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Tiivistelmä 

Työn tavoitteena oli tutkia teräsponttiseinän toimintaa ratatärinän vaimentamiseksi 

savipehmeikössä. Työssä käsiteltiin aihetta ensin kirjallisuuskatsauksen muodossa, 
jonka jälkeen verifioitiin kaksiulotteinen elementtimenetelmään perustuva malli 
Länsi-Suomen pehmeiköllä tehtyjen koeajojen mittaustulosten avulla. Verifioidun 

mallin pohjalta luotiin laskentamallit, joissa ponttiseinän ja sen ankkuroimisen toi-
mintaa tärinän vaimentamiseksi tutkittiin eri savikerrospaksuuksilla. Tutkittavat sa-
ven kerrospaksuudet olivat 3, 10 ja 30 metriä. Lisäksi yhdessä mallissa ratapenger 

oli perustettu massanvaihdolle. Ponttiseinä asennettiin 3 ja 10 metrin pehmeiköllä 
kovaan pohjaan saakka. 30 metrin pehmeiköllä seinien pituudet olivat 10 ja 16 
metriä. 

Työssä pyrittiin selvittämään laskentamallien avulla maanpinnan hallitsevat taajuu-
det sekä värähtelynopeudet eri etäisyyksillä ratapenkereestä, kun junan ajonopeu-
det olivat 40 ja 70 km/h. Tuloksia tarkasteltiin pysty- ja vaakasuuntaiselle väräh-

telylle. Jokaisessa laskentamallissa tutkittiin, miten ponttiseinän käyttö ankkuroin-
nin kanssa tai ilman vaikuttaa tuloksiin, kun vertauskohteena oli seinätön tilanne. 
Hallitsevat taajuudet selvitettiin kymmenen metrin etäisyydeltä penkereestä ja ne 

olivat väliltä 0,8–10,0 Hz. Taajuudet esitettiin terssikaistoittain ja ne riippuivat jon-
kin verran tarkasteltavista junan nopeuksista. Suurimmassa osassa malleista vä-
rähtelyn suunta tai pehmeikön paksuus ei vaikuttanut hallitseviin taajuuksiin. Poik-
keuksena oli 10 metrin savipehmeikkö, jossa oli selvästi havaittavissa eri taajuudet 

pysty- ja vaakasuuntaiselle värähtelylle. 

Värähtelynopeudet selvitettiin yhden sekunnin tehollisarvon maksimeina 10, 30, 
50 ja 70 metrin päässä ratapenkereestä. Lisäksi tulokset esitettiin suhteellisina vä-

rähtelynopeuksina verrattuna seinättömään tilanteeseen. Laskelmien mukaan pel-
kän ponttiseinän toiminta vaakasuuntaisen värähtelyn vaimentamisessa on heik-
koa, mutta ankkuroidulla seinällä saadaan vaimennettua värähtelyä paikoitellen 

erittäin hyvin. Pystysuuntaisen värähtelyn vaimentamisessa kumpikin tapa antaa 
hyviä tuloksia. 

Saadut tulokset antavat jonkinlaista käsitystä ponttiseinän hyödyllisyydestä ratatä-

rinän vaimentamisessa. Tulokset kuitenkin pätevät vain laskentamalleihin luo-
duissa olosuhteissa, joten ne eivät ole yleistettävissä kaikille kohteille. Jotta seinää 
voidaan käyttää tärinän vaimentamiseen, on maaperän pohjaolosuhteet selvitet-

tävä tarkasti, jotta mallinnus antaisi todenmukaisia tuloksia. Lisäksi tärinän vaime-
nemista kannattaisi tutkia ensin koerakenteiden avulla. 



Opinnäytetyö 1/2022 4 
 

 

Paula Liisanantti: Modellering av funktionen hos en spontvägg för dämpning av 
spårvibrationer. Trafikledsverket. Helsingfors 2022. Lärdomsprov 1/2022. 66 sidor och 
4 bilagor. ISSN 2490-1202, ISBN 978-952-317-953-0. 

Sammanfattning 

Målsättningen med arbetet var att studera funktionen hos en spontvägg av stål för 
dämpning av spårvibrationer i mjuk lerjord. I arbetet behandlades ämnet först i 
form av en litteraturgenomgång, och därefter verifierades en modell baserad på 

en tvådimensionell elementmetod med hjälp av mätresultat från provkörningar 
genomförda på mjuk mark i Västra Finland. Baserat på den verifierade modellen 
skapades beräkningsmodeller där funktionen hos en spontvägg och dess 

förankring för att dämpa vibrationer studerades vid olika lerlagertjocklekar. De 
studerade lerlagertjocklekarna var 3, 10 och 30 meter. Dessutom var banvallen i 
en modell anlagd på jord där massbyte hade utförts. Spontväggen monterades 

ända ned till fast botten i 3 och 10 meter tjock mjukjord. I 30 meter tjock mjukjord 
var väggarnas längder 10 och 16 meter. 

