Jäykemmällä maaperällä rakennuksen ja maaperän
resonanssit siirtyvät suuremmille taajuuksille ja niiden voimakkuus heikkenee, minkä
vuoksi hyvin jäykällä maaperällä ilmiön vaikutus on vähäisintä. Jäykillä maaperillä,
joissa leikkausaallon nopeus on suuri (cs=250 m/s), ja taipuisalla perustuksella
dynaamisen vuorovaikutuksen ja maaperän mallintamatta jättämisellä ei ole suurta
vaikutusta värähtelytasoihin (Fiala et al. 2007). Maaperän ominaisuudet vaikuttavat
merkittävästi värähtelyn siirtymiseen maaperästä ja rakennukseen, mutta myös
värähtelyn etenemiseen rakennuksen rungossa ja välipohjien värähtelyihin (Kuo et al.
2019).

Erityisesti pehmeillä maaperillä maaperän ja rakennuksen välinen vuorovaiku-
tus (SSI, soil-structure-interaction) korostuu, kun rakennuksen resonanssitaajuudet
ovat pienempiä ja maaperän joustavuus vaimentaa välipohjien resonansseja suu-
remmilla taajuuksilla (Lopes et al. 2014b). Merkittävät yksittäisten resonanssien
muutokset maaperän vaikutuksesta voivat tapahtua rakennuksesta riippuen runko-
melun taajuusalueen alapuolella, mutta maaperän jäykkyyden vaikutus suurempien
resonanssitaajuuksien vaimentumiseen on merkittävää runkomelun merkitsevillä
taajuusalueilla.

Kuo et al. (2019) tutkivat värähtelyn siirtymistä maaperästä rakennuksen eri
kerroksiin, välipohjien värähtelyn vahvistusta kantavasta rakenteesta lattian kes-
kipisteeseen sekä erilaisten parametrien vaikutusta värähtelytasoihin. Tilannetta
mallinnettiin kolmella eri maaperällä, joissa leikkausaallonnopeudet olivat 100 m/s,
200 m/s ja 300 m/s sekä kolmella erilaisella perustustyypillä. Maaperän ominai-
suuksilla on merkittävin vaikutus maaperästä rakennukseen siirtyvän värähtelyn
voimakkuuteen ja taajuussisältöön eli siirtofunktioon maaperästä rakennukseen.
Pilari-, nauha- ja laattaperustuksien erot samalla maaperällä olivat vähäisiä niin
siirtofunktion vaimennuksen kuin taajuussisällön puolesta. Perustuksen tyypillä ei
ollut merkittävää vaikutusta siirtofunktion ominaistaajuuksiin. Eri maaperillä siir-
tofunktio maaperästä rakennukseen muuttui selvästi systeemin ominaistaajuuden
mukaisesti. Maaperällä, jonka jäykkyys (elastinen kerroin) oli pienin (cs = 100 m/s),
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siirtofunktiossa ominaistaajuudet esiintyvät pienillä taajuuksilla noin 10 Hz alueella,
jonka yläpuolella taajuusvaste laskee ja on lähes 30 dB pienempi 63 Hz mennessä.
Maaperällä, jonka jäykkyys oli suurin (cs = 300 m/s), siirtofunktio on suurimmillaan
16 Hz taajuudella ja laskee noin 10 dB verran 63 Hz mennessä. Vaikka suurimmat
yksittäisten taajuuskaistojen erot syntyvät taajuusalueelle, jossa värähtely esiintyy
tärinänä, muuttuvien ominaistaajuuksien vaikutus ulottuu runkomelualueelle, jos-
sa erot maaperätyyppien välillä voivat olla kymmeniä desibelejä. Maaperätyyppi
vaikuttaa sekä runkomelun tasoon että taajuussisältöön.

Maaperätyyppi vaikuttaa myös rakennuksen välipohjien värähtelyn suuruuteen
ja taajuussisältöön, kun verrataan välipohjan kantavaa rakennetta lähellä olevan
jäykän pisteen ja jännevälin keskellä olevan pisteen välistä eroa eli keskijänneväli-
vahvistusta (midspan amplification) (Kuo et al. 2019). Keskijännevälivahvistuksessa
esiintyy resonansseja samoilla taajuusalueilla kuin siirtofunktioissa maaperästä ra-
kennukseen. Runkomelualueen alapuolisilla taajuuksilla erot eri maalajeilla voivat
olla yli 10 dB suuruisia. Betonisen lattialaatan ominaistaajuusalueella 20 – 30 Hz
keskijännevälivahvistus oli pääosin noin 5-8 dB riippumatta maaperästä tai perustus-
tyypistä. Lattian ominaistaajuuksia suuremmilla taajuuksilla hajonta vahvistuksessa
puolestaan kasvaa ja sekä perustustyyppi että maaperä vaikuttavat vahvistukseen
tai vaimennukseen eri kerroksissa.

2.3.2 Perustuksen tyyppi

Kuo et al. (2019) mukaan perustustyyppi (pilari-, nauha- tai laattaperustus) ei vaiku-
ta suuresti maaperästä rakennukseen siirtyvään värähtelyyn tai sen taajuussisältöön.
Rakennuksen rungon ominaistaajuuksien ominaismuodot ovat toisiaan läheisesti
vastaavia eri perustustyypeillä, ja ainoastaan laattaperustuksella ominaismuotojen
tiheys on muita hieman pienempi 30 Hz suuremmilla taajuuksilla. Keskijännevälivah-
vistukseen muutos ominaismuodoissa tuo samankaltaista vaihtelua kuin rakennukseen
siirtyvässä värähtelyssä, mutta ne eivät ole yhtä merkittäviä kuin maaperätyypistä
johtuvat muutokset.

Zakeri et al. (2020) tutkivat maaperän ja perustustyypin lisäksi perustusten mas-
san vaikutusta rakennuksen värähtelyyn. Tulosten perusteella perustusten massan
lisäyksen ei voida sanoa aina lisäävän tai vähentävän värähtelyä rakennuksessa tai
muuttavan kerrosvaimennuksen määrää. Perustuksen massan muutoksen aiheuttamat
seuraukset rakennuksen välipohjien värähtelyssä ja kerrosvaimennuksessa riippuvat
täysin maaperästä, perustustyypistä ja rakennuksen rungon dynaamisista ominai-
suuksista. Esimerkiksi kahdella eri maaperällä massan kaksinkertaistaminen voi
johtaa joko pystysuuntaisen kokonaisvärähtelytason kasvuun tai pienenemiseen. Run-
gon värähtely voi tietyissä tapauksissa muuttua niin, että kerrosten välinen muutos
pystysuuntaisessa värähtelyssä voi muuttua negatiivisesta positiiviseksi kerroksia
ylöspäin mentäessä. Zakeri et al. (2020) ei esitä kerrosvaimentuman osalta tuloksia
taajuuskaistoittain eikä erittele tärinän ja runkomelun taajuusalueiden välillä, joten
runkomelun kerrosvaimentuman osalta ei voida tehdä johtopäätöksiä.

Auerschin (2008) mukaan rakennuksen perustusten jäykkyyttä voivat vähentää
pienempi maan ja perustuksen kontaktipinta-ala, maan pehmeä pintakerros tai
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maaperän kasvava jäykkyys eli suurempi leikkausmoduuli syvemmälle mentäessä.
Kokoonpuristumaton maaperä tai paksu kerros jäykkää maalajia voivat puolestaan
aiheuttaa perustuksen jäykkyyteen voimakasta taajuusriippuvuutta, jolloin jäykkyys
voi lähestyä nollaa tietyillä taajuuksilla. Lisäksi perustusten epätäydellinen kontakti
maahan tai maalajien epälineaariset ominaisuudet voivat heikentää perustusten
dynaamista jäykkyyttä. Perustuksen jäykkyyden vähentyminen pienentää maaperän
ja rakennuksen muodostaman systeemin ominaistaajuuksia, jolloin koko rakennuksen
dynaaminen käyttäytyminen muuttuu.

2.3.3 Paalut

Maaperään ulottuvat paalut vaimentavat maaperässä etenevien seismisten väräh-
telyaaltojen suuritaajuuskomponentteja, kun verrataan paalun yläpään värähtelyä
maaperän vapaan kentän värähtelyyn (Di Laora ja Sanctis 2013). Suurien taajuuksien
vaimenemiseen vaikuttavat maaperän kerrosten jäykkyydet, paalun halkaisija sekä
paalun karakteristisen aallonpituuden ja maaperän aallonpituuden suhde. Tutkituissa
tilanteissa paalut ulottuivat ylimmän maakerroksen läpi alempaan peruskallion pääl-
lä olevaan maakerrokseen, jonka leikkausaallonnopeus oli nelinkertainen ylimpään
maakerrokseen verrattuna.

Maaperän vaakasuuntaisilla värähtelyillä paalut käyttäytyvät taipuisasti, mutta
pystysuuntaisella värähtelykomponentilla paalut ovat puolestaan hyvin jäykkiä. Ilmiö
johtuu rakennuksen massan aiheuttamasta pystysuuntaisesta kuormituksesta paa-
luun. Pienillä taajuuksilla (alle 5 Hz) paaluperustukseen kohdistuvan aaltorintaman
pystysuuntainen värähtelyamplitudi ei vaimene merkittävästi värähtelyn siirtyessä
paalujen kautta perustuksiin. Kuitenkin jo 20 Hz taajuuksilla värähtelyamplitudi
on vaimentunut kymmenesosaan maanpinnan värähtelyamplitudista. Paaluryhmillä
värähtelyamplitudin vaimennus on suurempaa kuin yksittäisillä paaluilla, sillä paalui-
hin kohdistuvassa aaltorintamassa on vaihe-eroja, joiden myötä värähtelyt kumoavat
osittain toisiaan. (Auersch 2010)

Paalut vaikuttavat myös rakennuksen, paalujen ja maaperän muodostaman dynaa-
misen systeemin ominaisuuksiin. Värähtelyn eri taajuuskomponentit joko voimistuvat
tai vaimentuvat rakennuksen perustuksiin siirtyessä riippuen paalujen määrästä, tyy-
pistä ja sijoittelusta. Värähtelyä voimistavia resonansseja ilmenee yksittäisillä alle 20
Hz taajuuksilla. Sitä suuremmilla taajuuksilla vaimennusta esiintyy vähintään 50 %
verrattuna maanpinnan värähtelyyn. (Auersch 2010)

Rakennuksen perustaminen jäykempään maakerrokseen tai kallioperään ulottu-
villa paaluilla voi aiheuttaa runkomelun esiintymistä rakennuksissa alueilla, joissa
maaperän pintakerrokset eivät muutoin olisi runkomelun etenemisen kannalta suo-
tuisia. Tällöin paalut mahdollistavat värähtelyn suuritaajuisimmille, jäykemmässä
maalajissa tai kallioperässä eteneville taajuuskomponenteille etenemisreitin raken-
nuksen perustuksiin.

2.3.4 Rakennuksen tyyppi

Rakennuksen kerrosten määrä tai rakennuksen korkeus vaikuttaa rakennuksen omi-
naistaajuuksiin ja niiden värähtelymuotoihin. Connolly et al. (2019) mukaan 8-
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kerroksisen rakennuksen ominaistaajuudet ja energiatiheys keskittyvät huomattavasti
pienemmälle taajuuskaistalle kuin vastaavan 4-kerroksisen rakennuksen. Korkeam-
massa rakennuksessa rakennuksen ominaistaajuusvasteessa merkitsevimmässä osassa
on lattiarakenteiden värähtelymuodot ja erityisesti ylimmän kerroksen värähtely-
muoto. Matalammassa rakennuksessa puolestaan ominaistaajuusvasteessa energia
jakautuu laajemmalle taajuusalueelle ja vaste koostuu useammista erilaisista vä-
rähtelymuodoista. Vastaavia havaintoja kerrosmäärän vaikutuksesta maaperän ja
rakennuksen ominaistaajuuksiin ja värähtelyn siirtofunktioon tekivät Kuo et al. (2019)
4-, 6-, ja 8-kerroksisilla rakennuksilla. Connolly et al. (2019) tutkimassa tapauksessa
merkitsevimpien ominaismuotojen ollessa taajuudeltaan noin 12 Hz 8-kerroksisen
rakennuksen osalta ja levittyvän 12 Hz ja 28 Hz välille 4-kerroksisen rakennuksen
osalta, ominaistaajuudet voivat vahvistaa runkomelun esiintymistä matalammassa ra-
kennuksessa, vaikka kokonaisvärähtelytasot korkeammassa rakennuksessa olisivatkin
suurempia.

Lurcock et al. (2018) parametristen tarkastelun mukaan betonisten välipohjien
paksuudella ei ole merkittävää vaikutusta välipohjien värähtelynopeustasoihin. Väli-
pohjan jännevälien kasvaessa ominaistaajuudet siirtyvät pienemmille taajuuksille,
mikä voi puolestaan muuttaa koko rakennuksen ominaistaajuusvastetta.

2.3.5 Värähtelyn eteneminen rakennuksessa

Kuo et al. (2019) mukaan betonivälipohjan tapauksessa kerrosvaimentumaa esiintyy
31,5 Hz taajuuskaistaa suuremmilla taajuuksilla, jossa kerrosvaimentuma on noin
2 dB. Taajuuksien 8 Hz ja 31,5 Hz välillä kerrosvaimentuma on negatiiviinen eli
värähtely on voimakkaampaa ylemmässä kerroksessa kuin alemmassa kerroksessa.
Tällä taajuusalueella esiintyvät välipohjan ominaistaajuudet, jotka voimistavat väräh-
telyä. Välipohjatyypin lisäksi välipohjan paksuus ja jännevälien pituus vaikuttavat
välipohjan ominaistaajuuksiin, kun välipohjan jäykkyysominaisuudet muuttuvat.

Zou et al. (2017) mukaan rakennuksessa pystysuunnassa etenevä värähtely vai-
menee rakennuksen keskivaiheilla alimpien kerrosten värähtelyyn nähden, mutta
voimistuu rakennuksen ylimmissä kerroksissa. Ilmiö johtuu värähtelyn heijastumi-
sesta ylimmästä kerroksesta takaisin alaspäin. Runkomelun vaimenemista tutkittiin
mittauksin rakennuksissa, joiden rungot koostuvat kantavista betoniseinistä ja betoni-
palkkien tukemista paikallavaletuista betonivälipohjista. Mitatut kerrosvaimentumat
olivat keskimäärin 1 dB kerrosta kohden 14-kerroksinen rakennuksen 10 alimmassa
kerroksessa ja 0,2 dB kerrosta kohden 25-kerroksisen rakennuksen 16 alimmassa
kerroksessa.

Lurcock et al. (2018) mukaan rakennuksen kerrosten määrä on yksittäisten
kerrosten korkeutta määräävämpi tekijä runkomelun kerrosvaimentumassa. Näin
ollen matalakerroksisessa rakennuksessa ilmenevä värähtely on pienempää kuin
korkeakerroksisessa rakennuksessa värähtelyn etenemän pystysuuntaisen etäisyyden
ollessa sama.

Rakennuksessa ei välttämättä esiinny lainkaan havaittavaa kerrosvaimentumaa.
Vogiatzis ja Mouzakis (2018) suorittivat värähtelymittauksia kahdesta Ateenassa
sijaitsevasta rakennuksesta, joissa ei mittaustulosten perusteella esiintynyt kerros-
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vaimentumaa maan yläpuolisten kerrosten osalta. Paikallinen paikallavaletun te-
räsbetonin käyttöön perustuva rakennustapa eroaa muualla Euroopassa ja Pohjois-
Amerikassa käytetyistä rakennustavoista, ja tuo esiin alueelliset erot runkomelun ja
värähtelyn etenemisen arvioinnissa. Rakennusten värähtelyn ja runkomelun arvioin-
nissa tulisi ottaa huomioon rakennuksen runkoratkaisut ja käytetyt rakennustavat.

Rakennuksessa esiintyvän värähtelyn kerrosvaimentuman voidaan todeta olevan
taajuusriippuvaista ja tapauskohtaista, sillä kerrosvaimentuma on kytköksissä raken-
nus värähtelyn ominaistaajuuksiin ja -muotoihin. Tietyn tyyppisissä rakennuksissa
kerrosvaimentumaa ei ole havaittu välttämättä ollenkaan. Kerrosvaimentuma ei
myöskään esiinny koko rakennuksessa vaan joidenkin kerrosten välillä värähtely voi
voimistua ylöspäin mentäessä. Erityisesti rakennusten ylimmissä kerroksissa värähte-
lytasot voivat voimistua. Yleisesti käytetty FTA:n arviointimenetelmään (Hanson
et al. 2006) perustuva kerrosvaimentuma 2 dB/kerros 5 ensimmäisen kerroksen osalta
ja 1 dB/kerros sitä ylemmissä kerroksissa ei ole paikkansa pitävä kaikissa tapauksissa.
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2.4 Runkomelu huonetilassa
Huonetilan runkomelun äänikenttää voidaan tarkastella kolmessa eri taajuusalueessa.
Mooditon taajuusalue käsittää pienet taajuudet huonetilan alimman huonemoodin
eli huonetilan ominaistaajuuden alapuolella, jossa ääni käyttäytyy kuin staattinen
ilmanpaine. Huonemoodien tihentyessä riittävästi voidaan äänikentän olettaa käyt-
täytyvän diffuusisti, jolloin äänikentän äänenpaineen oletetaan olevan kaikissa tilan
pisteissä sama. Näiden kahden taajuusalueen väliin jäävällä taajuusalueella huone-
moodien vaikutus äänikentän spatiaaliseen vaihteluun ja kokonaisäänenpaineeseen on
merkittävä. Huoneen alin ominaistaajuus määräytyy taajuudelle, jossa aallonpituus
on huoneen pisimmän mitan kaksinkerta. Schroeder-taajuus eli taajuus, josta lähtien
äänikenttä voidaan olettaa diffuusiksi voidaan laskea yhtälöstä

fs = 2000
√︄

T

V
, (4)

jossa T on tilan jälkikaiunta-aika (s) ja V tilan tilavuus (m3) (Schroeder ja Kuttruff
1962).

Runkomelun tyypillinen taajuusalue 16 − 500 Hz käsittää moodittoman, moodil-
lisen sekä osittain diffuusin äänikentän taajuusalueita riippuen tarkasteltavan tilan
koosta. Tyypillisessä n. 10 m2 asuinhuoneessa alin huonemoodi asettuu noin 40-50
Hz taajuudelle ja Schroeder-taajuus noin 300 Hz taajuudelle. Huonemoodien vaiku-
tus sekä runkomelun havainnointiin, mittaukseen että mallinnukseen on merkittävä.
Runkomelun äänenpainetason arviointi yhdessä pisteessä ei ole kokonaistilannetta
kuvaavaa.

Lurcock et al. (2018) tekemän parametrisen tarkastelun mukaan moodittomalla
taajuusalueella jälkikaiunta-ajan muutoksella ei ole vaikutusta runkomelun äänen-
painetasoon. Moodillisella taajuusalueella jälkikaiunta-ajan muutoksella on merkittä-
vämpiä vaikutuksia äänenpainetasoon. Jälkikaiunta-ajan kaksinkertaistaminen lisäsi
A-taajuuspainotettua kokonaisäänenpainetasoa n. 2 dB. Huoneen lattia-pinta-alan ja
tilavuuden kasvattaminen siirtää alimpia huonemoodeja pienemmille taajuuksille ja
lisää mooditiheyttä sekä vaikuttaa myös huoneen rakenneosien ominaistaajuuksiin.
Näiden muutosten myötä runkomelun taajuuskaista leveni ja kokonaisäänenpai-
ne taso kasvoi n. 2 dB. Huoneen kalustuksen tai levyseinäverhousten lisääminen
huonetilaan ei vaikuttanut merkittävästi runkomelun kokonaisäänenpainetasoon.

2.4.1 Runkomelun arviointi rakenteiden värähtelytasoista

Tilan runkomelun äänenpainetaso voidaan arvioida tilan rakenteiden pinnalta mita-
tuista tai mallinnetuista värähtelynopeuksista. Äänenpainetason arviointi rakenteiden
värähtelytasosta on tässä työssä käsitelty erillisenä äänenpainetason mallintamisme-
netelmistä. Arviointimenetelmissä käytetyt korjaustermit ovat useimmiten ennalta
määritettyjä tai yleisiä tapauksia kuvaavia, kun taas mallinnusmenetelmissä kyseisen
tapauksen erityispiirteet voidaan ottaa huomioon yksityiskohtaisemmin.