I arbetet strävades det efter att med hjälp av beräkningsmodeller klarlägga de 

dominerande frekvenserna i markytan samt vibrationshastigheterna på olika 
avstånd från banvallen, när tågets körhastigheter var 40 och 70 km/h. Resultaten 
undersöktes för vertikala och horisontella vibrationer. I varje beräkningsmodell 

undersöktes hur användning av spontvägg tillsammans med förankring eller utan 
påverkar resultaten när jämförelseobjektet var en situation utan vägg. De do-
minerande frekvenserna fastställdes på ett avstånd av tio meter från banvallen, 

och dessa varierade från 0,8 till 10,0 Hz. Frekvenserna presenterades genom 
tersband och dessa var i någon mån beroende av de tåghastigheter som 
undersöktes. I största delen av modellerna påverkades inte de dominerande 

frekvenserna av vibrationsriktningen eller mjukjordens tjocklek. Undantaget var en 
10 meter lång sträcka med mjuk lera, där det tydligt kunde urskiljas olika 
frekvenser för vertikala och horisontella vibrationer. 

Vibrationshastigheterna fastställdes som maximum hos en sekunds effektivvärden 
på 10, 30, 50 och 70 meters avstånd från banvallen. Dessutom presenterades 
resultaten som relativa vibrationshastigheter jämfört med situationen utan vägg. 
Enligt beräkningarna är spontväggens funktion ensam vid dämpning av 

horisontella vibrationer svag, men med en förankrad vägg kan vibrationer dämpas 
mycket bra på vissa ställen. Vid dämpning av vertikala vibrationer ger båda sätten 
goda resultat. 

De erhållna resultaten ger någon typ av uppfattning om nyttan med spontväggen 
för dämpning av spårvibrationer. Resultaten gäller dock bara för förhållanden som 
de som har skapats för beräkningsmodellerna, vilket gör att de inte kan 

generaliseras för alla objekt. För att en vägg ska kunna användas för att dämpa 
vibrationer måste markens bottenförhållanden undersökas noggrant för att 
modellering ska ge sanningsenliga resultat. Dessutom bör vibrationsdämpning 

först undersökas med hjälp av provkonstruktioner. 
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Paula Liisanantti: Modelling the function of a sheet pile wall for damping of rail-
way-induced ground vibration. Finnish Transport Infrastructure Agency. Helsinki 2022. 
Thesis 1/2022. 66 pages and 4 appendices. ISSN 2490-1202, ISBN 978-952-317-953-0. 

Abstract 

The aim of the thesis was to study the function of a sheet pile wall for damping of 
railway-induced ground vibration in soft clay. The topic was first discussed in the 
form of a literature review, after which the two-dimensional finite element model 

was verified using the measurement results obtained from test drives previously 
conducted at a soft soil site in Western Finland. Based on the verified model, 
calculation models were created where the efficacy of the wall and its anchoring 

for damping of ground vibration was studied with different clay layer thicknesses. 
The studied soft soil thicknesses were 3, 10 and 30 meters. In addition, the railway 
embankment was founded on soil replacement in one model. The wall was 

embedded into the hard soil layer when the thicknesses of the soft soil were 3 and 
10 meters. When the thickness was 30 meters, the wall was embedded to depths 
of 10 and 16 meters. 

The goal of the thesis was to find out with modelling the dominant frequencies 
and the vibration velocities of the ground surface at different distances from the 
embankment when the train speeds were 40 and 70 km/h. The results were 

examined for vertical and horizontal vibration. In each model, the effect of using 
a wall with or without anchoring was studied and then the results were compared 
with situation without wall. The dominant frequencies were determined at the 

distance of 10 meters from the embankment and the range was 0,8–10,0 Hz. The 
frequencies were presented as one-third octave bands and they depended 
somewhat on the train speeds considered. In most models, the direction of the 

vibration or the thickness of the soft soil did not affect the dominant frequencies. 
In the 10-meter soft clay, different frequencies for vertical and horizontal vibration 
were clearly detected. 

The ground vibration velocities were determined as the maximum of the root mean 
square values of one second at 10, 30, 50 and 70 meters from the embankment. 
In addition, the results were presented as relative vibration velocities compared 
with the situation without wall. According to the calculations, the efficacy of the 

wall itself for damping the horizontal vibration seems to be weak, but with the 
anchored wall the damping is, in places, very good. Both methods give good impact 
on the damping of vertical vibration. 

The results obtained give some idea of the usefulness of the sheet pile wall for 
damping of railway-induced ground vibration. However, the results are valid only 
under the conditions created in the calculation models, so they are not 

generalizable for the different soil profiles. To use a wall for damping of vibration, 
the soil conditions of the ground must be accurately determined so the modelling 
would give realistic results. In addition, damping of the vibration should first be 

investigated using pilot structures. 
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2D kaksiulotteinen 

OCR ylikonsolidaatioaste 
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R-aalto Rayleighin aalto 

S-aalto leikkausaalto 

 

 Rayleighin parametri 

 Rayleighin parametri 

 tilavuuspaino 

 suhteellinen vaimennus, kriittinen vaimennussuhde 

 Poissonin luku 

u suljetun tilan Poissonin luku 

’ tehokas Poissonin luku 

 tiheys 

’c pystysuora esikonsolidaatiojännitys 

’v0 vallitseva tehokas pystyjännitys 

u suljetun tilan kitkakulma 

’ tehokas kitkakulma 

 kulmataajuus 



Opinnäytetyö 1/2022 11 
 

 

1 Johdanto 

Diplomityön aihe on ajankohtainen, sillä raskas junaliikenne saattaa aiheuttaa tä-
rinää rakennuksiin haitaten ratojen lähialueiden asukkaita. Ympäristöministeriön 

(2004, s. 10) mukaan liikenteestä syntyvä tärinä on tarpeen vaatiessa selvitettävä 
ennen rakentamista eikä siitä saa aiheutua vahinkoa rakennuksille tai kohtuutonta 
häiriötä rakennuksissa asuville. Liikenne aiheuttaa pehmeässä maassa matalataa-

juista värähtelyä, joka tyypillisesti tuntuu rakennuksissa ja ihmisten kehoissa tä-
rinänä (Talja 2011, s. 11). Liikennetärinän muodostumiseen vaikuttavat esimer-
kiksi maaperä, radan perustamistapa ja junakaluston ominaisuudet. Tärinäongel-
mat yleistyvät junien akselipainojen ja raskaan liikenteen määrän kasvusta (Talja 

2004, s. 9–12). 

Yleensä junan nopeuden laskeminen vähentää maaperän tärinää, mutta se voi toi-
saalta myös kasvattaa sitä, jos junan ja maaperän pinta-aaltojen nopeudet ovat 

lähellä toisiaan (Talja & Törnqvist 2014, liite B/40). Tärinän vaimentamisen apuna 
voidaan käyttää esimerkiksi teräsponttiseiniä tai pilaristabilointia. Liikenneviraston 
vuosina 2006–2013 toteuttamien tärinäestekokeilujen perusteella on odotetta-

vissa, että ponttiseinä vähentäisi jonkin verran ratatärinää. 

Diplomityön tavoitteena oli tutkia, miten radan viereen asennettava teräspontti-
seinä vaimentaa raskaiden tavarajunien aiheuttamaa tärinää savisessa maape-

rässä. Aiheeseen perehdyttiin ensin kirjallisuuskatsauksella, jonka jälkeen tutki-
musongelmaa mallinnettiin Plaxis-ohjelmalla. Malleihin syötettiin lähtötietona Ulvi-
lan koeajokohteesta vuodelta 2019 saatuja mittaustuloksia, joiden perusteella 

myös mallin verifiointi pystyttiin tekemään. Työ rajattiin tutkimaan ponttiseinän 
toimintaa vain junan nopeuksilla 40 ja 70 km/h. Työssä käytettävä ponttiseinäpro-
fiili oli PU 12, jonka ankkuroinnin toimintaa myös tutkittiin värähtelyn vaimentami-

sessa. Työ toteutettiin ainoastaan 2D-mallinnuksella aiheen laajuuden ja aikatau-
lun takia. Tavoitteena oli selvittää laskentamalleista maanpinnan hallitsevat taa-
juudet sekä värähtelynopeudet eri etäisyyksillä radasta. 
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2 Junan aiheuttama tärinä 

Raskas junaliikenne saattaa aiheuttaa tärinää rakennuksiin haitaten ratojen lähi-
alueiden asukkaita etenkin öisin. Ympäristöministeriön (2004, s. 10) mukaan lii-

kenteestä syntyvä tärinä on tarpeen vaatiessa selvitettävä ennen rakentamista ja 
siitä ei saa aiheutua vahinkoa rakennuksille eikä kohtuutonta häiriötä rakennuk-
sissa asuville. Liikenne aiheuttaa pehmeässä maassa matalataajuista värähtelyä, 

joka tyypillisesti tuntuu rakennuksissa ja ihmisten kehoissa tärinänä (Talja 2011, 
s. 11). 