Yksilukuarvoista yleisesti käytetty runkomelun arviointimenetelmä värähtelyta-
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sosta on

Lp = Lv + K, (5)

jossa Lv on lattian pystysuuntainen värähtelynopeustaso desibeleissä (referenssita-
so 10−9 m/s). Kurzweilin (Kurzweil 1979) esittämässä menetelmässä korjaustermi
K = −27 dB. Samaan lopputulemaan päätyvää yksinkertaista arviointimenetelmää
käytettiin myös RIVAS-projektissa (Villot et al. 2012), joka on sisällytetty myös
runkomelun arviointia käsittelevään standardiin (ISO 14837-31:2017).

Yhdysvaltojen FTA:n vuoden 2006 raportin mukaan (Hanson et al. 2006) taajuus-
painottamaton äänenpainetaso on suunnilleen yhtä suuri kuin huoneen pintojen kes-
kimääräinen värähtelynopeustaso, kun värähtelynopeustason referenssinä on 1 ∗ 10−6

tuumaa/s. ISO-standardin mukaisia värähtelynopeustasoja (referenssi 10−9 m/s) käy-
tettäessä äänenpainetaso huoneessa saadaan pintojen keskimääräisestä värähtelyno-
peustasosta korjaustermillä K = −28,1 dB, kuten on esitetty myös FTA:n raporttiin
perustuvassa VTT:n esiselvityksen mukaisessa runkomelun laskentamallissa (Talja ja
Saarinen 2009). Vuonna 2018 julkaistussa FTA:n värähtely- ja runkomelumanuaalissa
(Quagliata et al. 2018) taajuuspainottomattoman äänenpainetason on arvioitu olevan
suunnilleen 5 dB pienempi kuin huoneen pintojen värähtelynopeustason (referenssi
1 ∗ 10−6 tuumaa/s). Tällöin korjaustermiksi tulee K = −33,1 dB. Tätä muutosta ei
ole otettu huomioon FTA:n esittämässä laskentamallissa ilmeisesti sen vuoksi, että
värähtelyn taajuussisällöllä ja A-taajuuspainotuksella on merkittävämpi vaikutus
runkomelun arvioinnissa käytettävän A-painotetun äänenpainetason yksilukuarvoon.
FTA:n menetelmässä runkomelun äänenpainetason arvio tehdään huoneen pintojen
keskimääräisen värähtelytason perusteella. Jos otetaan lisäksi huomioon rakenteiden
värähtelyn resonansseille annettu korjaustermi +6 dB lattian värähtelylle, saadaan
äänenpainetaso laskettua lattian keskikohdan pystysuuntaisesta värähtelystä korjaus-
termeillä K = −22,1 dB ja K = −27,1 dB. Näistä vuoden 2018 FTA-manuaalin
mukainen korjaustermi K = −27,1 dB vastaa aiemmin esitettyä Kurzweilin sekä
RIVAS-projektin mukaista korjaustermiä.

RIVAS:n projektissa esitettyyn tilastolliseen energia-analyysiin (SEA) perustu-
vassa yksinkertaistetussa arviointimenetelmässä (Villot et al. 2012) on oletettu, että
lattia ja katto ovat massiivisia ja runkomelun pääasiallisia säteilylähteitä ja kevym-
pien väliseinien heikompi äänisäteily on näin ollen jätetty pois tarkastelusta. Kevyille
puulattioille on pienillä taajuuksilla pienemmän säteilykertoimensa myötä ehdotettu
jopa 10 dB pienempää korjaustermiä yhtälöön 5. Lisäksi huone on kooltaan pieni (10
m2) ja kalustettu. Menetelmä soveltuu ainoastaan yli 40 Hz taajuuksille, jossa huo-
netilan ominaistaajuuksilla on vähäisempi vaikutus huoneessa esiintyviin paikallisiin
äänenpainetasoihin (Villot et al. 2018).

Itävaltalaisessa liikenteen aiheuttamaa värähtelyä käsittelevässä ÖNORM S 9012
-standardissa esitetään ONR 199005:2008 -standardin mukainen yhtälö runkomelun
äänenpainetason laskemiseksi lattian värähtelynopeustasosta

Lp = Lv + 10 lg S

S0
− 10 lg V

V0
+ 10 lg T

T0
− 20, (6)
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jossa Lv on lattian värähtelynopeustaso (referenssi 10−9 m/s), S ääntäsäteilevä
pinta-ala (m2), V huoneen tilavuus (m3) ja T huoneen jälkikaiunta-aika (s). Refe-
renssitermien S0, V0 ja T0 lukuarvo on 1. Yhtälössä on oletettu lattian olevan ainut
merkittävä äänen säteilylähde sekä säteilykertoimen olevan kaikilla taajuuksilla 1.
(Alten et al. 2010)

Tilastollisella energia-analyysilla (statistical energy analysis, SEA) voidaan mää-
rittää rakenteista säteilevän ja huonetilaan absorboituvan energian tasapainoyhtälö,
jonka perusteella lattian pystysuuntainen värähtelynopeus voidaan kytkeä huonetilan
äänenpainetasoon. Tasapainoyhtälöstä saadaan

Lp,av = Lv,av + 10 lg(σs) + 10 lg(4S/A) − 34, (7)

jossa Lp,av on keskimääräinen äänenpainetaso huonetilassa, Lv,av ääntäsäteilevän
rakenteen keskimääräinen värähtelynopeus, σs on rakenteen säteilykerroin, S sätei-
levän rakenteen pinta-ala ja A huonetilan absorptioala. SEA-menetelmä soveltuu
parhaiten yli 125 Hz taajuuksille, joilla huonetilaan syntyvän äänikentän voidaan
olettaa olevan jokseenkin diffuusi. Taajuusalueella 50-100 Hz huonetilan ominaistaa-
juudet aiheuttavat säteilykertoimeen σs muutoksia, joiden myötä laboratorio-oloissa
mitatut tai muutoin määritetyt säteilykertoimet eivät pidä paikkaansa. Lisäksi 16-40
Hz taajuuksilla säteilykertoimet tulisi määrittää numeerisilla laskentamenetelmillä.
Numeerisesti määritetyt tai tutkittavassa kohteessa mitatut säteilykertoimet ovat
tapauskohtaisia, minkä vuoksi ne eivät sovellu muiden tapauksien arviointiin. (Villot
et al. 2018)

Villot et al. (2018) ehdottavat SEA-menetelmässä alle 100 Hz taajuuksien arvioin-
nissa äänikentän spatiaalisen vaihtelun merkityksen mukaan ottamista äänikentän
keskihajonnan avulla. Keskihajontaa taajuuksilla 50-100 Hz voidaan arvioida las-
kennallisen mooditiheyden kautta ja sitä pienemmillä taajuuksilla mittausdatan
perusteella. Äänikentän spatiaalisen vaihtelun keskihajonnan ja tilan keskiarvoisen
äänenpainetason myötä arvioida tilassa esiintyvän runkomelun kokonaisäänikenttää.

Grützin esittämä lineaarinen yhtälö lattian pystysuuntaisen värähtelynopeuden
ja runkomelun välillä määritellään kaavalla

LA,eq = c1 + c2Lv,A, (8)

jossa LA,eq on A-painotettu runkomelun keskiäänitaso, Lv,A A-painotettu lattian
värähtelytaso ja c1 sekä c2 mittaustulosten perusteella määritetyt vakioarvot. Beto-
nilattioille on esitetty vakioarvot c1 = 15.75 ja c2 = 0.60 ja puulattioille c1 = 19.88
ja c2 = 0.47. (Alten et al. 2010)

SBB:n (Sveitsin valtiollinen rautatie) VIBRA (Kuppelwieser ja Ziegler 1996) on
mittauksiin perustuva tilastollisesti määritelty raideliikenteen aiheuttaman runkome-
lun eri siirtofunktioihin perustuva arviointimenetelmä. Terssikaistaisia siirtofunktioita
lattian värähtelynopeudesta ilmaääneksi on määritelty erilaisille rakennustyypeille.

Alten et al. (2010) vertailivat ONR 199005:2008 -standardin mukaista lasken-
tamenetelmää, Grützin laskentamenetelmää sekä SBB:n menetelmää mitattuihin
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runkomelutasoihin. Testatussa tilanteessa Grützin yhtälö ja ONR -menetelmä osoit-
tautui hyvin mittauksia vastaaviksi tulosten ollessa noin 2-3 dB mitatuista. Grützin
yhtälö vastasi erityisen hyvin mittaustuloksia kun värähtelyn vertailutasona oli lat-
tian värähtelyn sijaan katon värähtelytaso. Värähtelyn vertailutason ollessa lattia
arvioitu runkomelu jäi mitattua runkomelutasoa matalammaksi. Ero katon ja lattian
värähtelyissä voi selittyä lattian ja katon erilaisilla rakenteilla, sillä tutkittu huonetila
sijaitsi rakennuksen alimmassa kerroksessa. SBB:n menetelmässä siirtofunktiot eivät
olleet täysin soveltuvia mitattuun tilanteeseen.
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3 Raideliikenteen aiheuttaman värähtelyn ja run-
komelun mallinnus

Tässä luvussa käsitellään raideliikenteen aiheuttaman värähtelyn ja runkomelun
mallinnusmenetelmiä. Luku on jaettu standardissa IS0 14837-1:2005 esitetyn jaon
mukaan lähteeseen eli rataan, siirtotiehen eli maaperään ja vastaanottajaan eli
rakennukseen, joita voidaan mallinnuksessa käsitellä erillisinä yksikköinä.

3.1 Herätteen mallinnus
Junien kalustoyksiköiden dynaamista käyttäytymistä voidaan mallintaa monikap-
paledynamiikan avulla. Monikappaledynamiikassa systeemin massat on yhdistetty
toisiinsa jousilla ja vaimentimilla. Mallinnettavasta tilanteesta ja valituista yksinker-
taistuksista riippuen systeemiin syntyy tietty määrä vapausasteita. Junakalustossa
merkittävämmät massat ovat pyöräkerran, telin ja vaunurungon massat.

Kalustoyksikön dynaamista käyttäytymistä voidaan mallintaa yksinkertaisem-
min yksiulotteisella monikappaledynamiikalla, jossa tarkastellaan vain massojen
pystysuuntaisia bounce-värähtelymuotoja. Kaksiulotteisella monikappalemallilla voi-
daan lisäksi tarkastella vaunurungon ja telin vaaka-akselien ympäri tapahtuvaa
pitch-värähtelymuotoa. Kolmiulotteisessa monikappalemallissa massojen sivuttaiset
liikkeet ja niiden tuomat yaw- ja roll-värähtelymuodot, joissa kappale värähtelee
pystysuuntaisen ja pitkittäissuuntaisen akselinsa ympäri. Raideliikenteen aiheutta-
mien värähtelyjen osalta tärkeimmät voimat ovat kuitenkin pystysuuntaisia, minkä
vuoksi kalustoyksikön dynaamisen käyttäytymisen kaksiulotteinen tarkastelu on
riittävä (Kouroussis et al. 2012). Kalustoyksikön värähtelymuodot ja nimitykset
on esitetty kuvassa 2. Kalustoyksikön värähtelymuodoista käytetään vakiintuneesti
englanninkielisiä termejä.

Pitch

Bounce

YawRoll

Kuva 2: Kalustoyksikön värähtelymuotojen nimitykset.

Kouroussis et al. (2015b) tutkivat kalustoyksiköiden dynaamista käyttäytymistä
monikappaledynamiikkaan perustuvilla kaksiulotteisilla malleilla eri junatyypeillä.
Kaksiulotteisella mallilla voitiin ottaa huomioon vaunurungon ja pyöräkerran pys-
tysuuntainen bounce-värähtelymuoto, sekä telin bounce että pitch-värähtelymuoto.
Junan kulkusuunnan suuntaiset värähtelymuodot voidaan jättää pois tarkastelusta
olettamalla, että kaikki massa liikkuvat samalla vakionopeudella eteenpäin. Mallissa
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oli mukana vain pyöräkertojen, telin ja vaunurungon massa sekä näiden väliset jouset
ja vaimentimet. Tarkempaa mallia verrattiin vain jousittamattoman massan huo-
mioon ottavaan malliin, joka ei sisällä kaluston ja radan dynaamista vuorovaikutusta.
Tarkempi malli tuottaa tarkempia tuloksia erityisesti, kun radassa on epätasaisuutta.
Tarkkoja mallinnustuloksia varten liikkuvan kaluston dynaaminen käyttäytyminen
ja vuorovaikutus radan kanssa tulisi ottaa huomioon. Suurimmat erot värähtelyssä
verrattujen tilanteiden välillä ovat yli 20 Hz taajuuksilla, joten kaluston ja radan
dynaaminen vuorovaikutus on erityisesti merkityksellistä runkomelun taajuusalueella.
Näillä taajuuksilla radan epätasaisuudesta johtuva värähtely on merkittävää ja lisäksi
kalusto-rata -vuorovaikutus voi vahvistaa värähtelyä kyseisillä taajuuksilla.

Connolly et al. (2019) käyttivät kolmesta vaunuyksiköstä koostuvan junan mal-
linnuksessa kaksiulotteista mallia, jossa otettiin huomioon vaunurunkojen, telien
ja pyöräkertojen massa sekä niiden väliset jouset ja vaimentimet. Kokonaisuudes-
saan mallinnetusta junasta muodostui 30 vapausasteen monikappalemalli, jonka
avulla voitiin tutkia junan ja radan dynaamista käyttäytymistä kiskon paikallisissa
poikkeavuuksissa.

El Kacimi et al. (2013) mallinsivat kalustoyksikön dynaamista käyttäytymistä
yksiulotteisella pystysuuntaiset värähtelyt huomioon ottavalla monikappaledynamiik-
kamallilla. Malliiin oli otettu neljännes vaunurungosta, puolikas teli ja yksi pyörä.
Vain yhtä pyörää ja siihen liittyviä telin ja vaunurungon massoja tarkasteltaes-
sa pyörän ja radan välinen dynaaminen voima saadaan kytkettyä muuhun malliin
pistelähteenä.

Kaksoisjousitetun kalustoyksikön monikappalemallia voidaan yksinkertaistaa jät-
tämällä vaunurungon tai vaunurungon ja telin massat sekä niihin liittyvät jouset
ja vaimentimet pois mallista. Alves Costa et al. (2011) tutkivat kaksiulotteisen
monikappaledynamiikkaan perustuvan kalustomallin yksinkertaistettuja versioita
kalustoyksikön ja radan dynaamisessa käyttäytymisessä. Ilman vaunurungon massaa,
eli ainoastaan primäärijousituksella, kalustoyksikön ja radan dynaaminen käyttäy-
tyminen eroaa vain hieman pienillä, alle 10 Hz taajuuksilla, verrattuna täydellä
mallilla saatuihin tuloksiin. Ainoastaan pyöräkerran jousittamattomalla massalla
tarkasteltuna kaluston ja radan dynaaminen käyttäytyminen eroaa tarkemmista mal-
leista 80 Hz asti, jonka jälkeen kaikilla malleilla tulokset ovat yhteneviä. Esitettyjen
tulosten perusteella pyöräkerran ja telin massoista sekä niiden välisistä jousista ja
vaimentimista koostuva kalustomalli on riittävä runkomelua tarkasteltaessa.

Kuo et al. (2016) mallinsivat junan aiheuttamia värähtelyjä maaperässä ottamalla
huomioon junan dynaamisessa mallissa vain kalustoyksikön jousittamattoman massan
ja saadut tulokset vastasivat hyvin vertailumittauksia. On mahdollista, että junan
yksinkertaistetun dynaamisen mallin vaikutus jää muiden epävarmuuksien myötä
merkityksettömäksi. Tarkemmat mallit, joissa on mukana useampia massoja, vaatii
myös tarkemmat lähtötiedot käytettävän kaluston jousituksen ominaisuuksista, jotta
mallin lisääntyneestä tarkkuudesta on käytännössä hyötyä.

Junan ja radan muodostaman systeemin dynaamista käyttäytymistä voidaan
mallintaa laajemmilla monikappaledynamiikkaan perustuvilla malleilla, joita on
esitetty esimerkiksi julkaisussa (Zhai 2020). Julkaisussa (Loponen et al. 2020) on
tutkittu ja verifioitu Suomessa käytössä olevien kalustoyksiköiden monikappaledy-
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namiikkaan perustuvia kalustomalleja, joita voidaan hyödyntää kaluston ja radan
välistä vuorovaikutusta tutkittaessa. Raideliikenteen aiheuttamien maaperän väräh-
telyjen kannalta monimutkaisten mallien hyödyt eivät kuitenkaan välttämättä ole
lisääntyneen lähtötietojen tarpeen ja mallin vapausasteiden kasvamisen arvoisia.

Ribes-Llario et al. (2017) mallinsivat junan kolmiulotteista elementtimenetelmää
hyödyntäen tilanteessa, jossa junan vaunu, kaksi teliä sekä niiden neljä pyöräkertaa
otettiin huomioon monikappaledynamiikkaan perustuvassa mallissa massoina. Kir-
joittajat pitävät yksinkertaisempiin malleihin verrattuna suurempaa laskenta-aikaa
perusteltuna, kun huomioidaan kolmiulotteisen mallin tuoma lisääntynyt tarkkuus
junan dynaamisen käyttäytymisen mallinnuksessa. Lisäksi perusteluna kolmiulot-
teiselle kalustomallille voidaan pitää sitä, että koko mallinnusketjua tarkasteltaessa
eri osien mallien kompleksisuudet olisivat toisiaan vastaavia ilman huomattavia
yksinkertaistuksia.

Junan ja ratarakenteen kytkeytyminen

Junan ja ratarakenteen väliset kontaktipisteet muodostuvat junan pyörän alapinnan
ja kiskon yläpinnan välille. Tässä rajapinnassa esiintyvät voimat aiheuttavat sekä
junan että ratarakenteen värähtelyä. Rajapinnassa junan ja ratarakenteen dynaamiset
systeemit myös yhdistyvät.

Pyörän ja kiskon välinen mekaaninen kontakti voidaan mallintaa epälineaarisena
Hertzin kontaktina, jossa kontakti esitetään jäykkänä jousena. Kontakti mallinnetaan
Hertzin jousena, sillä pyörän ja kiskon välinen kontaktivoima ei pysy vakiona vaan
riippuu sekä pyörän että kiskon muodonmuutoksista ja mahdollisesta epätasaisuu-
desta (Connolly et al. 2013). Hetkellisesti pyörä ja kisko voivat olla ilman kontaktia,
jolloin niiden välistä kontaktivoimaa ei esiinny. Hertzin kontakti voidaan myös li-
nearisoida staattisen kuormituksen alueelle niin, että vain dynaamiset kuormitukset
otetaan huomioon kontaktissa (Ghangale et al. 2019). Kontaktin yksinkertaistaminen
lineaariseksi voi olla hyödyllistä, jos koko dynaaminen systeemi on tarve esittää
lineaarisena ilman epälineaarisia komponentteja.

Pyörässä ja kiskossa esiintyvien poikkeamien ja epäjatkuvuuskohtien aiheuttamat
säteen muutokset ovat huomattavia perinteisessä Hertzin kontaktissa, kun esimerkiksi
lovipyörän säde on likimain ääretön ja kiskossa esiintyvän epäjatkuvuuskohdan
säde puolestaan lähellä nollaa. Connolly et al. (2019) hyödyntävät ennen Hertzin
kontaktia esiprosessointia, jossa pyörän ja kiskon materiaaliparametrien, säteiden
sekä eri kontaktityypeille määriteltyjen kertoimien avulla lasketaan Hertzin jousen
jäykkyys. Hertzin kontaktia malleissaan hyödyntävät muun muassa Kouroussis et
al. (2017), El Kacimi et al. (2013), Kuo et al. (2016) ja Ribes-Llario et al. (2017),
linearisoitua Hertzin kontaktia puolestaan Ghangale et al. (2019) ja Alves Costa et
al. (2012).

Raiteiden kiskot ovat teräsprofiileja, joiden poikkileikkaus on pituussuunnassa
muuttumaton. Näin ollen kiskojen mallintamiseen soveltuu erilaiset palkkimallit, ku-
ten Euler-Bernoullin tai Timoshenkon malli. Timoshenko-palkin useammat vapausas-
teet voivat parantaa tarkkuutta suurilla taajuuksilla esiintyvien voimien siirtymisessä
ratarakenteeseen (Connolly et al. 2013), mutta Euler-Bernoulli -palkkien on todettu
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riittävän jopa 500 Hz taajuuteen asti (Alves Costa et al. 2012).
Ratarakenteen analyyttiset mallit ovat usein BOEF-tyyppisiä (beam on elastic

foundation), joissa kiskoa kuvaava palkki lepää elastisella Winklerin alustalla. Alusta
koostuu erillisistä jousista, joiden jousivakio määritetään ratarakenteen kerrosten
materiaaliominaisuuksien kombinaationa, minkä vuoksi malleissa joudutaan tekemään
huomattavia yksinkertaistuksia. Analyyttisissä BOEF-malleissa kisko voi olla joko
jatkuvasti tuettu tai kehittyneemmissä malleissa ratapölkyillä erillistuettu (Prakoso
2016).

Numeeriset menetelmät

Analyyttisissä malleissa ratarakenteen yksittäisiä komponentteja ei kiskoa lukuun
ottamatta yleensä määritetä erillisinä osina, jolloin mallinnustarkkuus väistämättä
heikkenee. Numeerisilla menetelmillä voidaan puolestaan mallintaa erittäin tarkas-
ti ratarakenteen eri komponentit ja niiden geometria. Numeerisista menetelmistä
erityisesti elementtimenetelmä (FEM) soveltuu ratarakenteen mallintamiseen. Tuki-
rakenteena käytettävän raidesepelin mallintamisessa diskreettielementtimenetelmä
(DEM) voi tuottaa realistisempia tuloksia sepelin suuren raekoon vuoksi (Connolly
et al. 2015). Diskreettielementtimenetelmässä erilliset kappaleet, tässä tapauksessa se-
pelin rakeet, mallinnetaan erillisinä elementteinä toisin kuin elementtimenetelmässä,
jossa yhtenäinen väliaine mallinnettaisiin verkotettuna pieniksi elementeiksi.

Kouroussis et al. (2012) tutkivat ratarakenteen numeerista mallintamista täysin
jäykällä pohjamaalla, Winklerin alustalla sekä homogeenisella, äärettömänä puolia-
varuutena numeerisesti mallinnetulla maaperällä. Kaikissa tapauksissa kisko mallin-
nettiin Euler-Bernoulli -palkkina, ratapölkyt massoina, ja välilevy sekä raidesepeli
massattomina jousina ja vaimentimina. Tulosten perusteella radan reseptanssi eroaa
Winklerin alustalla mallinnettuna homogeenisesta maaperästä kovilla maalajeilla
vain noin 0,5 dB verran ja pehmeillä maalajeilla noin 5 dB verran. Useimmiten
pohjamaa on raidesepeliin verrattuna kovaa, minkä vuoksi käytännössä pohjamaata
voidaan pitää kovana. Lisäksi raidesepelin epälineaarisen käyttäytymisen vuoksi
ratarakenteen reseptanssin mittausepävarmuuskin voi olla jopa 10 dB. Näin ollen
kirjoittajat toteavat Winklerin alustan tuoman epävarmuuden olevan riittävän pieni
maaperän värähtelyitä tutkittaessa.

Connolly et al. (2019) ja Kouroussis et al. (2017) käyttävät elementtimenetelmää
hyödyntävää ratarakenteen mallia, joka koostuu radan osuudesta ja radan tukiraken-
teen osuudesta. Tarkemmin tätä ratarakenteen mallia on tutkittu julkaisussa (Kou-
roussis ja Verlinden 2015). Radan mallissa kisko on Euler-Bernoulli-palkkielementti,
johon ratapölkkyjen massat on kytketty kiskon aluslevyjä kuvaavilla viskoelasti-
silla elementeillä. Myös ratapölkkyjen alla oleva raidesepeli on mallinnettu jousen
ja vaimentimen rinnankytkennästä koostuvilla viskoelastisilla elementeillä ilman
massaa. Radan tukirakenne koostuu tässä tapauksessa raidesepelin alapuolisista
rakennekerroksista mukaan lukien pohjamaa. Nämä rakennekerrokset on määritetty
CLM-mallina (coupled lumped mass). CLM-mallissa tukikerrosten keskitetty massa
kytkeytyy viskoelastisilla elementeillä sekä viereisiin tukikerrosten massoihin että
jäykkään perustaan. CLM-mallissa tukikerros määritetään tukikerrosten massan,
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vaaka- ja pystysuuntaisen jousien sekä vaaka- ja pystysuuntaisen vaimentimien avulla.
Tukikerroksia kuvaava massa kytkeytyy raidesepeliä kuvaavaan viskoelastiseen ele-
menttiin jokaisen ratapölkyn kohdalla. Kuvassa 3 on esitetty ratarakennetta kuvaava
dynaaminen malli.

Kuva 3: Kouroussis & Verlinden (2015) ratarakenteen dynaaminen malli

CLM-mallin avulla ratarakenteen tukikerrokset sekä pohjamaa voidaan ottaa
huomioon kaluston ja radan välisessä dynaamisessa vuorovaikutuksessa. Tulokset
sekä kiskon pystysuuntaisen painauman että pohjamaan pinnan poikkeaman osalta
vastaavat tarkasti vertailutuloksia, joissa maaperä ja tukikerrokset mallinnettiin
elementtimenetelmällä (Kouroussis ja Verlinden 2015). Winklerin alustan tulokset
erosivat sekä elementtimenetelmä- että CLM-malleista paikoitellen merkittävästi.
Kirjoittavat toteavat, että Winklerin alustan tulokset ovat yhtäpitäviä CLM-mallin
tulosten kanssa, joten aiemmat Winklerin alustaa hyödyntävät tutkimustulokset ovat
edelleen päteviä.

Ratarakenne voidaan mallintaa tarkasti elementtimenetelmää hyödyntäen, kun
ratarakenteen eri osat ja rakennekerrokset mallinnetaan niitä kuvaavilla materiaa-
limalleilla. Elementtimenetelmää hyödyntävän mallin laskenta-aika voi kuitenkin
kasvaa suuremmaksi kuin on käytännöllistä. Kaluston ja radan dynaamista käyt-
täytymistä mallinnettaessa yksinkertaistetut ratarakenteen mallit voivat nopeuttaa
laskentaa ja tuottaa silti tarpeeksi tarkkoja tuloksia maaperään siirtyvän värähte-
lyn ja runkomelun tarkastelemiseksi. Elementtimenetelmää hyödyntävissä malleissa
ratarakenteen geometria voidaan mallintaa kolmiulotteisena (3D) ottaen huomioon
esimerkiksi myös paikalliset geometrian muutokset.

El Kacimi et al. (2013) mallinsivat ratarakenteen ja ympäröivän maaperän kol-
miulotteisena elementtimenetelmällä. Kiskot mallinnettiin Euler-Bernoulli-palkkiele-
mentteinä, kiskon aluslevyt jousi-vaimennin -elementteinä ja muut rakenteet kiinteinä
lineaarielastisina materiaaleina. Connolly et al. (2013) tutkivat junan värähtelyiden
siirtymistä rataa ympäröivään maaperään kolmiulotteisella elementtimenetelmään
perustuvalla mallilla, jossa ratarakenteen sekä maaperän rakenteet mallinnettiin
lineaarielastisilla materiaaleilla.
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Kouroussis et al. (2012) esittämässä mallissa, jossa ratarakenne mallinnettiin
3D elementtimenetelmällä, yhden junan ohituksen simuloinnin laskenta-aika oli 60
tuntia tavanomaisella tietokoneella. Mallinnustyökalujen tuonti käytännön suunnitte-
lutyöhön vaatii joko suurta laskentakapasiteettia tai mallien yksinkertaistamista.

Yleinen tapa vähentää 3D-mallin vaatimaa laskenta-aikaa on tehdä oletus, että
radan poikkileikkaus pysyy muuttumattomana radan pituussuunnassa. Näin mene-
tellen voidaan muodostaa 2.5D-malli, jossa ratarakennetta kuvaa 2D-poikkileikkaus,
mutta siihen kohdistuu kolmannen ulottuvuuden suuntaan liikkuva kuormitus. 2.5D-
mallissa jokaiselle taajuudelle ja aaltoluvulle lasketaan 2D-ratkaisut, joista koostetaan
Fourier-muunnosten avulla lopullinen ratkaisu (Alves Costa et al. 2012). Rataraken-
teen mallintamisessa 2.5D FE-mallia on hyödyntänyt raideliikenteen värähtelyjen
tutkimisessa esimerkiksi Alves Costa et al. (2011, 2012), Kuo et al. (2016) sekä Lopes
et al. (2014b).

Yksi 2.5D-mallin haittapuolista on erityisesti sepeli- ja soraraiteilla se, ettei sillä
voida mallintaa tietyn välimatkan päässä toisistaan sijaitsevia ratapölkkyjä. Rata-
pölkyt sekä tukevat kiskoa yksittäisistä pisteistä että siirtävät junan aiheuttamat
kuormitukset rajatulle alalle raidesepeliin. Sekä ratapölkyistä johtuvat värähtely-
komponentit että kuormitusten siirtyminen raidesepelistä pohjamaahan eivät ole
täysin todenmukaisia (Germonpré et al. 2017). Ratarakenteen jaksollisesti esiinty-
vien ratapölkkyjen ominaisuudet voidaan sisällyttää malliin mallintamalla radasta
ratapölkkyjen välisen etäisyyden mittainen osuus. Tällöin elementtimenetelmällä
voidaan laskea vain yhtä ratapölkkyä vastaava osuus kolmiulotteisena ja koostaa
lopullinen ratkaistu vastaavasti kuin 2.5D-menetelmässä. Germonpré et al. (2017)
mukaan periodisella mallilla esiintyvien ratapölkyn ylityksistä aiheutuvien taajuus-
komponenttien vaikutus junan ja radan välisissä dynaamisissa voimissa on vähäistä
suhteessa kiskon epätasaisuudesta johtuviin dynaamisiin voimiin. 2.5D-mallissa radan
suurempi jäykkyys puolestaan johti yli 60 Hz taajuuksilla yliarvioon dynaamisissa
voimissa. Vapaaseen kenttään siirtyvissä värähtelyissä 2.5D-malli tuotti enimmillään
n. 10 dB suurempia arvoja periodiseen malliin verrattuna, ja alle 40 Hz taajuuksilla,
eli pölkynylitystaajuuden alapuolella, tulokset olivat lähes identtiset. Periodisella
mallilla voidaan saada tarkempia tuloksia junan ja radan dynaamisista voimista kuin
2.5D-mallilla, mutta erot eivät ole kovin suuria.

Kuo et al. (2016) mallinsivat 2.5D-mallissaan ratarakenteesta vain raidesepelin
osuuden lineaarielastisena kiinteänä väliaineena. Kisko mallinnettiin Euler-Bernoulli-
palkkielementteinä, ratapölkyt massoina ja kiskon aluslevyt jousi-vaimennin -element-
teinä. Raidesepelin alapuolinen pohjamaa mallinnettiin reunaelementtimenetelmällä
(BEM). Vastaavaa menetelmää käyttivät Alves Costa et al. (2011, 2012).

Värähtelyn etenemiseen liittyvät ratarakenteen mallit

Aiemmin esitellyt ratarakenteen mallinnusmenetelmät liittyivät pääasiallisesti junan
ja radan välisten dynaamisten kuormien ratkaisuun. Usein ratarakenteesta maape-
rään siirtyvien värähtelyjen mallinnus on erotettu dynaamisten kuormien ratkaisusta
erilliseen malliin. Näin värähtelyn heräte voidaan laskea erillisenä laajemmasta maa-
perää kuvaavasta mallista ja mallien kokoa ja sen myötä laskenta-aikaa voidaan
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pienentää. Mallien erotus voidaan tehdä raiteen tukikerrosten ja pohjamaan raja-
pinnassa (Kouroussis et al. 2012) tai kytkeä ennalta lasketut dynaamiset voimat
radasta ja maaperästä koostuvan malliin (Connolly et al. 2019). Ensimmäisessä
ratkaisussa vältytään ratarakenteen mallintamiselta maaperämallissa, jälkimmäisessä
ratarakenne täytyy mallintaa myös maaperämalliin. Connolly et al. (2019) menetel-
mässä rataan kohdistuvat dynaamiset voimat laskettiin ratarakenteen mallilla, jossa
maaperän vaikutus oli otettu huomioon kaksiulotteisena CLM-mallina radan pituus-
suunnassa. Maaperämallissa rata puolestaan mallinnettiin radan poikittaissuunnassa
kaksiulotteisena elementtimenetelmällä. Näin menetellen kiskoihin kohdistuvien dy-
naamisten kuormitusten aiheuttamien värähtelyjen eteneminen ratarakenteen kautta
maaperään saadaan tarkemmin mallinnettua, mutta kiskoon kohdistuvat dynaamiset
kuormitukset voidaan laskea kevyemmällä mallilla.

3.2 Maaperän mallinnus
Maaperä käyttäytyy suurten muodonmuutosten alaisena epälineaarisesti. Raidelii-
kenteen aiheuttamat muodonmuutokset maaperässä ovat yleensä pieniä suhteessa
sen dimensioihin, minkä vuoksi tilanteessa voidaan käyttää pienten venymien teoriaa
(small strain theory) sekä olettaa, että muodonmuutokset maaperässä ovat materi-
aalin lineaarisella alueella. Näin ollen maaperä voidaan mallintaa lineaarielastisella
materiaalimallilla. (Connolly et al. 2015)

Sekä karkearakeisilla että hienorakeisilla maalajeilla esiintyy huokoisuutta, jossa
kiinteän aineen sisällä on onteloita, jotka voivat sisältää kaasuja tai nesteitä. Aalto-
jen etenemistä huokoisessa ja elastisessa väliaineessa voidaan tarkastella Biotin tai
Biot-Stollin poroelastisten aineiden aaltoteorioiden avulla. Nämä aaltoteoriat otta-
vat huomioon aaltojen etenemisen onteloissa ja esimerkiksi materiaalin mahdollisen
vesipitoisuuden. Raideliikenteen aiheuttamien värähtelyjen osalta poroelastisen aal-
toteorian on todettu kuvaavan todenmukaisemmin materiaalin sisäistä vaimennusta
(Thornely-Taylor 2005).

Poroelastisella materiaalimallilla on tutkittu myös junan kiihtyvyyden vaikutusta
värähtelytasoihin suurissa nopeuksissa maaperällä, joka on täysin vedestä saturoitu-
nut (Cao ja Boström 2013). Lineaarielastisella materiaalimallilla 200 km/h kulkevan
junan jarrutuksen aiheuttamat värähtelynopeudet ovat 39 % ja kiihdytyksen 30 %
pienemmät junan aiheuttamassa pystysuuntaisessa värähtelyssä kuin poroelastisella
materiaalimallilla saadut tulokset. Myös värähtelyjen aiheuttama pystysuuntainen
siirtymä on lineaarielastisella materiaalimallilla aliarvio. Tutkimuksen tulos koskee
tapausta, jossa junan nopeus on maaperän R-aallon nopeuden luokkaa eli juna liik-
kuu kriittisellä nopeudella. Kriittisellä nopeudella tarkoitetaan maaperän R-aallon
nopeutta. Junan nopeuden saavuttaessa kriittisen nopeuden maaperään syntyy ju-
nan mukana liikkuva niin kutsuttu yliäänikartio ja värähtelyamplitudit kasvavat
huomattavasti. Kriittisen nopeuden ylittyminen voi aiheuttaa sortumisia ja muita
vaurioita ratarakenteeseen tai läheiseen maaperään. Kriittisen nopeuden ylittymi-
nen muodostuu ongelmaksi lähinnä hyvin nopeilla junilla ja pehmeillä maalajeilla.
Kriittistä nopeutta tai sen aiheuttamia ongelmia ei käsitellä tarkemmin tässä työssä.

Maaperään kohdistuvien suurten kuormien tai toistuvan kuormituksen aiheutta-
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mia muodonmuutoksia voidaan mallintaa erilaisilla materiaalimalleilla, jotka ottavat
huomioon esimerkiksi maaperän plastisuuden eli palautumattomat muodonmuu-
tokset ja/tai maaperän tarkemman koostumuksen. Tällaiset materiaalimallit eivät
kuitenkaan tuo huomattavaa lisäarvoa raideliikenteen aiheuttamaa runkomelua tar-
kastellessa. Lineaarielastisella materiaalimallilla saadut tulokset eivät poikkea oleel-
lisesti maaperää tarkemmin kuvaavilla epälineaarisilla materiaalimallilla saaduista
tuloksista, kun junan nopeus on alle 70 % kriittisestä nopeudesta (J. Y. Shih et al.
2017).

Runkomelua tarkasteltaessa lineaarielastinen materiaalimalli riittää kuvaamaan
maan käyttäytymistä värähtelyn etenemisessä, kun ei tarkastella maaperän kestä-
vyyttä kriittisen nopeuden alueella. Lineaarielastisen materiaalimallin määritettäviä
parametreja ovat yleensä tiheys, Poissonin suhde, kimmokerroin ja vaimennusker-
roin. Näiden parametrien lisäksi myös muut materiaaliparametrit vaikuttavat maan
käyttäytymiseen ja värähtelyaallon etenemiseen, mutta niiden vaikutus useimmiten
sisältyy edellä mainittuihin parametreihin (Connolly et al. 2015). Edellä mainituista
parametreista voidaan määrittää muun muassa leikkausmoduuli, joka on merkitsevin
maaperän ominaisuuksista. Sen kasvattaminen pienentää värähtelytasoja. Leikkaus-
moduuliin verrattuna Poissonin suhteella ja vaimennuskertoimella on vähäinen vaiku-
tus värähtelytasoihin ja materiaalin tiheydellä sitäkin pienempi vaikutus (Kouroussis
et al. 2013).

Vaimennusmallit

Lineaarielastisessa materiaalissa ei ole sisäisiä häviöitä, minkä vuoksi maaperän
sisäisiä häviöitä täytyy kuvata lisäämällä systeemiin vaimennustekijä. Ilman vaimen-
nusta materiaalissa etenevä värähtely vaimenee ainoastaan geometrisen viamentuman
myötä.

Kelvin-Voigtin viskoosivaimennuksessa systeemin leikkausmoduliin lisätään taa-
juudesta riippuva vaimennustermi, jonka suuruus määritellään vaimennuskertoimella
β. Hystereettinen vaimennus on taajuudesta riippumaton vaimennusmalli, jossa
vaimennus määritetään häviökertoimen η avulla. Hystereettinen taajuudesta riip-
pumaton vaimennus kuvaa todellisten rakenteiden vaimennusta paremmin kuin
esimerkiksi viskoosivaimennus, mutta se ei ole käyttökelpoinen aika-tason ratkaisuis-
sa ei-kausaliteettinsa vuoksi (Kouroussis et al. 2013). Aika-tason malleissa joudutaan
usein käyttämään viskoosivaimennusta hystereettisen vaimennuksen sijaan. Shih et
al. (2016) mukaan Kelvin-Voigtin viskoosivaimennuksessa ongelmana ovat pienillä
taajuuksilla esiintyvät väärät heijastukset laskenta-alueen reunoilla.

Maaperän sisäinen vaimennus esitetään usein Rayleigh-vaimennuksena, jossa
vaimennusmatriisi koostuu massa- ja jäykkyysverrannollisten osien summasta. Massa-
ja jäykkyysmatriisien kertoimet voidaan määritellä kahdella eri taajuudella, joiden
alueella halutaan saavuttaa tietty vaimennus.

Rayleigh-vaimennus määritellään kaavalla

[C] = α[M ] + β[K] (9)

jossa C on vaimennusmatriisi, M massamatriisi ja K jäykkyysmatriisi. Kertoimien
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α ja β avulla määritellään Rayleigh-vaimennuksen ominaisuudet. Kertoimet α ja β
voidaan määritellä kaavoilla

α = 2Dω1ω2

ω1 + ω2
, β = 2D

ω1 + ω2
, (10)

jossa D on vaimennussuhde ja ω1 ja ω2 ovat vaimennuksen määrittelyn ala- ja
ylärajakulmataajuudet. (El Kacimi et al. 2013)

Rayleigh-vaimennuksen massaverrannollisella osalla ei ole fysikaalista vastinetta,
mutta sen avulla voidaan lisätä mallinnettavaan tilanteeseen tarvittava kokonaisvai-
mennus. Rayleigh-vaimennuksen määrittelystä johtuen sillä saavutettava vaimennus
ei ole taajuudesta riippumaton ja vaimennus ei ole vakio määrittelyssä käytettyjen
taajuuksien välillä.