Pehmeissä maakerroksissa tärinä etenee tehokkaasti ja saattaa levitä kauaskin. 
Kovassa maaperässä tärinän sijaan suurempi ongelma saattaa olla runkoääni, joka 

leviää maaperän välityksellä (Talja 2011, s. 12–14). Liikennetärinän muodostumi-
seen vaikuttavat useat eri tekijät, kuten maaperä, radan perustamistapa ja juna-
kaluston ominaisuudet (Talja 2004, s. 12). 

2.1  Värähtely 

Värähtelyn suuruutta ajan suhteen kuvataan kuvan 1 mukaisella harmonisella si-

niaallolla, jonka värähtelyamplitudi X [mm/s] on vakio. Amplitudin suuruus on puo-
let värähtelyn vaihteluvälistä. Värähtelytaajuudella tarkoitetaan vakiojaksojen lu-
kumäärää sekunnin aikana, kun amplitudi on vakio. Taajuus lasketaan yhtälöllä 

(1), jolloin sen yksikkönä käytettävä hertsi [Hz] tarkoittaa heilahdusjaksojen luku-
määrää sekunnissa: 

𝑓 =
1

𝑇
 ,    (1) 

missä T on jaksonaika [s] (Talja & Törnqvist 2014, liite A/34–B/37). 

 

Kuva 1. Värähtelyamplitudin X ja jaksonajan T määrittäminen harmonisessa 
värähtelyssä (Talja & Törnqvist 2014, liite A/34). 

Jousen varassa oleva jäykän massan värähtely tapahtuu vain yhteen suuntaan, 
jolloin massa toimii yhden vapausasteen värähtelijänä, kun taas jäykällä kappa-
leella vapausasteita on kolme. Jousen massan värähtely ajan suhteen on ympyrä-

liikettä, jossa yhden kierroksen suuruus on 2 (RIL 253-2010, s. 55–57). Kulma-

taajuus saadaan yhtälöstä (2): 

 = 2f.    (2) 
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Jousen varassa olevan massan siirtymä harmonisessa värähtelyssä on esitetty yh-

tälössä (3), josta saadaan derivoitua ajan suhteen nopeuden yhtälö (4) ja uudel-
leen derivoituna myös kiihtyvyyden yhtälö (5): 

𝑥 = Asin(t),   (3) 

𝑣 = A(sin𝑡 +


2
) ja   (4) 

𝑎 = A2(sin𝑡 + ),   (5) 

missä A on siirtymän heilahdusamplitudi [mm/s] (RIL 253-2010, s. 55). 

Hooken lain (1676) mukaan jousivoima eli jousen massaan kohdistama voima saa-

daan yhtälöstä (6): 

𝐹 = −𝑘𝑥,    (6) 

missä k on jousivakio [N/m] ja 
x on poikkeama tasapainoasemasta [m]. 

Rakenteen poikkeuttaminen tasapainoasemastaan esimerkiksi iskumaisella kuor-
mituksella johtaa rakenteen vapaaseen värähtelyyn eli värähtelyyn ominaistaajuu-
dellaan (RIL 253-2010, s. 57). Ominaistaajuuden värähtelyllä on tietty ominais-

muoto, joka kuvastaa muodonmuutoksen vaihtelua. Jatkuvat rakenteet, kuten laa-
tat ja maaperä, värähtelevät usealla eri ominaistaajuudella, jolloin myös ominais-
muotoja on useita. (Talja & Törnqvist 2014, liite B/37) Yhden vapausasteen väräh-

telijän ominaistaajuus saadaan yhtälöstä (7): 

𝑓𝑛 =
1

2
√

𝑘

𝑚
 ,    (7) 

missä m on massa [kg] (RIL 253-2010, s. 57). 

Vapaan värähtelyn lisäksi esiintyy RIL 253-2010:n (s. 58) mukaan myös pakkovä-
rähtelyä, jossa tärinä siirtyy maasta rakenteisiin. Taljan ja Törnqvistin (2014, liite 

A/35) mukaan värähtely vahvistuu huomattavasti, jos rakenteen ominaistaajuus ja 
värähtelyn aiheuttajan eli herätteen taajuus ovat lähellä toisiaan. Tätä ilmiötä kut-
sutaan resonanssiksi. 