Rayleigh-vaimennuksen avulla voidaan muodostaa viskoosia vaimennusta vastaa-
va materiaalivaimennus, jos vain β-kerroin on määritelty. Tällöin Rayleigh-vaimennus
vastaa Kelvin-Voigtin viskoosivaimennusta, jossa vaimennus on verrannollinen jäyk-
kyyteen (Němec et al. 2019). Massaverrannollinen vaimennus voidaan muodostaa
puolestaan määrittelemällä ainoastaan α-kerroin. Massa- ja jäykkyysverrannolliset
vaimennukset yhdessä kuvaavat hyvin mittauksin todettuja maaperän vaimennusker-
toimia. Kerrostuneen maaperän tapauksessa Rayleigh-vaimennus voidaan määrittää
eri maakerrosten ominaisille resonanssitaajuuksille. (J. Shih et al. 2016)

Rayleigh-vaimennusta raideliikenteen värähtelymalleissaan käyttävät ainakin El
Kacimi et al. (2013), Connolly et al. (2013), Kouroussis et al. (2013) ja Lopes et
al. (2014b). Näistä (El Kacimi et al. 2013) määrittelee Rayleigh-vaimennuksesta
vain sen α-kertoimen, sillä massaverrannollinen vaimennus soveltuu paremmin ai-
katason ratkaisussa vaadittuun integrointiin. (Lopes et al. 2014b) puolestaan on
mainituista ainoa, jossa Rayleigh-vaimennuksessa on määritetty sekä massa- että
jäykkyysverrannollinen osuus.

Geometria

Geometrialtaan maaperä voidaan yksinkertaisimmillaan esittää homogeenisena, yh-
destä materiaalista koostuvana puoliavaruutena, jossa maanpinta on väliaineen vapaa
pinta ja muissa suunnissa väliaine jatkuu äärettömyyteen. Todellisuudessa maaperä
koostuu usein useista eri maalajeista, jotka ovat jo itsessään epähomogeenisiä ja
joiden kerrostumat voivat vaihdella suuresti pienelläkin alueella. Maaperän koos-
tumuksen ja maanalaisen geometrian tarkka mallintaminen on haastavaa, minkä
vuoksi malleissa joudutaan tekemään yksinkertaistuksia.

Analyyttisiä ratkaisuja väliaineen pintaan kohdistuvan dynaamisen voiman ai-
heuttamalle värähtelylle on kehitetty useita, mutta useimmiten niissä joudutaan
tekemään huomattavia yksinkertaistuksia mallinnettavaan tilanteeseen nähden (Con-
nolly et al. 2015). Analyyttisillä malleilla ei yleensä voida mallintaa tilanteita, joissa
esimerkiksi maaston pintamuotoa ei voida olettaa tasaiseksi. Numeerisilla menetelmil-
lä voidaan puolestaan ratkaista monimutkaisempia geometrioita, kun laskenta-alue
diskretisoidaan pienempiin osiin. Numeerisilla menetelmillä erityisesti kolmiulotteiset
mallit vaativat usein huomattavasti laskentatehoa, sillä laskentaa varten ratkaistavien
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yhtälöiden määrä kasvaa suureksi.
Numeeristen laskentamallien koon ja laskentaan vaadittavien resurssien pienentä-

miseksi laskentamalli voidaan muodostaa kaksiulotteisena (2D). Kaksiulotteinen malli
voidaan muodostaa radan pituussuunnan suhteen poikittaisena leikkauksena, jolloin
tilanteeseen sisältyy oletus, että rata, maaperä sekä mahdollliset rakennukset ovat
invariantteja radan pituussuunnassa. Mallista jää pois informaatiota kolmiulotteiseen
malliin verrattuna, minkä vuoksi mallin epävarmuus kasvaa.

Numeeriset menetelmät

Maaperässä etenevien aaltojen liikettä kuvataan seismisellä aaltoyhtälöillä. Aalto-
yhtälöiden käytetyimpiä numeerisia ratkaisumenetelmiä ovat elementtimenetelmä
(FEM), reunaelementtimenetelmä (BEM) ja aikatason differenssimenetelmä (FDTD).

Differenssimenetelmä perustuu seismisen aaltoyhtälön vahvan muodon approksi-
mointiin differenssiyhtälöillä diskretoidussa väliaineessa. Aikatason differenssimenetel-
män etuina ovat suhteellisen pieni lasketatehovaade ja laskenta-alueen absorboivien
reunojen yksinkertainen määrittäminen (Connolly et al. 2015). Differenssimene-
telmää raideliikenteen aiheuttamien maaperän värähtelyjen mallintamisessa ovat
hydyntäneet Graves (1996), Thornely-Taylor (2005) ja Katou et al. (2008).

Elementtimenetelmässä laskenta-alue diskretisoidaan äärellisiin elementteihin,
joiden avulla aaltoyhtälön heikolle muodolle voidaan ratkaista likiarvo. Elementtime-
netelmässä hyviä puolia ovat sen soveltuvuus monimutkaisten geometrien laskentaan.

Reunaelementtimenetelmässä ainoastaan väliaineen rajapinnat diskretisoidaan
äärellisiksi reunaelementeiksi, jolloin elementtien ja ratkaistavien yhtälöiden määrä on
kohtuullinen elementtimenetelmään verrattuna. Reunaelementtiemenetelmä soveltuu
erityisen hyvin homogeenisen maaperän mallintamiseen.

Numeerisilla menetelmillä ratkaistava ongelma voidaan määritellä aika- tai taa-
juustasossa. Aikatason laskentamenetelmät soveltuvat erityisesti laskentamalleihin,
joissa värähtelyn herätteenä on mallinnettu liikkuva juna tai muutoin ajan suhteen
muuttuuva heräte. Aikatason ratkaisuissa laskenta-alueen reunoista aiheutuvat haital-
liset heijastukset voidaan rajata pois, jolloin laskenta-alue voi olla pienempi. Lisäksi
aikatason ratkaisut soveltuvat epälineaaristen ilmiöiden mallintamiseen (Kouroussis
et al. 2009).

Vähimmäismäärä elementtimenetelmän elementeille leikkausaallonpituutta on
kohden yleensä 6 elementtiä (J. Shih et al. 2016). Vaadittu määrä voi olla huomatta-
vasti suurempi. Esimerkiksi Kouroussis et al. (2014b) mukaan elementtimenetelmässä
tulisi olla vähintään 10 elementtiä Rayleigh-aallonpituutta kohden. Elementtien
tarvittavaan määrään vaikuttaa niiden koon lisäksi se onko elementti lineaarinen
vai kvadraattinen eli neliöllinen. Kvadraattisilla elementeillä vaadittava element-
tien määrä aallonpituutta kohden maaperässä on vain 2,5 (Hofstetter ja Pashai
2018). Elementtien koon lisäksi toinen merkitsevä tekijä on harmonisessa analyysissa
laskenta-alueen koko, jonka mittojen tulisi olla vähintään 3 kertaa pisin tarkasteltu
Rayleigh-aallonpituus (Kouroussis et al. 2014b).
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Absorboivat reunaehdot

Maaperän värähtelyn mallintamisessa mallin reunaehtoina ei yleensä voida käyttää
tavanomaisia jäykkiä, joustavia tai kitkattomia tuentoja, sillä niistä aiheutuu väräh-
telyaalloille heijastuksia. Mallinnettavissa tilanteissa maaperän voidaan useimmiten
olettaa jatkuvan pinnansuuntaisena äärettömän kauas, jolloin värähtelyaallot jatkavat
etenemistään poispäin värähtelyn herätteestä heijastumatta takaisin. Mallinnetta-
van alueen koon kasvattaminen niin suureksi, että edetessään vähitellen vaimenevat
ja mallin reunoista heijastuneet värähtelyaallot eivät vaikuttaisi laskentaan ei ole
käytännössä toimiva keino välttää heijastuksia ja soveltuu ainoastaan aikatasossa
tehtävään laskentaan. Näin ollen mallin reunaehdoiksi on hyödyllistä valita niihin
osuvia aaltoja absorboivat reunaehdot, jolloin mallin laskenta-alueen koko voidaan
pitää mahdollisimman pienenä ilman haitallisia heijastuksia. Yksinkertaisimmat ab-
sorboivat reunaehdot toimivat usein vain rajatulla taajuusalueella ja tulokulmilla,
minkä vuoksi niillä ei voida täysin poistaa haitallisia heijastuksia (Fontara et al.
2017).

Perfectly Matched Layer (PML) on absorboiva reunaehto, jossa laskenta-alueen
reunalle muodostetaan alue, jonka rajapinnassa laskenta-alueen kanssa ei synny hei-
jastuksia, mutta jonka sisällä etenevät aallot vaimenevat eksponentiaalisesti. Oikein
määritellyssä PML:ssä alueen taakse asetetusta jäykästä reunaehdosta heijastuvat
aallot vaimenevat täysin ennen palaamistaan varsinaiselle laskenta-alueelle. PML:n
tehokkaimmin heijastumia vaimentavassa muodossa joko kerroksen materiaalipara-
metreihin voidaan luoda asteittainen muutos tai kerroksen sisälle luoda kompleksinen
koordinaatistomuunnos (Fontara et al. 2017). PML:stä voidaan näin muodostaa hei-
jastamaton sekä absorboiva reunaehto laskenta-alueelle, jolloin laskenta-alueen koko
voidaan pitää pienempänä kuin muilla absorboivilla reunaehdoilla (Davoodi et al.
2018). Raideliikenteen aiheuttamien värähtelyjen mallinnuksessa PML-reunaehtoja
käyttävät Lopes et al. (2014b) ja Colaço et al. (2017).

Toinen maaperän värähtelyiden mallintamisessa käytetty absorboiva reunaehto
on Lysmer-Kuhlemeyerin viskoosi rajapinta, jossa määritetään infinitesimaaliset vai-
mennussylinterit laskenta-alueen äärellisten elementtien ja äärettömien elementtien
rajapintaan (Kouroussis et al. 2011). Rajapinnassa pinnan normaalin ja tangentin
suuntaiset infinitesimaaliset vaimennussylinterit absorboivat pinnalle osuvia aalto-
ja. Äärettömät elementit viskoosin rajapinnan taustalla kuvaavat äärettömyyteen
jatkuvaa väliainetta ja ne voidaan muodostaa joko heikentymisfunktiolla äärellises-
sä elementissä tai koordinaatiomuunnoksella (Kouroussis et al. 2014b). Viskoosia
rajapintaa ja äärettömiä elementtejä hyödyntävät raideliikenteen värähtelyjen lasken-
tamalleissa muun muassa Kouroussis et al. (2014b), Connolly et al. (2013) ja Avci et
al. (2020).
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3.3 Rakennuksen mallinnus
Yleisimmin kirjallisuudessa käytetty numeerinen menetelmä rakennusten dynaa-
misen käyttäytymisen mallintamiseen on elementtimenetelmä (FEM). Elementti-
menetelmän etuina ovat sen soveltuvuus erilaisten geometrioiden mallintamiseen,
jolloin esimerkiksi rakennusten yksilöllisten runkoratkaisujen vaikutusta runkomelun
esiintymiseen voidaan arvioida. Rakennuksen dynaamisen käyttäytymisen kannalta
merkittävimmät osat ovat rungon kantavat ja jäykistävät rakenteet. Useimmiten
rakennuksen mallista voidaan jättää pois koko rakennuksen värähtelyn kannalta
vähemmän merkityksellisiä rakenneosia pois.

Rakennuksen rungosta riippuen rungon pystyrakenteet voivat koostua pilareis-
ta ja kantavista seinistä ja vaakarakenteet palkeista ja välipohjista. Rakennuksen
värähtelyn kannalta rungon rakenneosien sisäisiä muodonmuutoksia ei ole tarpeen
tarkastella, jolloin rakenneosia voidaan elementtimenetelmässä kuvata palkki- ja
kuorielementtien avulla. Palkki- ja kuorielementeillä voidaan kuvata rakenneosan
käyttäytymistä yksinkertaisemmin kuin mallintamalla rakenneosat kolmiulotteisina
kiinteinä kappaleina. Palkkielementeissä (beam element) ja kuorielementeissä (shell
element) solmupisteiden määrä on merkittävästi pienempi kuin vastaavien rakentei-
den solmupisteiden määrä olisi kolmiulotteisina kiinteinä kappaleina ilmaistuna. Näin
ollen rakennuksen rungon dynaamista käyttäytymistä voidaan tutkia vähemmän
laskentakapasiteettia vaativalla tavalla.

Palkki- ja kuorielementeistä koostettuja rakenteellisia malleja hyödyntävät raken-
nusten värähtelyn mallinnuksessa ainakin Kuo et al. (2019), Connolly et al. (2019),
Lopes et al. (2016), Kuoroussis et al. (2014b), Yao et al. (2017) sekä Lopéz-Mendoza
et al. (2020). Malleissa on ainoastaan rakennuksen kantava runko ja esimerkiksi osas-
toivia seiniä ja muita vastaavia rakenteita ei ole mallinnettu. Rakennuksen mallista
pois jätetyt ei-rakenteelliset massat ja muu rakennuksen hyötykuorma on usein lisätty
kantavan rungon välipohjille, jolloin rakennuksen kuormitus ja rakenteen dynaaminen
käyttäytyminen pysyy rakennuksen todellisen kuormituksen mukaisena.

Rakennuksen rakenteellinen vaimennus (structural damping) on merkittävä pa-
rametri rakennuksen värähtelyn etenemisen mallintamisen kannalta (Lurcock et al.
2018). Rakenteellinen vaimennus voidaan määrittää hystereettisenä vaimennuksena,
jolloin materiaalin kimmokertoimesta muodostuu kompleksinen ja vaimennus on
taajuudesta riippumatonta ja kuvaa rakenteissa esiintyvää värähtelyn vaimentumis-
ta. Rakenteiden vaimennus voidaan määrittää myös viskoosina vaimennuksena tai
Rayleigh-vaimennuksen avulla.

Maaperän vaikutuksen mallinnus

Maaperän todettiin vaikuttavan merkittävästi rakennuksen dynaamiseen käyttäyty-
miseen, minkä vuoksi maaperän vaikutus tulisi ottaa huomioon myös rakennuksen
mallinnuksessa. Maaperän mallintaminen elementti- tai rajaelementtimenetelmillä
vaatii usein huomattavaa laskentakapasiteettia, joten maaperän vaikutuksen arviointi
rakennuksen värähtelyyn yksinkertaistetulla menettelyllä on hyödyllistä.

Maaperän vaikutusta maaperän ja rakennuksen väliseen vuorovaikutukseen (SSI,
soil-structure-interaction) voidaan approksimoida lisäämällä rakennuksen perustuk-
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siin jousi-vaimenninelementtejä, joilla kuvataan maaperän vaikutusta rakennukseen
(NIST GCR 12-917-21 2012). Jousi-vaimenninelementtien jäykkyys- ja vaimennus-
kertoimien arvot voidaan laskea maaperän ominaisuuksien, perustusten geometrian
ja ensimmäisen taivutusvärähtelymuodon perusteella (López-Mendoza et al. 2020).
Jousi-vaimenninelementeillä approksimoidun maaperän laskentamallin epävarmuuden
havaittiin olevan vastaava kuin rajaelementtimenetelmää maaperän mallinnukseen
hyödyntävien laskentamallien. Erilaisille perustus- ja maaperätyypeille on kehitetty
erilaisia menetelmiä, joilla perustuksen ja maaperän jäykkyyttä voidaan arvioida.
Jousi-vaimenninelementtejä maaperän kuvauksessa käyttävät laskentamalleissaan
Lopéz-Mendosa et al. (2020), Connolly et al. (2019) sekä Lopes et al. (2014a).

Värähtelyn kytkeytyminen rakennukseen

Laskentamallista riippuen tarkasteltu raideliikenteen aiheuttama värähtely voidaan
kytkeä eri tavoilla rakennukseen. Värähtely voi kytkeytyä maaperää pitkin raidelii-
kennettä kuvaavasta herätteestä rakennukseen, laskentamallin maaperään voidaan
asettaa erillisessä laskentamallista saatu vapaan kentän värähtelyaalto tai rakennuk-
sen runkoon voidaan suoraan aiheuttaa värähtelyjä.

Värähtelyheräte voidaan kytkeä rakennukseen asettamalla värähtelyn herättee-
nä toimiva vapaasta kentästä maanpinnalta mitattu värähtely vavisuttamaan ko-
ko rakennuksen perustuksia yhtäaikaisesti (López-Mendoza et al. 2020). Kyseinen
yksipistevaste-malli (single point response) tuottaa rakennuksen dynaamisen vas-
teen, joka edustaa rakennuksen voimakkainta värähtelyä. Todellisuudessa rakennus
vaimentaa maanpinnan värähtelyä niin, että rakennuksen rataa lähemmällä reunal-
la värähtely esiintyy voimakkaampana kuin rakennuksen vastakkaisella reunalla.
Erityisesti paaluperustuksilla värähtelyaalto vaimenee edetessään rakennuksen alla.

Värähtelyn siirtofunktioita rakennuksessa tarkastellessa mallissa esiintyvän he-
rätteen ei tarvitse olla sama kuin kohdan, jota tarkastellaan siirtofunktiota varten.
Mallissa värähtelyheräte voi sijaita radan kohdalla, mutta värähtelyn siirtofunktio
lasketaan pisteestä lähellä rakennuksen julkisivua pisteeseen rakennuksessa. Tällöin
värähtelyherätteestä syntyvä aaltorintama sisältää oikeassa määrin eri aaltotyyppejä,
kun aaltorintama on kehittynyt edetessään maaperässä ja värähtely siirtyy rakennuk-
seen todenmukaisesti. Lisäksi rakennuksen vaikutus tulevaan aaltorintamaan tulee
huomioiduksi. Vastaavasti esimerkiksi Ribes-Llario et al. (2017) sekä Kouroussis et
al. (2014b) heräte, maaperä ja rakennus on mallinnettu samassa laskentamallissa,
jolloin maaperän värähtely siirtyy rakennukseen maaperästä mallinnetun tilanteen
mukaisesti.

Coulier et al. (2014) ja Kuo et al. (2019) käyttävät laskentamalleissaan menette-
lyä, jossa maaperässä etenevä aaltorintama on laskettu erillisessä laskentamallissa.
Rakennuksen värähtelyn siirtofunktioita tutkittiin erillisessä laskentamallissa, johon
aiemmin laskettu saapuva aaltorintama siirrettiin ja jonka perusteella voitiin laskea
rakennukseen vaikuttavat ulkoiset voimat.
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3.4 Runkomelun mallinnus
Thornely-Taylor (2016) esittää runkomelun äänenpainetason laskemiseksi lattian
värähtelytasosta tilan lattian ja tilan ilmamassan värähtelymuotojen kytkeytymiseen
perustuvan analyyttisen laskentamallin. Tilan lattia esitetään yksinkertaisesti reu-
noiltaan tuettuna laattana ja jonka värähtelymuodot kytkeytyvät tilan ilmamassan
värähtelymuotoihin lattialaatan pinnalla. Mallissa on lisäksi otettu huomioon tilan
jälkikaiunta-aika vaimennusterminä. Laskentamallilla voidaan määrittää siirtofunktio
lattian värähtelynopeudesta äänenpaineeksi tilan missä tahansa pisteessä eri taa-
juuksilla. Laskentamalli on herkkä erityisesti lattian ja tilan ilmamassan samoilla
taajuuksilla esiintyvien ominaistaajuuksien kytkeytymiselle, jotka voivat aiheuttaa
kymmenien desibelien eroja siirtofunktioon kyseisille taajuuksille. Lisäksi valituilla
arviointipisteillä lattian pinnalla sekä tilassa on huomattava vaikutus värähtelymuo-
tojen myötä, joskin sama ilmiö esiintyy myös todellisissa mittaustilanteissa.

Thornely-Taylor (2016) esittää myös FDTD-laskentamenetelmään (finite diffe-
rence time domain) perustuvan FINDWAVE-ohjelmiston, jolla voidaan simuloida
runkomelun esiintymistä rakennuksissa ja rakenteiden värähtelyn äänisäteilyä ilmaää-
neksi. Yksinkertaisen neliönmallisen huoneen tapauksessa edellä esitetty analyyttinen
laskentamalli vastaa hyvin FDTD-laskentamenetelmällä saatuja merkittävimpiä
siirtofunktion resonansseja.

Elementtimenelmään perustuvissa runkomelun numeerisissa mallinnusmenetel-
missä huonetilan ilma toimiii akustisena väliaineena ja huonetilan värähtelevien
rakenneosien pinnat ääntä säteilevinä kappaleina. Huonetilan ilmamassa aiheuttaa
vain vähäisiä muutoksia rakennuksen tai rakenneosien värähtelyyn yksittäisillä taa-
juuksilla (Colaço et al. 2017), sillä säteilevien rakenneosien impedanssi on paljon suu-
rempi kuin ilman impedanssi. Runkomelun ilmenemistä huonetilassa äänenpaineena
voidaan tutkia ja arvioida erillisessä laskentamallissa muun rakennuksen värähte-
lystä. Kytkemättömässä mallissa huoneen rakenneosien pintojen värähtelynopeudet
voidaan tuoda toisesta laskentamallista akustisen mallin rajapinnoille reunaehtoina.