Värähtelynopeuden huippuarvo vmax [mm/s] tarkoittaa itseisarvoltaan suurinta ar-
voa, joka saadaan mitatusta värähtelysignaalista. Harmonisessa värähtelyssä huip-
puarvo on yhtä suuri kuin amplitudi. Signaalista voidaan määrittää myös tehollis-

arvo vrms tietyllä ajanhetkellä, kun aikaikkuna on yhden sekunnin pituinen. (Talja 
& Törnqvist 2014, liite A/35) Huippuarvon ja tehollisarvon määrittäminen on esi-
tetty kuvassa 2. 
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Kuva 2. Värähtelynopeuden huippuarvo vmax ja tehollisarvo vrms (mukaillen Talja & 
Törnqvist 2014, liite A/35). 

Taljan ja Törnqvistin (2014, liite A/34) mukaan värähtelysignaali koostuu eri taa-
juuksien harmonisista värähtelykomponenteista. Värähtelyn tehollisarvo saadaan 

Taljan (2011, s. 8) mukaan yhtälöstä (8): 

𝑣𝑟𝑚𝑠 = √∑ 𝑣𝑖
2 ,   (8) 

missä vi on signaalin värähtelykomponentti [mm/s]. 

Harmonisen värähtelyn tehollisarvo voidaan määrittää Taljan ja Törnqvistin (2014, 

liite A/35) mukaan yhtälöllä (9): 

𝑣𝑟𝑚𝑠 =
𝑣𝑚𝑎𝑥

√2
.    (9) 

Lisäksi harmoniselle värähtelylle voidaan Taljan ja Törnqvistin (2014, liite B/37) 

mukaan määrittää nopeusamplitudin eli huippuarvon ohella myös yhtälöiden (10) 
ja (11) mukaiset siirtymä- ja kiihtyvyysamplitudit: 

𝑢𝑚𝑎𝑥 =
𝑣𝑚𝑎𝑥

2𝑓
  ja   (10) 

𝑎𝑚𝑎𝑥 = 𝑣𝑚𝑎𝑥2𝑓.   (11) 
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2.2  Juna herätteenä 

Junaliikenteen aiheuttaman tärinän suuruuteen sekä taajuussisältöön vaikuttavat 
maaperän ja radan perustamistavan lisäksi myös liikennöitävän kaluston ominai-

suudet, kuten nopeus, kuormituksen suuruus ja telivälit. Eniten tärinää aiheuttavat 
raskaat tavarajunat. Tavallisesti junan nopeuden laskeminen vähentää maaperän 
tärinää. Tärinä voi kuitenkin esimerkiksi kasvaa, jos maaperän pinta-aallon ja junan 

nopeudet ovat lähellä toisiaan. Lisäksi radan rakenteella sekä epäjatkuvuuskoh-
dilla, kuten vaihteilla, on vaikutusta tärinän muodostumiseen. Lovipyörät voivat 
myös lisätä tärinää maaperässä (Talja & Törnqvist 2014, s. 8, liite B/40–41). 

Tärinäongelmat yleistyvät junien akselipainojen ja raskaan liikenteen määrän kas-

vusta (Talja 2004, s. 9). Akselit ja telit aiheuttavat maan painumaa radan lähellä, 
jolloin maa alkaa värähtelemään kvasistaattisesti eli pakkovärähtelemään. Akseli- 
ja telipainot aiheuttavat paikallisen radan taipumisen, joka vaikuttaa tärinän suu-

ruuteen. Junan akseleiden yksittäiset pistemäiset tärinälähteet muodostavat yh-
dessä nauhamaisen tärinälähteen. Junan pituus määrää tärinälähteiden toistuvuu-
den sekä vaikuttaa tärinän kestoon. Eri tärinälähteiden värähtelyt yhdistyvät kau-

empana radasta, missä maa värähtelee vapaasti (Talja & Törnqvist 2014, liite 
B/40). Junan tärinälähteiden yhdistymistä on havainnollistettu kuvassa 3. 

 

Kuva 3. Junan akseleiden pistemäisten tärinälähteiden yhdistyminen (Talja & 
Törnqvist 2014, liite B/40). 