Fiala et al. (2007) hyödynsivät runkomelun äänenpainetason laskennassa spektrie-
lementtimenetelmää (SFEM, spectral finite element method), jossa tilan äänenpaine
esitetään huonemoodien eli akustisten resonanssien summana. Akustisen väliaineen
rajapintoina toimivat rakenneosien akustiset impedanssit, joilla huoneen absorptio-
ominaisuuksien aiheuttama jälkikaiunta-aika voidaan ottaa huomioon. Tilaan ääntä
säteilevät pinnat tuodaan erillisestä laskentamallista rakenneosien pintojen värähte-
lynopeuksina akustisen mallin rajapinnoille.

Lurcock et al. (2018) runkomelun FE-laskentamallissa rakennuksen huoneen
betonisten kantavien rakenteiden lisäksi kipsilevyistä ja ilmavälistä koostuva alakat-
torakenne. Rakenneosien värähtely kytkeytyi rakennuksen rungon kautta huoneen
rakenneosiin. Mallissa tavoiteltu jälkikaiunta-aika toteutettiin ilmamassan taajuus-
riippuvaisella absorptiolla.
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4 Aineisto ja menetelmät
Raideliikenteen aiheuttamaa runkomelun laskennallista arviointia tutkittiin mallinta-
malla ja mittaamalla tutkimuskohteessa toteutuvia runkomelutasoja ja värähtelyn
etenemistä rakennuksessa. Tässä luvussa on esitetty tutkimuskohde, suoritetut mit-
taukset sekä luotu simulointimalli.

4.1 Tutkimuskohde
Tutkimuskohteena työssä toimii Tampereen Jankassa sijaitseva vuonna 1991 valmistu-
nut betonielementtikerrostalo. Rakennus valittiin tutkimuskohteeksi sillä se edustaa
tyypillistä betonielementtirakenteista asuinkerrostaloa. Rakennuksessa on viisi ker-
rosta, joissa jokaisessa on asuintiloja. Lisäksi rakennuksen alimmassa kerroksessa
sijaitsee autotalleja, teknisiä tiloja ja muita oheistiloja.

Kuva 4: Tutkimuskohde on viisikerroksinen asuinkerrostalo Tampereen Jankassa.

Rakennuksen runko muodostuu kantavista betoniseinistä ja betonivälipohjista.
Rakennuksen lyhyen sivun suuntaiset ulkoseinät ovat kantavia. Kantavat väliseinät
ovat rakennuksen keskellä sijaitsevan porraskäytävän ympärillä sekä asuntojen välissä.
Rakennuksen kantava runko on esitetty pohjapiirustuksessa kuvassa 5.

Rakennuksen ulkoseinät ovat sandwhich-tyyppisiä betonielementtejä, joissa si-
säkuoren paksuus on kantavissa rakenteissa 120 mm ja muissa rakenteissa 70 mm,
eristeen paksuus 140 mm ja ulkokuoren paksuus 70 mm. Kantavien betonivälisei-
nien paksuus on 180 mm. Rakennuksessa on lisäksi muurattuja ja kevytrakenteisia
väliseiniä.

Välipohjat ovat pääsääntöisesti 265 mm paksuja ontelolaattoja, jotka on asennettu
rakennuksen pitkän sivun suuntaisesti. Rappukäytävien kohdalla välipohjat ovat 265
mm paksuja teräsbetonielementtejä. Paikoin välipohja on toteutettu paikallavalettuna
265 mm paksuna betonilaattana.
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Kuva 5: Rakennuksen asuinkerroksen pohjapiirustus. Kantavat pystyrakenteet on
merkitty kuvaan punaisella.

Rakennus on perustettu kovaan pohjaan ulottuvien, noin 14 − 15 m pitkien
teräsbetonipaalujen varaan. Rakennuksen anturat ovat 600 mm leveitä seinäanturoita.
Rakennuksen alapohja on 70 mm paksu maanvarainen teräsbetonilaatta, joka on
reunoiltaan tuettu anturoihin.

Maaperä tutkimuskohteessa

Tutkimuskohteen pohjarakennussuunnitelmassa esitettyjen pohjatutkimusten mukaan
kohteen maaperän ylin kerros humuskerroksen alla on koheesiomaata. Kerroksen
maalajit ovat savista tai karkeaa silttiä ja osittain hiekkaa. Koheesiomaakerroksen
alla on tiivis moreenikerros.

Radan ja rakennuksen välinen maasto on pääasiallisesti tasaista eikä maape-
rässä tapahdu merkittäviä muutoksia. Radan kohdalla tehtyjen pohjatutkimusten
perusteella kallioperä sijaitsee noin 25–30 metrin syvyydessä. Maaperän ylimpien
täyttökerrosten alapuolella on savi-, hiekka- ja moreenikerros.

Rata ja liikennöinti

Tutkimuskohde sijaitsee Tampere-Jyväskylä -rataosan varrella noin 100 metrin etäi-
syydellä radasta. Radalla liikennöi säännöllisesti kauko- ja lähiliikenteen matkus-
tajajunia sekä tavarajunia. Rataosa on kaksiraiteinen ja sähköistetty ja sen suurin
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sallittu akselipaino on 25 tonnia. Radan pölkyt ovat betonipölkkyjä ja tukikerros
raidesepeliä.

Kuva 6: Rata tutkimuskohteen kohdalla.

Kuva 7: Tutkimuskohde on merkitty ilmakuvaan punaisella pisteellä. Tampere-
Jyväskylä -rataosa näkyy kuvassa vasemmalla alhaalla. Ilmakuva kartat.tampere.fi
-palvelusta.

4.2 Maaperän karakterisointimittaukset tutkimuskohteessa
Yksi epävarmuustekijöistä raideliikenteen aiheuttaman värähtelyn etenemisen ja
rakennuksen värähtelyiden mallintamisessa on maaperän ominaisuudet ja sen koos-
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tumus. Tavanomaisista pohjatutkimuksista saatavilla tiedoilla voidaan määrittää
maaperän kerrostuneisuus sekä maalajityypit niissä pisteissä, joista pohjatutkimuk-
set on tehty. Pohjatutkimusten perusteella ei voida kuitenkaan tarkasti määrittää
mallinnuksessa käytettäviä maaperäparametrejä tai maalajin leikkausaallonnopeutta,
joka on merkittävin parametri värähtelyn mallinnuksen kannalta.

Maaperän kerrostuneisuutta ja kerrosten leikkausaallonnopeuksia voidaan selvit-
tää pinta-aaltojen spektrianalyysi -menetelmällä (SASW, spectral analysis of surface
waves), joka perustuu pinta-aaltojen dispersiivisyyteen kerrostuneessa väliaineessa.
Menetelmässä mitataan maan pintaan kohdistuvan impulssimaisen värähtelyhe-
rätteen aiheuttamien Rayleigh-aaltojen etenemistä kahden mittauspisteen välillä.
Mittauspisteiden välisestä vaihe-erosta saadaan laskettua aallon etenemiseen men-
nyt aika mittauspisteiden välillä ja sen myötä Rayleigh-aallon nopeudet taajuuden
funktiona. (Nazarian ja Desai 1993)

Tarkastelemalla Rayleigh-aallonnopeuksia aallonpituuden funktiona voidaan mää-
rittää aallonnopeudet eri maakerroksissa, sillä Rayleigh-aaltojen tiedetään ulottuvan
noin yhden Rayleigh-aallonpituuden syvyyteen. Tarkemmin maan kerrostumat ja
maakerrosten parametrit eli maaperän profiili voidaan määrittää joko kokeellisesti
laskemalla dispersiokäyriä erilailla kerrostuneille maaperille tai inversio-menetelmillä,
esimerkiksi lähteen (Yuan ja Nazarian 1993) mukaisesti. Tässä työssä oli saatavilla
tutkimuskohteen pohjatutkimuksista tieto maaperän eri kerroksista, joten tarkempaa
maan kerrostumien määrittämistä mittaustuloksista ei tehty.

Tutkimuskohteessa SASW-menetelmän mukaisia mittauksia suoritettiin raken-
nuksen vieressä sekä radan ja tutkimuskohteen välisessä maastossa. Impulssimaisena
värähtelyherätteenä käytettiin lekan iskuja, joiden aiheuttamaa värähtelyä mitat-
tiin kahdella kiihtyvyysanturilla maanpinnan normaalin suunnassa. Herätepisteen
ja mittauspisteen A sekä mittauspisteiden A ja B välinen etäisyys olivat samat.
Mittauslinjoilla mittauksia suoritettiin mittausetäisyyksillä 1, 2, 4, 6, ja 8 m, joilla
mittauspiste A pysyi paikallaan ja herätepistettä ja mittauspistettä B siirrettiin.

Kuva 8: Periaatekuva karakterisointimittauksen mittausjärjestelystä.

Mittaustuloksista määritettiin lähteen (Nazarian ja Desai 1993) mukaisesti maa-
perän dispersioprofiili. Kahden mittauspisteen väliltä lasketusta ristitehospektristä
saadaan mittauspisteiden välinen vaihe-ero ϕ taajuuden funktiona. Vaihe-erosta ϕ ja
mittauspisteiden välisestä etäisyydestä D eli aallon etenemisajasta ja etenemästä
matkasta voidaan laskea Rayleigh-aallon vaihenopeus eri taajuuksilla

cR = D360f

ϕ
(11)
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Aallon eri taajuuksien vaihenopeuksia vastaavat aallonpituudet saadaan yhtälöstä
λR = cR

f
.

Mittauksissa esiintyvien häiriöiden ja menenelmän rajoitteiden vuoksi mittaustu-
loksista täytyy suodattaa pois datapisteitä. Jokaisella mittausetäisyydellä mitattiin
noin 20 lekan iskua, joiden tulokset keskiarvoistettiin taajuustasossa ennen ristite-
hospektrien laskentaa. Tuloksista laskettiin myös koherenssifunktio, jonka avulla
tuloksista poistettiin taajuudet, joilla koherenssi oli alle 0,95. Taajuuksilla, joilla
koherenssi on heikko, esiintyy ulkoisia häiriöitä eikä vaihenopeutta pystytä luotet-
tavasti määrittämään. Datapisteistä poistettiin myös taajuudet, joilla aallonpituus
λR ei ole välillä D/3 < λR < D. Liian pitkä tai liian lyhyt aallonpituus suhteessa
mittauspisteiden väliseen etäisyyteen lisää vaihenopeuden määrityksen epävarmuutta.

Maaperän karakterisointimittauksia tehtiin kolmella eri mittauslinjalla, joista
kaksi sijaitsi lähellä rakennuksen julkisivuja ja yksi rakennuksen edessä sijaitsevan
tien toisella puolella. Kahdelta rakennuksen läheiseltä mittauslinjalta ei saatu määri-
tettyä maaperässä etenevän aallon vaihenopeuksia luotettavasti, sillä rakennuksen
julkisivusta sekä erityisesti rakennuksen paaluista aiheutuneet heijastukset sotkivat
mittaustuloksia ja niistä määritettyjä vaihenopeuksia. Tien viereisestä mittauslinjasta
saatiin määritettyä maaperän dispersioprofiili, joka on esitetty kuvassa 9.
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Kuva 9: Maaperän karakterisointimittauksista määritetty dispersioprofiili.

Rayleigh-aallon ominaisuuksista johtuen sen aallonpituus on kytköksissä aallon
etenemissyvyyteen. Mitattua aallonpituutta vastaavan aallon vaihenopeuden voidaan
arvioida vastaavan vaihenopeutta noin puolen aallonpituuden syvyydellä maanpinnas-
ta. Tutkimuskohteessa suurin mitattu aallonpituus on noin 6 m, jota vastaava syvyys
on puolestaan noin 3 m maanpinnasta. Näin ollen aallon etenemisnopeutta maassa
voidaan arvioida 3 m syvyydellä maanpinnasta. Rayleigh-aallon etenemisnopeuksista
voidaan arvioida maakerroksen leikkausaallonnopeudet.

Mitattua maaperän dispersioprofiilia ja tutkimuskohteen pohjatutkimustietoja
hyödyntäen arvioitiin, että maaperän ylimmässä silttikerroksessa leikkausaallonno-
peus on noin 150 m/s. Pintakerrosten mittaustuloksissa esiintyy häiriöitä, jotka voivat
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johtua maakerroksen epähomogeenisuudesta. Mittaustulosten perusteella voidaan
kuitenkin arvioida silttikerroksen keskimääräistä leikkausaallonnopeutta. Syvempien
maakerroksien osalta mittaustulosten perusteella ei voi tehdä tarkkoja johtopäätök-
siä, mutta leikkausaallonnopeuksien voidaan olettaa kasvavan suuremmiksi syvempiä
maakerroksia kohti mentäessä.

4.3 Värähtelyn ja runkomelun mallinnus
Tutkimuskohteen mallinnukseen valittiin numeerisista menetelmistä elementtimene-
telmä (FEM). Elementtimenetelmä on yleisin rakennuksien mallinnukseen käytetty
laskentamenetelmä niin raideliikenteen aiheuttamien värähtelyjen, kuin rakennusten
rakenneteknisten ominaisuuksien mallinnuksessa. Maaperän värähtelyjen mallinnuk-
sessa elementtimenetelmä ei ole laskennalisesti tehokkain, mutta se mahdollistaa
erilaisten maaperän geometrioiden laskennan. Elementtimenetelmän hyödyntämistä
puoltaa myös käytettävissä oleva kaupallinen laskentaohjelmisto (Ansys).

Värähtelyn ja runkomelun mallinnus toteutettiin Ansys 19R1 -ohjelmistossa.
Ansys-ohjelmistolla voidaan simuloida erilaisia fysikaalisia ilmiöitä elementtime-
netelmää hyödyntäen. Runkomelun mallinnuksessa käytettiin Ansys Mechanical
-ympäristön Harmonic Response -analyysiä. Analyysissä malliin luotu heräte väräh-
telee siniaaltomaisesti määrätyllä taajuudella. Harmonic Response -analyysissä ei
tarkastella ajan suhteen tapahtuvia muutoksia, vaan analyysi tapahtuu taajuustasossa
niin kutsutussa steady state -tilassa.

Harmonic Response -analyysissa ratkaistava yhtälö on

(−ω2[M ] + iω[C] + [K]){u} = {F }, (12)

jossa M on massamatriisi, C vaimennusmatriisi, K jäykkyysmatriisi, ω kulmataajuus
ja i imaginaariyksikkö. Voimavektori F sekä poikkeamavektori u ovat harmonisia
funktioita eli ne värähtelevät sinimuotoisesti yhdellä taajuudella. Yhtälö ratkaistaan
erillisillä taajuuksilla, jotka yhdessä muodostavat systeemin taajuusvasteen.

Tutkimuskohteesta luotiin kolmiulotteinen geometriamalli Ansys SpaceClaim
-mallinnusohjelmistossa. Geometriamalli perustuu tutkimuskohteen rakennusaikaisiin
sekä peruskorjauksen aikaisiin arkkitehti- ja rakennesuunnitelmiin. Geometrimal-
li on esitetty kuvassa 10. Rakennuksen geometrimalliin sisällytettiin rakennuksen
ulkoseinät, rungon kantavat ja jäykistävät rakenteet sekä perustukset. Ulkoseinis-
tä mallinnettiin myös ei-kantavat pitkän julkisivun suuntaiset seinät, sillä niiden
arvioitiin vaikuttavan välipohjien värähtelyominaisuuksiin. Seinät ja välipohjat mal-
linnettiin pintoina, joihin määritettiin piirustusten mukaiset aukotukset oville ja
ikkunoille.

Parvekkeita ei otettu huomioon rakennuksen mallissa. Parvekkeet on perustet-
tu omille anturoilleen ja tukeutuvat rakennuksen ulkokuoreen vain pistemäisesti,
joten niiden vaikutuksen rakennuksen värähtelyyn oletettiin olevan vähäistä. Ra-
kennuksen ei-kantavia väliseiniä tai muita vastaavia ei-kantavia rakenteita ei otettu
mukaan malliin, sillä ne lisäisivät malllin kokoa ja monimutkaisuutta merkittäväs-
ti ja esimerkiksi seinien liitosten määrittämien rakenteiden välillä olisi haastavaa.
Kirjallisuusselvityksen perusteella rakennuksen väliseinien tai muiden vastaavien
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rakenteiden mallintaminen ei ole tarpeen rakennuksen värähtelyä tutkittaessa. Poik-
keuksena tästä voidaan pitää tapauksia, joissa mallinnetaan rakenteiden värähtelyn
säteilyä ilmaääneksi esimerkiksi yhden huoneen sisällä.

Kuva 10: Tutkimuskohteesta luotu geometriamalli.

Rakenteiden mallinnus

Rakennuksen rakenteiden mallinnuksessa voidaan hyödyntää kuori- ja palkkielement-
tejä. Näin voidaan kuvata rakennuksen dynaamista käyttäytymistä ilman tarvetta
rakenneosien sisäisten muodonmuutosten laskennalle, minkä vuoksi mallin lasken-
taverkon koko pysyy kohtuullisena. Rakenneosien mallinnus kiinteinä kappaleina ei
ole tarpeen, sillä mallissa ei tarkastella rakenneosien sisäisiä muodonmuutoksia vaan
niiden värähtelyä osana suurempaa kokonaisuutta.

Rakennuksen välipohjina asuinhuoneistoissa toimivat ontelolaatat mallinnettiin
ortotrooppisina ekvivalentteina kuorielementteinä. Ekvivalentin laatan pituusmas-
sa ja taivutusjäykkyydet ontelolaatan pituus- ja poikittaissuunnissa määritettiin
ontelolaattaa vastaaviksi laatan paksuutta ja pitkittäis- ja poikittaissuuntien kim-
mokertoimia säätämällä. Näin ontelolaataston pituus- ja poikittaissuuntien eroavat
taivutusjäykkyydet sekä niiden vaikutus rakenteen värähtelyyn voitiin ottaa huo-
mioon kuorielementtejä käyttäen. Taulukossa 1 esitetyissä rakenteiden ominaisuuk-
sissa ontelolaatan ekvivalentille laatalle on esitetty pitkittäis- ja poikittaissuunnille
määritetyt kimmokertoimet.

Sandwich-ulkoseinistä mallinnettiin vain niiden betoninen sisäkuori. Rakenteelle
määriteltyyn tiheyteen otettiin kuitenkin huomioon myös seinärakenteen ulkokuoren
massa. Näin rakenteen ja rakennuksen omapaino on oikea vaikka seinärakenteen
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ulkokuoria ei mallinnettu. Sandwich-elementin ulkokuori vaikuttaa jossain määrin
sisäkuoren jäykkyyteen. Ulkokuoren vaikutuksen määrittäminen sisäkuoren jäyk-
kyyteen tulisi tehdä eri kokoisille seinille erikseen. Ulkokuoren vaikutuksen pois
jättämisen arvioitiin olevan muihin materiaaliparametrien epävarmuuksiin nähden
pieni.

Rakennuksen perustuksissa sokkelit ja anturat mallinnettiin kolmiulotteisina
betonirakenteina. Paalut mallinnettiin lineaarisina jousina, jotka tukevat rakennuksen
anturoita paalujen kiinnityskohdista. Paalujen pituuden ja maaperän ylimpään
maakerrokseen rajatun laskenta-alueen vuoksi paaluja ei voitu mallintaa kiinteänä
aineena tai palkkielementteinä. Paaluja kuvaavien jousien jäykkyydeksi määritettiin
15 m mittaisen teräsbetonipaalun aksiaalijäykkyys k = EA/L, jossa k on jousivakio,
E kimmokerroin, A paalun poikkipinta-ala ja L pituus. Jousivakioksi saatiin k = 1,38
N/m.

Taulukko 1: Rakenneosien ominaisuudet.
Rakenne Paksuus [m] Tiheys [kg/m3] Kimmokerroin [Pa] Poisson-suhde Vaimennussuhde (%)
US120 0,12 3960 2,5E+10 0,2 5
US70 0,07 5000 2,5E+10 0,2 5
O265-laatta, oleskelukuorma 0,12 3310 3,4E+11 / 2,6E+11 0,2 5
O265-laatta, vesikattokuorma 0,12 2925 3,4E+11 / 2,6E+11 0,2 5
betonilaatta, oleskelukuorma 0,265 2865 3,7E+10 0,2 5
betonilaatta, vesikattokuorma 0,265 2690 3,7E+10 0,2 5
Väliseinät, muut betonirakenteet - 2500 2,5E+10 0,2 5

Rakenteiden omapainojen lisäksi rakennuksen kuormitukseen lisättiin välisei-
nien ja muiden kevyiden rakenteiden sekä oleskelukuorman aiheuttama kuormitus.
Kattorakenteiden kuormituksiin otettiin mukaan vesikattorakenteista aiheutuneet
kuormitukset. Kuormitukset otettiin huomioon välipohjien materiaalien tiheyksis-
sä lisäämällä tiheyttä niin, että rakenteen massa lisääntyy kuormitusta vastaavak-
si. Asuintilojen välipohjalle määritetty kuormitus oli 100 kg/m2 ja vesikatolle 50
kg/m2. Määritetyt kuormitukset perustuvat rakennepiirustusten mukaisiin rakennuk-
sen mitoituksessa käytettyihin kuormituksiin. Muuttuvista oleskelukuormista otettiin
huomioon 30 %, joka on SFS-EN 1990 -eurokoodin mukainen yhdistelykerroin ra-
kennuksen kuormituksen pitkäaikaisyhdistelmää laskettaessa. Kerrointa käytetään
myös yleisesti runkomelueristimiä mitoittaessa arviona keskimääräisestä todellisesta
kuormituksesta. Näin määritettynä muuttuva oleskelukuorma on 45 kg/m2.