Juna voi aiheuttaa pehmeissä maakerroksissa laajalle ulottuvan ominaisvärähtelyn, 

jolloin matalat taajuudet saattavat dominoida heti radan vieressä. Värähtely pitää 
sisällään useampaa eri taajuutta, jolloin taajuussisältö voidaan esittää kuvan 4 mu-
kaisina terssi- eli kolmasosaoktaavikaistoina (Talja & Törnqvist 2014, liite A/36–

B/40). Liikenteestä syntyvää tärinää tarkastellaan terssikaistoittain taajuusalueella 
1–80 Hz (Talja 2011, s. 18). Taajuusalue voi olla myös pienempi, jolloin kyseessä 
on kapeakaistainen värähtely (Talja & Törnqvist 2014, liite A/36). Kuvassa on esi-

tetty liikennetärinän tarkastelussa käytettävien terssikaistojen keskitaajuudet tar-
kemmin. 
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Kuva 4. Esimerkki värähtelyn taajuussisällöstä terssi- eli kolmasosaoktaavi-
kaistoittain (Talja 2011, s. 19). 

Taljan (2011, s. 8) mukaan 1–80 Hz:n alueella terssikaistan keskitaajuus fc sekä 

taajuusalueen yläraja f2 määritetään yhtälöiden (12) ja (13) avulla: 

𝑓𝑐 = 10
𝑛

10  ja    (12) 

𝑓2 = 10
𝑛+0,5

10 ,    (13) 

missä n on muuttuja, joka saa arvon väliltä 0–19. 

Taulukkoon 1 on koottu terssikaistojen keskitaajuuksia ja niiden taajuusalueet. Yh-
tälöitä (12) ja (13) on sovellettu myös 0,5, 0,6 ja 0,8 Hz:n keskitaajuuksien taa-
juusalueiden laskemisessa. 

Taulukko 1. Terssikaistojen fc keskitaajuuksia ja niiden taajuusalueet. 

fc [Hz] Taajuusalue [Hz] 

0,5 0,45–0,56 

0,6 0,56–0,71 

0,8 0,71–0,89 

1,0 0,89–1,12 

1,3 1,12–1,41 

1,6 1,41–1,78 

2,0 1,78–2,24 

2,5 2,24–2,82 

3,2 2,82–3,55 

4,0 3,55–4,47 

5,0 4,47–5,62 

6,3 5,62–7,08 

7,9 7,08–8,91 

10,0 8,91–11,22 

12,6 11,22–14,13 

15,8 14,13–17,78 
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2.2.1  Radan rakennekerrokset 

Radan rakennekerrokset jaetaan kuvassa 5 esiintyviin tuki-, väli-, eristys- ja suo-
datinkerrokseen. Tukikerroksen tehtävänä on kuormien jakaminen alusrakenteelle 
ja raiteen pitäminen oikeassa asennossa. Lisäksi tukikerros luo raiteelle tasaisen ja 

kantavan pohjan. Tukikerros tehdään raidesepelistä tai -sorasta. Raiteeseen kuu-
luu useita eri osia, kuten ratapölkyt, kiskot ja niiden kiinnitysosat sekä vaihteet 
(Liikennevirasto 2018b, s. 7–8). Suomessa ratapölkkyjen materiaalina käytetään 

yleensä betonia tai puuta. 

 

Kuva 5. Ratarakenteen poikkileikkaus (Liikennevirasto 2018b, s. 8). 

Pengerleveys tarkoittaa yleensä alusrakenteen yläpinnan leveyttä. Välikerroksen 
tehtävänä on luoda tukikerrokselle tasainen ja kantava pohja estäen samalla tuki-
kerroksen ja alapuolisten rakenteiden sekoittumisen keskenään. Eristyskerroksen 

tehtävänä on kuormien jakaminen pohjamaalle sekä alapuolisen maa-aineksen 
routimisen estäminen. Lisäksi eristyskerros tekee tasaisen ja kantavan pohjan vä-
likerrokselle. Eristyskerros toimii myös suodatinkerroksena ja estää vettä nouse-

masta kapillaarisesti. Eristyskerroksen ja pohjamaan välissä on usein vielä suoda-
tinkerros, joka estää näiden kerrosten materiaalien sekoittumisen keskenään (Lii-
kennevirasto 2018b, s. 6–8). Suodatinkerroksen sijaan voidaan InfraRYLin (2021b) 

mukaan käyttää myös suodatinkangasta. 

2.2.2  Radan perustaminen massanvaihdolle 

Rata voidaan perustaa maanvaraisesti tai vahvistus- ja pohjarakenteiden varaan 

(Liikennevirasto 2018b, s. 11). Massanvaihdolla tarkoitetaan perustamistapaa, 
jossa pehmeä pohjamaa vaihdetaan joko kokonaan tai osittain kantavampaan ma-
teriaaliin kaivamalla tai pengertämällä. Ratarakenteissa massanvaihto tehdään kai-

vamalla. Tavallisesti pohjamaa vaihdetaan kokonaan kaivamalla kantavaan maa-
kerrokseen asti. Massanvaihto voidaan tehdä myös osittain kaivamalla tiettyyn 
määräsyvyyteen tai kahden pehmeän maakerroksen rajaan asti (InfraRYL 2021a). 

Massanvaihto kaivamalla soveltuu yleensä pehmeiköille, joiden syvyys on 3–5 met-
riä, mutta se voidaan tarvittaessa tehdä erikoiskalustolla myös 10 metrin syvyyteen 
asti. Kaivannon leveys määräytyy rakennettavan penkereen leveyden ja maaperän 

ominaisuuksien perusteella. Penkereen ja kaivannon tavalliset luiskakaltevuudet 
on esitetty kuvassa 6 (Liikennevirasto 2011, s. 10–17). 
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Kuva 6. Kaivamalla tehtävän massanvaihdon pääperiaate (Liikennevirasto 2011, 
s. 11). 

Kaivamalla tehdyn massanvaihdon täyttömateriaalina käytetään yleensä louhetta 
tai kivisiä maalajeja, mutta myös hiekkamoreenia tai hiekkaa. Tarpeen vaatiessa 

täytön ja pohjamaan väliin asennetaan suodatinkangas, jotta eri materiaalit eivät 
sekoittuisi keskenään. Osana routimattomia rakennekerroksia käytettävän täyttö-
materiaalin tulee myös olla routimatonta. Ratarakenteiden osalta massanvaihdossa 

käytettävän täyttömateriaalin on vastattava pengermateriaalia (InfraRYL 2021a). 

Massanvaihto pengertämällä voidaan tehdä syvempään pehmeikköön kuin kaiva-
malla tehtävä. Tällöin pehmeikkö voi ylettyä jopa 20 metrin syvyydelle esipehmen-

nyksen avulla, mutta yleensä pohjatäyttö tehdään 5–10 metriä syviin pehmeikköi-
hin. Menetelmässä pehmeä pohjamaa syrjäytetään ja puristetaan täyttömateriaa-
lilla penkereen viereen, ja samalla siirtynyt maamassa kaivetaan pois (Liikennevi-

rasto 2011, s. 11). 

2.3  Maaperän tärinä 

Värähtelyn suuruus ja taajuussisältö riippuvat maaperästä. Tärinän eteneminen 

maaperässä riippuu esimerkiksi maakerrosten paksuuksista. Lisäksi tärinä voi voi-
mistua, jos pehmeikkö ohenee tärinän etenemissuunnassa ja rajoittuu kovaan poh-
jaan. Tällöin tärinä saattaa edetä myös karkearakeisempaan maakerrokseen (Talja 

& Törnqvist 2014, s. 8–10). 

Junan, ratapenkereen ja maaperän ominaisuudet vaikuttavat maan pinnalta mitat-
tavan tärinän taajuuksiin. Penger ja maaperä vahvistavat tai vaimentavat junasta 

lähtevän tärinän taajuusalueita. Kauempana radasta suurin vaikutus taajuussisäl-
töön on maaperällä, mutta lähempänä rataa yleensä junan ja penkereen ominai-
suudet vaikuttavat eniten (Talja & Törnqvist 2014, liite B/40). 

2.3.1  Tärinän eteneminen maaperässä 

Maaperän värähtely voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: runko- ja pinta-aaltoihin. 
Runkoaaltoja ovat P- ja S-aallot. Nopeimmin leviävä P-aalto eli paineaalto on pit-

kittäisaalto, joka syntyy paine-erojen takia, jolloin maaperä liikkuu kokoonpuristu-
misten seurauksena. Veto- ja puristusjännitykset siirtävät massapartikkeleita aal-
toliikkeen etenemissuuntaan. Etenemistapa vastaa paine- ja ääniaaltojen leviä-

mistä ilmassa. Poikittaisessa leikkausaallossa eli S-aallossa maaperä ei puristu ko-
koon, vaan leikkausmuodonmuutos aiheuttaa partikkelien liikkumisen. Leikkaus-
jännitykset siirtävät massapartikkeleita kohtisuoraan suhteessa etenemissuuntaan 

(Peltoniemi 1988, s. 246; Talja & Törnqvist 2014, liite B/37). P- ja S-aaltomuotojen 
liike on esitetty kuvassa 7. 
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Kuva 7. Vasemmalla maaperän P-aallon ja oikealla S-aallon liike (mukaillen Cao 
ym. 2013, s. 98). 