Rakenteiden sisäiseksi vaimennussuhteeksi määriteltiin 5 %. Pelkän betonin vai-
mennussuhde voi olla tätä pienempi, mutta koko rakennusta tarkasteltaessa vaimen-
nussuhde on suurempi kuin yksittäisen rakenteen. Lisäksi arvioitiin, että vanhassa
rakennuksessa sisäistä vaimennusta on enemmän, johtuen esimerkiksi betonin halkei-
lusta. Vaimennussuhde on yksi epävarmoista materiaaliparametreista, jonka tarkka
määrittäminen on haastavaa.

Rakennuksen rakenneosien väliset liitokset oletettiin jäykiksi tutkimuskohteen
rakennepiirusten perusteella. Elementtimenetelmässä rakenneosat verkotettiin yhteen,
jolloin esimerkiksi seinän ja välipohjan liitos on jäykkä. Perustusten ja maan välille
oletettiin kappaleiden pinnat toisiinsa kiinteästi sitova kontakti (bonded contact)
Tutkimuskohteessa alimman kerroksen maanvarainen laatta on reunoitaan jäykästi
rakennuksen anturoihin kytketty. Mallissa maanvaraisen laatan oletettiin olevan
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kiinteästi kytkeytynyt maahan.

Maaperän mallinnus

Maaperä on sekä pienen että suuren mittakaavan koostumuksen vuoksi haastava mal-
linnettava. Maalajien materiaaliominaisuuksien määrittäminen sekä mallinnettavan
maaperän kerrostumien ja maanalaisten rakenteiden määrittäminen tutkimuskohteis-
sa asettaa rajoitteita mallinnuksen tarkkuudelle. Värähtelyjen etenemisen kannalta
maaperästä täytyy tehdä oletuksia, joiden avulla laskentamalleista ei muodostu liian
monimutkaisia, mutta malli käyttäytyy kuitenkin todenmukaisesti. Maaperä voidaan
mallintaa raideliikenteen aiheuttamia värähtelyitä tarkasteltaessa lineaarielastisilla
kiinteillä materiaaleilla, sillä raideliikenteen aiheuttamien muodonmuutosten voidaan
olettaa olevan pieniä (Connolly et al. 2015).

Maaperän laajamittaisen mallintamisen kolmiulotteisena todettiin olevan kannat-
tamatonta, sillä runkomelun mallintamisessa vaadittavan taajuusalueen laskeminen
vaatii huomattavan määrän laskentaresursseja eikä laskentamalli sen vuoksi soveltuisi
suunnittelukäyttöön. Täydellisesti absorboivia reunaehtoja hyödyntämällä laskenta-
aluetta voidaan pienentää rakennuksen välittömään läheisyyteen. Lisäksi absorboivil-
la reunaehdoilla voidaan rajata maaperän mallinnettavaa aluetta syvyyssuunnassa.
Erityisesti pinta-aalloissa suurin osa energiasta etenee maan pintakerroksissa, jol-
loin syvemmät maakerrokset ovat vähemmän merkityksellisiä värähtelyn etenemisen
kannalta. Muutamien kymmenien hertsien taajuuksiin saakka maaperä voidaan
mallintaa kolmiulotteisena kohtuullisella elementtimäärällä myös laajemmissa mal-
leissa. Kolmiulotteisen mallin eksponentiaalisesti lisääntyvä elementtimäärä lisää
kuitenkin laskentaresurssitarvetta merkittävästi suuremmilla taajuuksilla. Maape-
rän laajempaan mallintamiseen soveltuvat paremmin pintaelementtimenetelmä tai
2D-elementtimenelmä.

Maaperässä etenevien elastisten aaltojen mallinnuksen elementtikokovaatimukse-
na käytettiin kolmea kvadraattista elementtiä aallonpituutta kohden. Esimerkiksi
maalajilla, jonka leikkausaallonnopeus on 150 m/s, yhden elementin kooksi muodos-
tuu näin ollen 0,3 metriä, kun tarkasteltu taajuus on 200 Hz. Elementtikoosta ja
suuresta laskenta-alueesta johtuen elementtien ja sen myötä ratkaistavien yhtälöiden
määrä kasvaa todella suureksi. Tutkimuskohteen mallinnus kolmiulotteisena niin, että
junarata ja rakennus ovat mallissa todenmukaisilla etäisyyksillä toisistaan johtaisi
elementtien määrän kasvamiseen kymmeniin miljooniin. Näin suuren mallin luominen
ja ratkaisu kohtuullisessa ajassa vaatii tietokoneelta erittäin paljon laskentatehoa ja
työmuistia.

Tutkimuskohteen laskentamallissa maaperästä mallinnettiin vain ylintä silttiker-
rosta, jotta laskenta-alueen koko ja työmuistin tarve pysyisi kohtuullisena. Maaperän
laskenta-alue on 17 m leveä, 38 m pitkä ja 2,5 m syvä. Maaperä rakennuksen lä-
heisyydessä mallinnettiin kolmiulotteisena lineaarielastisena väliaineena. Maaperän
oletettiin olevan ominaisuuksiltaan muuttumaton tutkimuskohteen alueella. Maa-
perän voidaan olettaa olevan ääretön puoliavaruus, jossa väliaineen värähtelyaallot
etenevät kulkemissuuntaansa heijastumatta takaisin. Mallissa ääretöntä puoliava-
ruutta simuloidaan täydellisesti absorboivilla reunaehdoilla, jotka on toteutettu
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PML-alueena. PML-alueet määritettiin laskenta-alueen kaikille ulkoreunoille lukuun
ottamatta maanpintaa, joka on vapaa pinta. PML-alueen avulla varsinainen laskenta-
alue voidaan pitää mahdollisimman pienenä ja välttää laskenta-alueen reunoista
aiheutuvat värähtelyaaltojen heijastukset. PML-alueen leveydeksi määritettiin 2 m.

Maaperän ylimmän maakerroksen maalajiksi on pohjatutkimuksissa määritetty
siltti. Maaperän karakterisointimittausten perusteella maalajin leikkausaallonnopeu-
deksi määritettiin 150 m/s, josta laskettiin leikkausmoduuli G yhtälöllä G = ρc2

s ,
jossa ρ on maalajin tiheys ja cs leikkausaallonnopeus. Maalajin tiheydeksi oletet-
tiin 2000 kg/m2 ja Poisson-luvuksi 0,3. Maalajin sisäistä vaimennusta kuvattiin
Rayleigh-vaimennuksena. Rayleigh-vaimennuksen kertoimiksi määritettiin α = 0
ja β = 0,0004, joita Connolly et al. (2013) käyttivät vastaavalle siltti-maalajille.
Laskentamallissa tarkastellaan vain värähtelyn suhteellisia tasoja lähellä rakennusta,
joten vaimennuksen suuruuden vaikutusta voidaan pitää vähäisenä.

Herätteen mallinnus

Tutkimuskohteessa tutkitaan värähtelyn siirtymistä maaperästä rakennukseen ja ra-
kennuksen sisällä. Mallinnuksen tuloksia runkomelun arvioinnissa käytetään yhdessä
maaperästä rakennuksen lähellä mitattujen todellisen raideliikenteen aiheuttamien
värähtelytasojen kanssa. Eri pisteiden värähtelyn välisiä eroja tai siirtofunktioita
tarkastellessa voidaan olettaa herätteen tyypin ja suuruuden vaikutuksen olevan vä-
häistä. Näin ollen mallinnettu raideliikennettä kuvaava heräte voi olla yksinkertainen
impulssi- tai harmoninen voima, joka kohdistuu maaperän pintaan. Herätevoiman
tarkalla absoluuttisella suuruudella ei myöskään ole vaikutusta, kun mallin kaikki
osat toimivat lineaarisesti. Kuo et al. (2019) mukaan maaperän pintaan vaikuttavien
impulssimaisten voimaherätteiden käyttö ei eroa merkittävästi junien ohitusten ai-
heuttamasta herätteestä, kun tarkastellaan värähtelyn siirtofunktioita rakennuksessa.
Mallinnus tehdään taajuustasossa steady state -tilassa, jolloin viivalähde herätteenä
vastaa junan ohituksen aikaista tilannetta.

Mallin laskenta-alue rajattiin todellisuutta pienemmäksi, jolloin herätettä ei voida
asettaa todenmukaiselle etäisyydelle rakennuksesta. Maanpintaan kohdistuvan pys-
tysuuntaisen herätteen aiheuttama aaltorintama sisältää lähikentässä runkoaaltoja,
joten kyseinen heräte lähelle rakennusta sijoitettuna ei vastaa todellista tilannetta.
Värähtelyn herätteenä laskentamallissa on voimaheräte, joka on kytketty maaperän
radansuuntaiseen pystypintaan noin 10 m etäisyydellä rakennuksen rataa lähimmästä
julkisivusta. Herätteessä on pystysuuntainen sekä rataa vasten kohtisuora voima-
komponentti. Heräte luo malliin aaltorintaman, jonka arvioitiin paremmin vastaavan
kaukokentässä vallitsevaa viivalähteen aiheuttamaa aaltorintamaa. Kuvassa 11 on
esitetty herätteen aiheuttama aaltorintama.

Laskentamallin ratkaisu

Mallinnus tehtiin taajuusalueella 0−112 Hz noin 0,4 Hz taajuusresoluutiolla yhteensä
250 erillisellä taajuudella. Laskentamallin ratkaisuun kului tällöin noin 6 tuntia, kun
laskentaan käytettiin kuusiytimistä prosessoria. Laskentamallin muistin tarve oli
noin 20 gigatavua.
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Kuva 11: Värähtelyherätteen aiheuttama aaltorintama. Kuvassa malli on halkaistu
pituussuunnassa. Värähtelyn visualisoinnissa muodonmuutokset eivät ole todenmu-
kaisia.

Laskentamallin vaatima laskentakapasiteetti oli laskentamallissa ja taajuusalueella
kohtuullinen. Kolmiulotteisesena mallinnetussa maaperässä tarkasteltavan taajuuden
kaksinkertaistaminen johtaa elementtikokovaatimuksen myötä elementtimäärän kah-
deksankertaistumiseen. Suuremmille taajuuksille siirryttäessä vaadittavan muistin
määrä sekä laskentamallin ratkaisuaika kasvaa. Esimerkiksi 250 Hz asti riittävällä
elementtiverkolla laskentamallin vaatima muistin määrä on noin 120 gigatavua.

Suuria taajuuksia varten tarvittavalla tiheällä elementtiverkolla ei ole mielekästä
laskea tuloksia pienille taajuuksille. Ansys-ohjelmiston mahdollistamalla paramet-
risoinnilla elementtiverkko voidaan määritellä ja luoda jokaiselle taajuudelle tai
taajuuskaistalle erikseen. Pienillä taajuuksilla ja vähäisemällä elementtimäärällä
ratkaisun laskenta-aika ja muistin tarve pienenee huomattavasti, jolloin koko las-
kentamallin ratkaisun laskenta-aika lyhenee. Suurilla taajuuksilla, joilla vaadittavan
elementtiverkon tiheys on suuri, tarvittavan muistin määrä voi ylittää käytettävissä
olevan tietokoneen työmuistin, jolloin malli täytyy ratkaista out-of-core -tilassa. Out-
of-core -tilassa mallin ratkaisu on merkittävästi hitaampaa, kun tietokone joutuu
kirjoittamaan ja lukemaan dataa tietokoneen kovalevyltä mallin ratkaisun aikana.
Runkomelun taajuusalueella suurimmilla taajuuksilla tarvitta muistin määrä voi
ylittää tavanomaisesti käytössä olevien tietokoneiden työmuistin, jolloin suurimpien
taajuuksien osalta voidaan ratkaisussa joutua käyttämään out-of-core -tilaa.

Laskenta-aika on suoraan verrannollinen tarkasteltavien taajuuksien määrään,
joten taajuushilan tiheydellä on huomattava vaikus mallin ratkaisuun tarvittavaan
aikaan. Laskentamalli ratkaistiin noin 0,4 Hz taajuusresoluutiolla, mutta jo 1 Hz
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taajuusresoluutiolla rakennuksen vasteen merkittävimmät resonanssit saadaan esille
ja tarvittava laskenta-aika lyhenee alle puoleen. Pienillä taajuuksilla taajuushila voi-
daan asettaa tiheämmäksi, kun elementtien määrä on pienempi ja mallin ratkaisuun
tarvittava aika lyhyempi. Suurilla taajuuksilla taajuushilaa voi harventaa esimerkiksi
määrittämällä jokaista terssikaistaa kohden saman määrän taajuuksia. Taajuushilan
harventaminen voi kuitenkin aiheuttaa tilanteen, jossa yksittäinen voimakkaaseen
resonanssiin osuva tarkastelutaajuus nostaa koko taajuskaistalle laskettua värähte-
lytasoa todellista tasoa suuremmaksi. Toisaalta harvalla taajuushilalla merkitsevät
resonanssitaajuudet voivat myös jäädä pois, jolloin taajuuskaistan värähtelytaso
muodostuu todellista pienemmäksi.

Mallinnustulosten käsittely

Mallinnuksen tuloksia värähtelyn etenemisen osalta tarkasteltiin vastaavissa pisteissä
kuin tutkimuskohteen värähtelymittauksissa. Mallin validoinnin kannalta mallinnus-
ja mittaustilanteet ovat yhdenmukaiset. Näiden mittauspisteiden lisäksi tuloksia
tarkasteltiin kahdelta muulta pystysuuntaiselta linjalta rakennuksessa.

Laskentamallista saaduista värähtelytasoista maaperässä ja rakennuksessa lasket-
tiin mittauspisteiden välisiä tasoeroja mallinnuksen ja mittausten tulosten vertailua
varten sekä värähtelyn siirtofunktiot maaperästä rakennukseen. Kapeakaistaisista
tuloksista laskettiin terssikaistaiset arvot terssikaistoille 16 − 100 Hz.

4.4 Värähtelymittaukset tutkimuskohteessa
Tutkimuskohteessa mitattiin raideliikenteen aiheuttamaa värähtelyä maaperässä ja
rakennuksen rungossa eri kerroksissa. Lisäksi mitattiin välipohjan värähtelyä sekä
ilmaääntä asuinhuoneessa. Mittausten avulla tutkittiin värähtelyn siirtymistä maape-
rästä rakennukseen, etenemistä rakennuksen rungossa sekä ilmenemistä runkomeluna
asuinhuoneessa. Mittaustulosten avulla myös validoidaan tutkimuskohteesta tehtyä
laskentamallia.

Mittauspisteet rungon eri kerroksissa sijaitsivat pystysuuntaisella mittauslinjalla,
joissa mittauspisteiden sijainti oli sama jokaisessa kerroksessa. Maanpinnan mittaus-
pisteet sijaitsivat rakennuksen rataa lähimmän julkisivun edustalla. Mittauspisteiden
sijainnit on esitetty kuvassa 12.

Mittauspisteissä värähtelynopeutta mitattiin kolmiakselisesti Syscom MR3000
-mittalaitteilla. Maanpinnan mittauspisteissä mittalaite asennettiin betonilaatan va-
raan maanpintakerrosten päälle. Rakennuksessa mittalaitteet asennettiin kantavien
betoniväliseinien lähelle välipohjan päälle kolmen metallipiikin varaan. Asuinhuo-
neen lattian keskipisteen värähtelyn mittausta varten mittalaite asennettiin kolmen
metallipiikin varaan välipohjan päälle. Runkomelua huonetilassa mitattiin Norso-
nic Nor150 -äänitasomittarilla lähellä asuinhuoneen keskipistettä 1,5 m korkeudella
lattiapinnasta.

Mittauksissa värähtelyn herätteenä toimi radalla tavanomaisesti liikennöivä ka-
lusto. Mitatut ohiajot on esitetty taulukossa 2.
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Kuva 12: Värähtelymittausten mittauspisteiden sijainnit tutkimuskohteessa. Rungon
värähtelyä mitattiin kaikissa viidessä kerroksessa.

Taulukko 2: Mitatut raideliikenteen ohiajot.
Junatyyppi Mitatut ohiajot [kpl]
Tavarajuna 7
Kaukoliikenteen matkustajajuna 8
Lähiliikenteen matkustajajuna 4

Tulosten laskenta

Mittausten tarkoituksena oli tutkia kuinka raideliikenteen aiheuttama maaperän
värähtely siirtyy rakennukseen ja rakennuksen rungossa. Mittauspisteiden välisten siir-
tofunktioiden avulla voidaan kuvata värähtelyn siirtymistä maaperästä rakennuksen
runkoon sekä värähtelyn etenemistä rakennuksen rungossa ja välipohjassa erillisinä
ilmiöinä. Näin esitettynä mittaustulokset ovat vertailukelpoisia sekä tutkimuskohteen
mallinnustulosten että käytössä olevien runkomelun arviointimenetelmien kanssa.

Mittauspisteiden välisten erojen tarkastelua varten laskettiin amplitudispektrien
huippuarvot ohituksen ajalta. Amplitudispektri laskettiin Fourier-muunnoksella 50 %
limittäisistä Hamming-ikkunoista, joiden pituus oli 8192 näytettä. Lasketut spektrit
interpoloitiin 0-250 Hz taajuusalueelle 0,5 Hz taajuusresoluutiolla jatkokäsittelyä
varten. Mittauspisteiden spektreistä laskettiin mittauspisteiden väliset siirtofun-
kiot jokaiselle mitatulle ohitukselle. Kapeakaistaisista siirtofunktioista laskettiin
terssikaistaiset siirtofunktiot. Siirtofunktioiden arvot esitetään desibeleinä.

Runkomelun arviointimenetelmien vertailua varten mitatut rakenteiden värähte-
lyn runkomelutasot Lvrm laskettiin VTT:n esiselvityksen (Talja ja Saarinen 2009) mu-
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kaisesti kaikissa mittauspisteissä. Raideliikenteen mitattujen ohitusten A-painotetut
ja Slow-aikapainotetut värähtelytasojen huippuarvot LvAS,max laskettiin terssikaistoil-
le 16 − 500 Hz. Tarkasteltu taajuusalue rajattiin terssikaistojen 16 − 100 Hz alueelle,
sillä tutkimuskohteessa ei maaperän ominaisuuksista johtuen ollut taustavärähtelyta-
sojen ylittävää raideliikenteestä johtuvaa värähtelyä sitä suuremmilla taajuuksilla.
Runkomelutasot Lvrm laskettiin sen vuoksi vain terssikaistoista 16 − 100 Hz.

Äänitasomittarilla mitatut äänitasot huonetilassa eivät ylittäneet mittausten
aikaista taustaäänitasoa. Mittauksen aikana normaalissa asumiskäytössä olleen ra-
kennuksen taustaäänitaso ja muista kuin raideliikenteestä aiheutuvat äänitasot olivat
raideliikenteen runkomelutasoja suurempia. Äänitasomittarilla ei näin ollen saatu
mitattua raideliikenteen runkomelua eikä niiden tuloksia käsitellä tai esitetä.
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5 Tulokset

5.1 Mallinnus- ja mittaustulokset
Tässä luvussa on esitetty tutkimuskohteesta luodulla laskentamallilla lasketut vä-
rähtelyn tasoerot eri tarkastelupisteiden välillä. Laskentamallista saatuja värähtelyn
tasoeroja mittauspisteiden välillä verrattiin mittaustuloksista laskettuihin värähtelyn
tasoeroihin. Tasoerot on määritetty värähtelymittausten mittauspisteiden välille eli
maaperän ja rakennuksen ensimmäisen kerroksen välille, rakennuksen kerrosten välille
kantavassa rungossa sekä kantavasta rungosta huoneen välipohjan keskipisteeseen
samassa kerroksessa. Laskentamallissa värähtelyn tasoerot määritettiin värähtelymit-
tauksia vastaavista kohdista rakennusta ja maaperää. Mittaustuloksista on esitetty
kaikista mitatuista ohituksista lasketut tasoerot mittaustuloksien hajonnan vuoksi.
Mallinnus- ja mittaustuloksista on tässä esitetty vain pystysuuntaisen värähtelyn
tulokset. Radansuuntaisen ja rataa vasten kohtisuoran vaakavärähtelykomponentin
osalta tulokset on esitetty liitteessä A.

Rakennuksen rungon värähtely

Kuvassa 13 on esitetty pystysuuntaisen värähtelykomponentin terssikaistaiset ta-
soerot maanpinnan ja rakennuksen ensimmäisen kerroksen välillä. Mittaustuloksiin
verrattuna laskentamallissa värähtely vaimenee enemmän maaperästä rakennukseen
siirtyessä. Terssikaistoilla 20 Hz, 50 Hz ja 100 Hz laskentamallissa vaimennus on
noin 15 dB suurempi kuin mittaustuloksissa. Laskentamallissa paalut mallinnettiin
vain pystysuuntaisina jousina, jotka tukivat anturoita. Näin ollen laskentamallissa
puuttuu maaperän värähtelyn kytkeytyminen paalujen kautta rakennukseen, mikä
voi osaltaan selittää laskentamallin suurempaa värähtelyn vaimennusta.

Kuvissa 14, 15, 16 ja 17 on esitetty pystysuuntaisen värähtelykomponentin terssi-
kaistaiset tasoerot rakennuksen eri kerroksien välillä laskentamallin sekä mittausten
osalta. Suurimmat erot mittauksissa ja laskentamallissa ovat 1. ja 2. kerroksen väli-
sessä tasoerossa, jossa mittaustuloksissa värähtelyn vaimenemista esiintyy enemmän
suuremmilla taajuuksilla. Muiden kerrosten välisissä tasoeroissa laskentamalli eroaa
tietyillä terssikaistoilla useiden desibelien verran mittaustuloksista. Laskentamallissa
esiintyy näiden taajuuskaistojen sisällä resonansseja, joita ei ole havaittavissa mit-
taustuloksissa. Erot resonanssien voimakkuuksissa mittaustulosten ja laskentamallin
välillä voivat johtua esimerkiksi laskentamalliin määritellystä vaimennuksesta, ra-
kenneosien liitosten jäykkyydestä tai muista tehdyistä oletuksista. Rakennuksessa
voi myös esiintyä häviöitä ja vaimentavia tekijöitä, jotka heikentävät resonanssien
voimakkuutta mittaustuloksissa.

Värähtelyn kerrosten väliset tasoerot ovat taajuusriippuvaisia, minkä vuoksi
toteutunut värähtelyn kerrosvaimentuma rakennuksessa riippuu myös värähtelyn
taajuussisällöstä. Kuvassa 18 on esitetty tutkimuskohteesta mitatut värähtelytasot
eri kerroksissa suhteessa 1. kerroksen värähtelytasoihin terssikaistoittain. Pienillä,
alle 40 Hz taajuuksilla värähtelytasot kasvavat ylempiin kerroksiin mentäessä. Tällä
taajuusalueella esiintyy rakennuksen alimpia ominaistaajuuksia, jotka voimistavat
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värähtelyä ylemmissä kerroksissa. Suuremmilla taajuuksilla värähtely pääsääntöisesti
vaimenee ylempiin kerroksiin siirtyessään.
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Kuva 13: Värähtelyn tasoero maanpinnan ja rakennuksen 1. kerroksen välillä. Mit-
taustulokset on esitetty harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.
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Kuva 14: Värähtelyn tasoero 1. ja 2. kerroksen välillä. Mittaustulokset on esitetty
harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.
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Kuva 15: Värähtelyn tasoero 2. ja 3. kerroksen välillä. Mittaustulokset on esitetty
harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.
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Kuva 16: Värähtelyn tasoero 3. ja 4. kerroksen välillä. Mittaustulokset on esitetty
harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.
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Kuva 17: Värähtelyn tasoero 4. ja 5. kerroksen välillä. Mittaustulokset on esitetty
harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.
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Kuva 18: Värähtelyn mitatut terssikaistaiset värähtelytasot eri kerroksissa suhteessa
1. kerroksen värähtelytasoon.
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Välipohjan värähtely

Kuvassa 19 on esitetty pystysuuntaisen värähtelyn tasoero rakennuksen rungon ja
samassa kerroksessa sijaitsevan huonetilan välipohjan keskipisteen välillä. Mallin-
nustuloksessa välipohjan värähtely on suuremmilla taajuuksilla voimakkaampaa
kuin mittaustuloksissa, mikä voi osaltaan selittyä rakennuksen rungon heikommasta
värähtelystä laskentamallissa. Kuvassa 20 on esitetty välipohjan pystysuuntainen
värähtelytaso suhteessa maanpinan värähtelyyn. Laskentamallissa tasot ovat aliar-
vioita pienillä taajuuksilla mittaustuloksiin verrattuna ja suuremmilla taajuuksilla
yliarvioita.
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Kuva 19: Värähtelyn tasoero kantavan rakenteen ja huonetilan välipohjan keskipisteen
välillä. Mittaustulokset on esitetty harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.

Rakennuksen rungon värähtelymittauspiste ei sijainnut samassa huonetilassa kuin
välipohjan värähtelymittauspiste, joka sijaitsi myös rakennuksessa lähempänä rataa
lähintä julkisivua. Kuvassa 21 on esitetty vastaava välipohjan värähtelytaso suh-
teessa saman tilan kantavien rakenteiden värähtelyyn. Kuvassa vihreällä on esitetty
huonetilan värähtely huonetilan keskipisteessä, joka sijaitsee noin viidesosa jännevä-
lin etäisyydellä seinästä, ja sinisellä välipohjan värähtely ontelolaataston jännevälin
puolivälissä. Lähempänä välipohjan jännevälin keskipistettä välipohjan pienimmät
ominaistaajuudet kasvattavat värähtelyä pienillä taajuuksilla. Lähempänä välipohjaa
tukevia rakenteita värähtelyn voimistuminen on voimakkainta suuremmilla taajuuk-
silla. Näin ollen välipohjan värähtelyominaisuuksien lisäksi myös tarkasteltavan
huonetilan siijainti välipohjan jännevälillä vaikuttaa värähtelyn taajuussisältöön.
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Kuva 20: Värähtelyn tasoero maanpinnan ja välipohjan keskipisteen välillä. Mittaus-
tulokset on esitetty harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.
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Kuva 21: Värähtelyn tasoero huonetilan kantavan rakenteen ja välipohjan keskipisteen
(vihreällä) sekä välipohjan jännevälin keskipisteen (sinisellä) välillä laskentamallissa.
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5.2 Runkomelun arviointi
Laskentamallin ja VTT:n arviointimenetelmän avulla tehtyjä runkomeluarvioita tut-
kimuskohteessa verrattiin värähtelymittauksista laskettuihin ja arvioituihin runkome-
lutasoihin rakennuksessa. Laskentamallin tulokset eri kerroksissa laskettiin maaperän
värähtelymittauksista hyödyntämällä laskentamallin siirtofunktioita maaperästä mit-
tauspisteisiin. Siirtofunktiot terssikaistoilta 16−100 Hz lisättiin yksittäisten ohitusten
mitattuihin terssikaistaisiin LvAS,max arvoihin. Terssikaistaisista arvoista laskettiin
yksilukuarvot ja yksittäisten ohitusten arvoista värähtelytasojen tilastollinen tun-
nusluku Lvrm, joka laskettiin VTT:n esiselvityksen mukaista runkomelutasoa Lprm
vastaavasti. VTT:n arviointimenetelmässä maaperän värähtelymittauksesta laskettiin
ohitusten LvAS,max ja värähtelytason tilastollinen tunnusluku Lvrm. Arvoihin lisättiin
lopuksi VTT:n esiselvityksessä esitetyt värähtelyn yksilukuarvoiset korjaustermit
maaperästä rakennukseen siirtyvälle värähtelylle −10 dB, kerrosvaimentumalle −2
dB ja rakenneosien resonanssille 6 dB. Varsinainen huonetilan runkomelutaso Lprm
saadaan arvioitua esitetyistä välipohjan pystysuuntaisista värähtelytasoista luvuissa
2 ja 3 esitetyillä menetelmillä.

Esitetyt tulokset runkomelun arviointimenetelmien vertailusta edustavat vain yhtä
tutkimuskohdetta, joten tuloksia ei voi pitää yleispätevinä. Lisäksi sekä mittauksiin
että mallinnukseen liittyy useita epävarmuuksia, joita on tarkasteltu tarkemmin
luvussa 5.3.

Pystysuuntaiset värähtelykomponentit

Kuvassa 22 on esitetty pystysuuntaisen värähtelykomponentin osalta laskentamallilla
ja VTT:n arviointimenetelmällä maaperän värähtelytasoista arvioidut värähtely-
nopeustason tilastolliset tunnusluvut sekä rakennuksen mittauspisteiden värähte-
lymittauksista lasketut värähtelynopeustason tilastolliset tunnusluvut. Välipohjan
värähtelyn osalta laskentamallilla arvioitu värähtelynopeustason tilastollinen tunnus-
luku on noin 0,5 dB suurempi kuin mitattu. Huonetilan runkomelutaso arvioidaan
välipohjan pystysuuntaisen värähtelyn pohjalta, joten laskentamalli vastaa huone-
tilan runkomelun osalta hyvin mittauksia. VTT:n arviointimenetelmällä arvioitu
välipohjan värähtelytaso on noin 8 dB suurempi kuin mitattu.

Kuvassa 23 on esitetty laskentamallilla arvioitu ja mitattu välipohjan pysty-
suuntainen värähtelytaso LvAS,max terssikaistoittain yhden junan ohituksen osalta.
Laskentamallilla maaperän värähtelytasoista arvioitu välipohjan värähtelytaso on
lähellä mittaustulosta taajuuskaistoilla 40 − 100 Hz. Pienemmillä taajuuksilla las-
kentamallilla arvioidut värähtelytasot ovat enimmillään noin 10 dB suuremmat.

Tutkimuskohteessa värähtelymittauksissa pystysuuntainen mittauslinja sijaitsi
lähes keskellä rakennusta. Laskentamallissa värähtelyn tarkastelupisteet voidaan
valita vapaasti, joten värähtelytasoja voidaan tarkastella eri kohdissa rakennusta.
Kuvassa 24 on esitetty värähtelynopeustason tilastolliset tunnusluvut rakennuksen
rataa lähimmän julkisivun kantavissa rakenteissa. Rataa lähimmällä julkisivulla las-
kentamallilla arvioidut värähtelynopeustason tilastolliset tunnusluvut eri kerroksissa
vastaavat paremmin VTT:n arviointimenetelmällä tehtyä arviota kuin värähtelymit-
taukset rakennuksen keskeltä. VTT:n arviointimenetelmän ero mitattuihin tasoihin ei
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oletettavasti olisi eri kerroksissa niin suuri, jos mittaukset olisi tehty rataa lähimmän
julkisivun kohdalta. Välipohjan värähtelyn osalta ero VTT:n arviointimenetelmän
ja mittauksien välillä ei ole niin suuri kuin kantavien rakenteiden mittauspisteissä.
Huonetilan välipohjan mittauspiste sijaitsi lähempänä rataa lähintä julkisivua kuin
kantavien rakenteiden mittauspisteet, jolloin värähtelyn vaimeneminen keskemmälle
rakennusta siirryttäessä ei ole niin suurta.
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Kuva 22: Värähtelynopeustason tilastolliset tunnusluvut rakenteissa, pystysuuntainen
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Kuva 23: Välipohjan pystysuuntainen värähtelytaso terssikaistoittain.
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Kuva 24: Värähtelynopeustason tilastolliset tunnusluvut rataa lähimmän julkisivun
kantavista rakenteista.
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Vaakasuuntaiset värähtelykomponentit

Kuvassa 25 on esitetty rataa vasten kohtisuoran ja kuvassa 26 radansuuntaisen vaaka-
värähtelykomponentin osalta arvioidut ja mitatut värähtelynopeustason tilastolliset
tunnusluvut. Vaakasuuntaisissa värähtelykomponenteissa välipohjan värähtely ei
ole merkitsevä runkomelun kannalta, sillä vaakasuuntaan värähtelevä välipohja ei
säteile ääntä samoin kuin pystysuuntaan värähtelevä. Vaakasuuntaisten värähte-
lykomponenttien osalta massiiviset seinät ovat välipohjaa merkittävämpiä äänen
säteilylähteitä. Näin ollen vaakasuuntaisissa värähtelyissä vertailua varten tulisi
mitata seinäpintojen värähtelytasot.

Laskentamallissa paalujen rakennukseen kohdistama tuki mallinnettiin vain pys-
tysuunnassa, mikä osaltaan vaikuttaa rakennuksen vaakavärähtelyihin. Vaakaväräh-
telyissä laskentamallilla arvioidut rataa vasten kohtisuoran värähtelykomponentin
värähtelytasot ovat aliarvioita mittaustuloksiin verrattuna. Radansuuntaisen vaaka-
värähtelykomponentin osalta laskentamalli on puolestaan yliarvio kaikissa mittaus-
pisteissä. Rakennuksen lyhyempi julkisivu on radansuuntainen, jolloin rakennuksen
värähtely on tässä suunnassa voimakkaampaa ja paalujen tuen voidaan olettaa ole-
van radansuuntaisessa värähtelyssä merkittävämpi kuin rataa vasten kohtisuorassa
värähtelyssä.
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5.3 Epävarmuudet
Standardissa ISO 14837-1:2005 on esitetty toimenpiteitä laskentamallien kehttämi-
seen, kalibrointiin, validointiin ja verifiointiin. Suositellussa menettelytavassa mallin
kehityksessä mallin tuloksia verrataan jatkuvasti mittaustuloksiin ja mallia sääde-
tään parhaan vastaavuuden saamiseksi. Lopulliseen malliin tehdään kalibrointi, jossa
määritetään kalibrointifunktiot, joilla mallin tulos saadaan vastaamaan mittaustu-
loksia. Lopulta kalibroitu malli validoidaan eri mittauksin kuin joihin mallin kehitys
ja kalibrointi perustuu. Validointiprosessissa laskentamallin tarkkuus ja epävarmuus
eli systemaattinen ja satunnainen virhe suhteessa validointimittauksiin määritetään.

Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdollista tehdä standardissa esitettyä mallin
kehitystä, kalibrointia ja validointia, sillä tutkimuskohteita oli vain yksi. Sen si-
jaan epävarmuutta on tarkasteltu mallinnukseen ja vertailumittauksiin liittyvien
epävarmuustekijöiden kautta. ISO 14837-1:2005 -standardissa on listattu kattavas-
ti eri tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä sekä raideliikenteen mallinnuksen että
mittauksien kannalta.

5.3.1 Värähtelymittausten epävarmuustekijät

Tutkimuskohteessa suoritettujen värähtelymittausten epävarmuutta lisää muusta
kuin raideliikenteestä aiheutuneet värähtelyt. Tutkimuskohde oli mittausten aikaan
normaalissa asuinkäytössä, jolloin mahdollisia häiriölähteitä oli mittauksissa paljon.
Lisäksi kohteen viereisellä tiellä kulki mittausten aikaan busseja ja kuorma-autoja,
jotka osaltaan aiheuttavat maaperään värähtelyä. Värähtelyä mitattiin yhteensä
8 mittarilla rakennuksen jokaisessa kerroksessa ja ulkona maan pinnasta, jolloin
mahdolliset ulkoiset värähtelyä aiheuttavat häiriöt eivät kohdistu kaikkiin mittarei-
hin samassa määrin. Mittauspisteiden välisiä värähtelytasoeroja tarkastellessa vain
toiseen mittariin kohdistuneet häiriöt vääristävät tuloksia. Kaikki mitatut nopeus-
signaalit tarkistettiin sekä aika- että taajustasossa havaittavissa olevien häiriöiden
varalta. Mittausolosuhteista johtuen kaikkia häiriöitä ei kuitenkaan ole mahdollista
havaita ja karsia mittaustuloksista pois.

Maaperän värähtelyä mitattiin maan pinnasta noin 2,5 m etäisyydellä rakennuk-
sen julkisivusta, jolloin rakennuksen perustuksista heijastunut värähtely voi aiheuttaa
muutoksia mitattuun värähtelyyn. Useammilla mittauspisteillä voidaan määrittää
maaperän keskimääräinen värähtelytaso rakennuksen alueella, jolloin maaperässä
esiintyvät paikalliset värähtelytasoihin vaikuttavat muutokset eivät vaikuta värähte-
lytasoihin niin merkittävästi.

Mittauspisteitä oli vain yksi kerrosta kohden, minkä vuoksi mitatut värähtelytasot
edustavat yhden pisteen värähtelyä. Esimerkiksi kerrosvaimentumien määrittämiseksi
rakennuksessa useampien mittauspisteiden käyttö voisi olla perusteltua. Rakennuk-
sen värähtelyn ominaismuodoista johtuen yksittäisessä mittauspisteessä jokin taajuus
tai taajuusalue voi olla korostunut tai vaimentunut. Kuvassa 27 on esitetty las-
kentamallilla laskettu värähtelytasojen ero, kun mittauspistettä siirrettiin 0,5 m
päähän alkuperäisestä sijannista rakennuksessa. Yksittäisillä taajuuksilla tapahtuvat
muutokset värähtelytasoissa muuttavat terssikaistojen arvoja useilla desibeleillä. Tut-
kimuskohteessa eri kerrosten mittauspisteet sijaitsivat samalla pystylinjalla, jolloin
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rakennuksen eri kerroksista mitatut värähtelytasot ovat mahdollisimman vertailukel-
poisia.
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Kuva 27: Mittauspisteen sijainnin muutoksen vaikutus värähtelytasoon.

Mittaustulosten luotettavuutta voidaan lisätä kasvattamalla mitattujen raide-
liikenteen ohitusten määrää. Vähän liikennöidyillä rataosuuksilla tämä tarkoittaa
kuitenkin pitkiä mittausjaksoja. Tulosten laskennasta häiriöiden vuoksi poistettavat
junien ohiajot vähentävät entisestään mitattujen ohiajojen määrä, jolloin tilastollinen
luotettavuus mittaustuloksiin heikkenee. Tulokset laskettiin lopulta 11 junaohituksen
osalta, joista 5 kpl oli tavarajunia, 5 kpl kaukoliikenteen matkustajajunia ja 1 kpl
lähiliikenteen matkustajajuna. VTT:n esiselvityksen (Talja ja Saarinen 2009) ohjeis-
tuksen mukaan junien ohituksia tulisi olla vähintään 5 jokaiselta kolmelta pääasiassa
liikennöivältä liikennevälineluokalta. Mittaustulosten hajonta liikennevälineluoka
sisällä oli lisäksi suurempaa kuin 2 dB, joten ohjeistuksen mukaan mittausten lu-
kumäärää tulisi edelleen kasvattaa. Toisaalta maaperästä ja rakennuksen rungosta
mitatut värähtelytasot ovat samanaikaisesti samoista junan ohituksista mitattuja, jol-
loin junien ohitusten erot värähtelyn herätteessä ei vaikuta mittauspisteiden välisiin
vertailuihin yhtä merkittävästi kuin absoluuttisia tasoja tarkasteltaessa. Suuremmalla
otannalla yksittäisten ulkoisten häiriöiden merkitys vähenisi, jolloin mittaustulokset
erityisesti rakennuksessa olisivat luotettavampia.

Kuvassa 28 on esitetty rakennuksessa mitatut A-painotetut värähtelytasot LvAS,max
yksittäisillä junien ohituksilla suhteessa maaperästä mitattuun värähtelytasoon. Mi-
tattujen tasojen hajontaan vaikuttavat ulkoiset häiriöt sekä junan ohituksen aiheut-
taman värähtelyherätteen taajuussisältö. Kaikki ohitukset eivät välttämättä herätä
rakennusta värähtelemään täysin samalla tavalla, jos herätteestä puuttuu jokin tietty
taajuus tai taajuusalue.
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Kuva 28: Rakennuksessa mitatut pystysuuntaisen värähtelykomponentin värähtelyta-
sot suhteessa maaperän värähtelytasoon mitatuilla junien ohituksilla.

5.3.2 Laskentamallin epävarmuustekijät

Laskentamalliin liittyy huomattava määrä epävarmuuksia. Tutkimuskohde oli vanha
rakennus, josta saatavilla olleet piirustukset ja muut tiedot rakenteista eivät olleet
täydellisiä. Lisäksi rakennuspiirustusten ja toteutuneiden rakenteiden välillä voi olla
eroja. Useat laskentamallin epävarmuudet liittyvätkin tutkimuskohteessa vanhaan
rakennukseen, uusia rakennuksia suunnitellessa monet mallinnuksen lähtötiedot ovat
paremmin ja varmemmin saatavilla.

Materiaaliparametreista kimmokertoimella on merkittävä vaikutus rakenteiden
värähtelyyn. Erityisesti vanhoissa rakennuksissa käytetyn betonilaadun, toteutuneen
koostumuksen ja ajan myötä syntyneiden vaurioiden vaikutus lisää epävarmuut-
ta rakenteiden kimmokertoimia määritettäessä. Betonissa ajan myötä tapahtuvat
muutokset kuten viruminen ja halkeilu vaikuttavat sen ominaisuuksiin. Materiaa-
leissa ja rakenteissa tapahtuneiden muutosten todentaminen ja niiden vaikutuksen
arvioiminen on haasteellista.

Rakenteiden vaimennuksen määrittäminen on epävarmaa. Materiaalien sisäi-
sen vaimennuksen lisäksi rakenteissa voi esiintyä muita vaimennukseen vaikuttavia
tekijöitä, jotka voidaan ottaa huomioon materiaalien vaimennussuhteita määrittäes-
sä. Vaimennus on lisäksi taajuusriippuvaista, minkä vuoksi vaimennuksen tarkka
määrittäminen on haastavaa ja työlästä.

Rakennuksen kuormituksista rakenteiden omapaino saadaan sisällytettyä las-
kentamalliin mallinnettujen rakenteiden tiheyksien avulla. Mallista pois jätettyjen
rakenteiden aiheuttama kuormitus voidaan arvioida rakenne- ja arkkitehtipiirustuk-
sista ja oleskelukuormien määrää voidaan arvioida kuormituksen yhdistelykertoimilla.
Laskentamallissa kuormat täytyy käytännössä asettaa vaikuttamaan tasaisesti väli-
pohjille tai kantaville rakenteille. Todellisuudessa kuormitusten sijainti rakennuksessa
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voi vaihdella ja esimerkiksi pistemäisenä esiintyvä oleskelukuorma voi vaikuttaa
välipohjan värähtelyominaisuuksiin.

Maaperän ominaisuuksista erityisesti maan jäykkyyden vaikutus rakennuksen
värähtelyyn on suuri. Maaperän leikkausaallonnopeuksien mittauksella voidaan ar-
vioida maaperän ominaisuuksia paremmin kuin tavanomaisista pohjatutkimuksista
saatavilla tiedoilla. Maaperän koostumusta ja kerrostuneisuutta täytyy laskenta-
malleissa kuitenkin yksinkertaistaa. Mallinnettavan maakerroksen paksuudelle rajat
asettaa käytössä oleva laskentakapasiteetti, jolloin kaikkia maakerroksia ei aina
voida ottaa huomioon mallissa. Maaperän kaikkien kerrosten mallintaminen ei ole
välttämättä laskenta-alueen kasvamisen vuoksi kannattavaa.

Perustusten ja maaperän kontakteissa voi olla paikallisesti rakoja esimerkiksi
maan painumisen myötä. Lisäksi perustusten ja maaperän välinen kontakti voi olla
heikommin värähtelyä kytkevä kuin mallinnettu maan ja perustuksen kiinteästi
toisiinsa sitova kontakti. Epälineaaristen tai kitkallisten kontaktien tapauksessa omat
haasteensa asettavat parametrien määrittely.

Vaikeasti määriteltävien materiaaliparametrien osalta on suositeltavaa tehdä herk-
kyysanalyysia, jolloin voidaan määrittää parametrien vaihteluvälin vaikutus raken-
nuksen värähtelyyn ja runkomeluarvioon. Herkkyysanalyysillä voidaan runkomelun
arvioinnissa ottaa huomioon värähtelyn kannalta huonoin tilanne materiaaliparamet-
rien ja laskentamallissa tehtävien yksinkertaistuksien tai oletuksien vaihteluväliltä.
Lisäksi laskentamallilla runkomeluarvioinnissa on hyvä lisätä varmuusmarginaali
muiden epävarmuuksien varalta. Riittävän varmuusmarginaalin määrittämiseksi tar-
vitaan lisää vertailukelpoisia tuloksia laskentamallin ja mittaustulosten väliltä eri
kohteista, mutta esimerkiksi 3 dB voidaan arvioida olevan riittävä varmuusmarginaali.
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6 Johtopäätökset
Elementtimenetelmään perustuvalla laskentamallilla voidaan tarkastella maaperän
värähtelyn siirtymistä rakennuksen eri tiloihin nykyisin käytössä olevia menetelmiä
tarkemmin. Laskentamallissa käytetyt mallinnusmenetelmät soveltuvat raideliiken-
teen värähtelyn mallintamiseen rakennuksessa.

Värähtelyn mallintamisen kannalta laskentamallissa riittää ottaa huomioon ra-
kennuksen kantava runko ja jäykistävät rakenteet. Rakennuksen seinät ja välipohjat
voidaan mallintaa kuorielementteinä, joissa rakenteen sisäisiä muodonmuutoksia ei
oteta huomioon. Värähtelyn mallintamisessa oleellista on rakenneosien kytkeytyminen
toisiinsa ja värähteleminen yhtenä rakenteena.

Maaperän ominaisuuksilla on vaikutusta rakennuksen värähtelyihin sekä värähte-
lyn siirtymiseen maaperästä rakennukseen, sillä maaperä ja rakennus muodostavat
värähtelevän systeemin. Laskentamallissa maaperän vaikutus tulee ottaa huomioon,
jotta värähtelyn siirtymistä maaperästä rakennukseen voidaan tarkastella. Maape-
rätyypeillä, joilla leikkausaallonnopeus on suuri, maaperän vaikutus rakennuksen
värähtelyyn on pienempi ja jäykästi perustuksista tuettu rakennuksen malli voi kuva-
ta rakennuksen värähtelyä riittävällä tarkkuudella. Laskentamallissa, jossa maaperää
ei ole mallinnettu, ei voida kuitenkaan ottaa huomioon värähtelyn vaimenemista
rakennuksen perustuksissa, jolloin rakennuksen värähtely ei ole täysin todenmukais-
ta. Tällöin erityisesti suurissa rakennusmassoissa radasta kauempana sijaitsevissa
huonetiloissa värähtely ja runkomelu yliarvioituu.

Tutkimuskohteessa mallinnustulokset olivat kerrosten välisten tasoerojen osalta
pääsääntöisesti mittaustuloksia vastaavia. Yksittäiset voimakkaat resonanssit aiheut-
tivat mallinnustuloksiin niitä vastaaville terssikaistoille merkittävästi suurempaa
värähtelyn vaimennusta tai voimistumista mittaustuloksiin verrattuna. Resonanssien
voimakkuus laskentamallissa voi johtua esimerkiksi liian pienestä vaimennuksesta
kyseisillä taajuuksilla tai muista rakenteista tehdyistä oletuksista. Tutkimuskohteen
todelliset rakenneosien liitokset voivat myös olla häviöllisempiä kuin laskentamal-
lissa oletetaan, mikä heikentää resonansseja tutkimuskohteessa. Laskentamallin ja
värähtelymittausten epävarmuuksien myötä mahdollisia selityksiä mallinnus- ja mit-
taustulosten eroille on monia.

6.1 Laskentamalli suunnittelukäytössä
Kuvassa 29 on esitetty kaavio laskentamallin käytöstä suunnittelutyökaluna ta-
pauksessa, jossa suunnitellaan rakennuskohdetta jo olemassa olevan radan läheisyy-
teen. Laskentamalliin tarvittavia lähtötietoja muilta suunnitelualoilta ovat kohteen
arkkitehti- ja rakennepiirustukset sekä pohjatutkimukset. Laskentamallin luonnissa
voidaan ja on suositeltavaa käyttää kohteen rakennemallia tai muuta tietomallia,
jos sellainen on saatavilla. Runkomelun arviointi perustuu kohteen rakennuspaikalla
tehtäviin maaperän värähtelymittauksiin, joissa mitataan radalla tavanomaisesti
liikennöivän raideliikenteen aiheuttamaa värähtelyä. Lisäksi rakennuspaikalla ja
tarvittaessa radan läheisyydessä suoritetaan maaperän karakterisointimittauksia,
joiden perusteella voidaan määrittää tarkemmin maaperän värähtelyn kannalta tär-
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keimmät ominaisuudet. Kohteesta luodusta laskentamallista saatujen värähtelyn
terssikaistaisten siirtofunktioiden, mittaustulosten sekä välipohjan värähtelyn ilma-
ääneksi muuttumista kuvaavien korjauskertoimien perusteella voidaan tehdä arvio
runkomelutasoista rakennuksen eri huonetiloissa.

Raideliikenteen
värähtelymittaukset

maaperästä

Laskentamalli

Arkkitehtipiirustukset

Rakennepiirustukset

Pohjatutkimukset

Värähtelyn
siirtofunktiot

+
+

Runkomeluarviot
huonetiloissa

Maaperän
karakterisointimittaus

Kuva 29: Laskentamallin käyttö suunnittelutyökaluna runkomelun arvioinnissa.

Työn tavoitteena oli kehittää laskentamalliin perustuva raideliikenteen runkome-
lun arviointimenetelmä, jolla voidaan arvioida rakennuksen runkomelutasoja yleisesti
käytössä olevia menetelmiä tarkemmin. Tutkimuskohteen tulosten perusteella las-
kentamalliin perustuva arviointimenetelmä arvioi VTT:n esiselvityksen mukaista
arviointimenetelmää paremmin rakennuksessa ilmenevät värähtelytasot maaperän
mitatuista värähtelytasoista. Laskentamallin tuloksiin ja mittaustuloksiin sisältyy
epävarmuuksia, minkä lisäksi laskentamallia ja mittaustuloksia on vertailtu vain yh-
dessä rakennuksessa. Laskentamalliin perustuvan arviointimenetelmän tarkkuudesta
ei voida tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä. Laskentamalli mahdollistaa kuitenkin
merkittävästi paremmin arvioinnin värähtelyn etenemisestä rakennuksen eri tiloihin
kuin VTT:n arviointimenetelmä. Lisäksi laskentamallilla rakennuksen värähtelyä
tarkastellaan taajuustasossa, jolloin värähtelyn vaimenemisen ja voimistumisen taa-
juusriippuvuus voidaan ottaa huomioon toisin kuin yksilukuarvoilla.

Runkomelun laskentamalli soveltuu työn tulosten perusteella käytettäväksi suun-
nittelutyökaluna. Laskentamallin epävarmuustekijöiden vuoksi suositeltavaa on tehdä
herkkyysanalyysia epävarmuuksia sisältävien materiaaliparametrien osalta, jolloin
voidaan määrittää tuloksille vaihteluväli. Lisäksi runkomeluarvioissa on hyvä ottaa
huomioon muiden epävarmuuksien varalta varmuusmarginaaliksi esimerkiksi 3 dB.

Laskentamalli täytyy validoida useammilla mallinnus- ja mittauskohteilla, jotta
menetelmän luotettavuutta suunnittelutyökaluna voidaan arvioida. Validointia varten
tutkituissa kohteissa tulisi olla vaihtelua erityisesti maaperän, perustustyypin ja
runkoratkaisujen osalta.

Laskentamallin hyöydyntäminen runkomelun arvioinnissa ei ole välttämättä
kustannustehokasta kaikissa suunnittelutapauksissa. Laskentamallin luominen ja
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ratkaisu on kiistatta työläämpää kuin yksinkertaisilla arviointimenetelmillä tehty
runkomeluarvio. Esimerkiksi tavanomaisen asuinkerrostalon tapauksessa, jossa maa-
perän värähtelymittausten ja VTT:n esiselvityksen mukaisella arviointimenetelmällä
runkomelun ohjearvojen arvioidaan ylittyvän selvästi, ei rakennuksen mallintaminen
todennäköisesti tuo lisäarvoa tilaajalle.

Laskentamalli soveltuu erityisesti tavanomaisesta poikkeaviin kohteisiin kuten
hybridirakentamiseen, jossa yhdistyy eri tilatyyppejä tai toimintoja samaan rakennuk-
seen. Laskentamallilla voidaan tarkastella raideliikenteen värähtelyä ja runkomeluta-
soja yksittäisissä tiloissa. Laajemmissa rakennusmassoissa tai useista rakennusmas-
soista koostuvissa kohteissa laskentamallin edut tulevat esille, kun tarkasteltavan tilan
ja värähtelyn lähteen väliin jäävän rakennusmassan vaikutus värähtelytasoin voidaan
ottaa huomioon runkomelun arvioinnissa. Laskentamallin tarkemman runkomeluar-
vion avulla runkomeluntorjuntamenetelmiä voidaan mahdollisesti kohdistaa vain
niihin rakennusmassoihin tai liikuntasaumoin erotettuihin rakennuksen osiin, joissa
runkomelun ohjearvojen arvioidaan ylittyvän. Runkomelueristimien määrän vähen-
tyessä syntyvät kustannussäästöt voivat tällaisessa tapauksessa olla moninkertaiset
suunnittelun lisääntyneisiin kustannuksiin nähden.

6.2 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimustarpeet
Työssä tutkittiin raideliikenteen aiheuttaman rakennuksen värähtelyn mallintamista
numeerisilla menetelmillä. Tutkimuskohteessa raideliikenteen aiheuttaman värähtelyn
taajuussisällön vuoksi tarkasteltu taajuusalue jouduttiin rajaamaan terssikaistoille
16 − 100 Hz. Lisäksi tutkimuskohteessa raideliikenteen aiheuttama värähtely oli
tasoltaan pientä eikä runkomelua saatu mitattu äänitasomittarilla huonetilassa, minkä
vuoksi myös mallinnus rajattiin koskemaan vain rakenteiden värähtelyä runkomelun
taajuusalueella.

Laskentamallin validointia ja runkomelun arviointimenetelmien vertailua varten
suoritettujen mittausten tuloksissa oli hajontaa, joka osaltaan johtui tutkimuskoh-
teessa esiintyneistä ulkoisista häiriölähteistä. Mittausten tilastollista luotettavuutta
heikensi mitattujen raideliikenteen ohitusten pieni määrä sekä mittauksia haitanneet
häiriöt, joiden takia osa mittaustuloksista jouduttiin karsimaan pois.

Tutkimus rajoittui vain yhteen tutkimuskohteeseen, minkä vuoksi laskentamallin
validoinnista tai runkomelun arviointimenetelmien vertailusta ei voi tehdä yleispäte-
viä johtopäätöksiä. Jatkotutkimuksissa mallinnusta ja mittauksia tulisi tulisi vertailla
useammissa eri tyyppisissä rakennuksissa sekä eri tyyppisillä maaperillä ja perustuk-
silla. Lisäksi puurakenteita ja betoni-puu -hybridirakenteita sisältävien rakennusten
osalta runkomelun nykyisten arviointimenetelmien soveltuvuutta ja mallinnusta tulisi
tutkia.

Jatkotutkimuksissa rakenteelliseen laskentamalliin tulisi lisätä akustinen malli,
jossa voitaisiin tarkastella suoraan huonetilan runkomelutasoja ilman, että huonetilan
runkomelutaso arvioidaan välipohjan värähtelytasosta. Mallin validointia varten
runkomelua ja rakenteiden pintojen värähtelyä tulisi mitata erilaisissa huoneissa.

Laskentamallin soveltuvuutta runkomelun eristysmenetelmien mallintamiseen tuli-
si tutkia. Eristysmenetelmistä rakennuksen perustuksiin asennettavien vaimennusma-
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teriaalien lisäksi tilakohtaisten kelluvien laattojen ja muiden ratkaisujen lisääminen
laskentamalliin lisäisi tarkemman arviointimenetelmän hyötyjä suunnittelukäytös-
sä. Esimerkiksi maanpaineseinille asennettavien runkomelueristimien mallintaminen
voisi lisätä suunnittelun tarkkuutta, kun eristinmateriaalien ja asennuslaajuuksien
vaikutusta saavutettavaan vaimennukseen voitaisiin laskennallisesti arvioida.
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A Vaakasuuntaisen värähtelyn mallinnustulokset

A.1 Radansuuntainen vaakavärähtely
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Kuva 30: Radansuuntaisen vaakavärähtelyn tasoero maanpinnan ja rakennuksen 1.
kerroksen välillä. Mittaustulokset on esitetty harmailla väreillä ja mallinnustulos
punaisella.
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Kuva 31: Radansuuntaisen vaakavärähtelyn tasoero 1. ja 2. kerroksen välillä. Mit-
taustulokset on esitetty harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.
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Kuva 32: Radansuuntaisen vaakavärähtelyn tasoero 2. ja 3. kerroksen välillä. Mit-
taustulokset on esitetty harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.
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Kuva 33: Radansuuntaisen vaakavärähtelyn tasoero 3. ja 4. kerroksen välillä. Mit-
taustulokset on esitetty harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.
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Kuva 34: Radansuuntaisen vaakavärähtelyn tasoero 4. ja 5. kerroksen välillä. Mit-
taustulokset on esitetty harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.
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Kuva 35: Radansuuntaisen vaakavärähtelyn tasoero kantavan rungon ja välipohjan
keskipisteen välillä. Mittaustulokset on esitetty harmailla väreillä ja mallinnustulos
punaisella.



87

A.2 Rataa vasten kohtisuora vaakavärähtely
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Kuva 36: Rataa vasten kohtisuoran vaakavärähtelyn tasoero maanpinnan ja ra-
kennuksen 1. kerroksen välillä. Mittaustulokset on esitetty harmailla väreillä ja
mallinnustulos punaisella.
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Kuva 37: Rataa vasten kohtisuoran vaakavärähtelyn tasoero 1. ja 2. kerroksen välillä.
Mittaustulokset on esitetty harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.
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Kuva 38: Rataa vasten kohtisuoran vaakavärähtelyn tasoero 2. ja 3. kerroksen välillä.
Mittaustulokset on esitetty harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.
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Kuva 39: Rataa vasten kohtisuoran vaakavärähtelyn tasoero 3. ja 4. kerroksen välillä.
Mittaustulokset on esitetty harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.
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Kuva 40: Rataa vasten kohtisuoran vaakavärähtelyn tasoero 4. ja 5. kerroksen välillä.
Mittaustulokset on esitetty harmailla väreillä ja mallinnustulos punaisella.
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Kuva 41: Rataa vasten kohtisuoran vaakavärähtelyn tasoero kantavan rungon ja
välipohjan keskipisteen välillä. Mittaustulokset on esitetty harmailla väreillä ja
mallinnustulos punaisella.


	Tiivistelmä 
	Tiivistelmä (englanniksi)
	Esipuhe
	Sisällys
	Symbolit ja lyhenteet
	1 Johdanto
	1.1 Runkomelun arviointikriteerit ja ohjearvot
	1.2 Runkomelun arviointimallit
	1.3 Tutkimuksen tavoitteet
	1.4 Sisältö

	2 Raideliikenteen aiheuttama värähtely ja runkomelu
	2.1 Värähtelyn heräte
	2.1.1 Junan vaikutus
	2.1.2 Ratarakenteen vaikutus

	2.2 Värähtelyn eteneminen maaperässä
	2.2.1 Aaltoliike
	2.2.2 Värähtelyn vaimeneminen

	2.3 Värähtely rakennuksessa
	2.3.1 Maaperän ja rakennuksen välinen vuorovaikutus
	2.3.2 Perustuksen tyyppi
	2.3.3 Paalut
	2.3.4 Rakennuksen tyyppi
	2.3.5 Värähtelyn eteneminen rakennuksessa

	2.4 Runkomelu huonetilassa
	2.4.1 Runkomelun arviointi rakenteiden värähtelytasoista


	3 Raideliikenteen aiheuttaman värähtelyn ja runkomelun mallinnus
	3.1 Herätteen mallinnus
	3.2 Maaperän mallinnus
	3.3 Rakennuksen mallinnus
	3.4 Runkomelun mallinnus

	4 Aineisto ja menetelmät
	4.1 Tutkimuskohde
	4.2 Maaperän karakterisointimittaukset tutkimuskohteessa
	4.3 Värähtelyn ja runkomelun mallinnus
	4.4 Värähtelymittaukset tutkimuskohteessa

	5 Tulokset
	5.1 Mallinnus- ja mittaustulokset
	5.2 Runkomelun arviointi
	5.3 Epävarmuudet
	5.3.1 Värähtelymittausten epävarmuustekijät
	5.3.2 Laskentamallin epävarmuustekijät


	6 Johtopäätökset
	6.1 Laskentamalli suunnittelukäytössä
	6.2 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimustarpeet

	Viitteet
	A Vaakasuuntaisen värähtelyn mallinnustulokset
	A.1 Radansuuntainen vaakavärähtely
	A.2 Rataa vasten kohtisuora vaakavärähtely