Runkoaallon etenemisnopeus on Peltoniemen (1988, s. 246) mukaan vakio ja riip-

pumaton taajuudesta. Aaltoliikkeen perusyhtälön mukaisesti aallon etenemisno-
peus voidaan esittää yhtälön (14) avulla: 

𝑣 = 𝑓,    (14) 

missä  on aallonpituus [m]. 

Kleinin ja Rainerin (1997, s. 173) mukaan P- ja S-aaltojen etenemisnopeudet voi-

daan laskea kimmovakioiden sekä tiheyden avulla yhtälöiden (15) ja (16) mukai-
sesti: 

𝑣𝑝 = √
𝐸(1−)

(1+)(1−2)
  ja   (15) 

𝑣𝑠 = √
𝐺


 ,    (16) 

missä E on kimmomoduuli [kN/m2], 

 on Poissonin luku, 

 on tiheys [kg/m3] ja   

G on liukumoduuli [kN/m2]. 

Tässä työssä aaltojen etenemisnopeudet vp ja vs on korvattu merkinnöillä cp ja cs. 
Väliaineen rajapinnoissa esiintyviä pinta-aaltoja ovat R- ja Love-aallot. Yleisempi 

näistä on R-aalto (Rayleighin aalto), joka muistuttaa veden pintaan syntyvää aal-
toa. R-aalto muodostuu P- ja S-aaltojen saavuttaessa maanpinnan, jossa aalto on 
myös suurimmillaan. Love-aalto syntyy S-aallon nopeuseropinnasta. Pinta-aallot 

liikkuvat hitaimmin sekä menettävät nopeasti energiaa syvyyden kasvaessa (Pel-
toniemi 1988, s. 246–247; Talja & Törnqvist 2014, liite B/37). R- ja Love-aalto-
muotojen liike on esitetty kuvassa 8. 

  

Kuva 8. Vasemmalla maaperän R-aallon liike (Talja & Törnqvist 2014, liite B/38) 
ja oikealla Love-aallon liike (mukaillen Peltoniemi 1988, s. 247). 
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Peltoniemen (1988, s. 246) mukaan pinta-aaltojen etenemisnopeus muuttuu taa-

juuden muuttuessa, jolloin yhtälö (14) ei sovellu pinta-aaltojen nopeuden laskemi-
sessa. R-aallon etenemisnopeus saadaan Yangin ja Hungin (2009, s. 6) mukaan 
yhtälöstä (17): 

𝑐𝑅 = 𝑐𝑠
0,87+1,12

1+
.   (17) 

Koettu tärinä johtuu useamman aaltomuodon värähtelystä, joka leviää maassa. 
Tärinää aiheuttavat aaltomuodot ovat P-, S- ja R-aalto. Käytännössä maaperässä 
on eripaksuisia maakerroksia ja kallionpinnan muodot vaihtelevat, joten värähtelyn 

eteneminen maaperässä ei ole niin yksinkertaista. Aallot taittuvat ja heijastuvat eri 
pinnoista muuttaen P- ja S-aaltoja toisikseen. Heijastuvat ja taittuvat aallot sekä 
eri herätepisteiden aallot voivat myös summautua, jolloin tärinäarvot saattavat 

kasvaa pehmeässä maaperässä (Talja & Törnqvist 2014, liite B/37–38). 

Peltoniemen (1988, s. 247) mukaan maaperän värähtelytaajuudet ovat yleensä 
alle 150 Hz. Hienorakeiset pehmeät kivennäismaalajit (vesipitoiset savi ja siltti) 

sekä eloperäiset maalajit (turve ja lieju), joiden suljetut leikkauslujuudet su ovat 
alle 25 kN/m2, välittävät tärinää kauas, kun taas karkearakeiset kovat kivennäis-
maalajit (hiekka ja sora), moreenimaalajit ja kallio kantavat tärinää vähiten. Koke-

musten perusteella pehmeät savimaat välittävät tavallisesti värähtelyä, jonka taa-
juus on 4–10 Hz:n välillä, ja kovissa savimaissa esiintyy yli 10 Hz:n taajuuksia. 
Moreenimaissa taajuudet ovat usein yli 30 Hz (Talja 2011, s. 14; Talja & Törnqvist 

2014, liite B/39–41). 

Etelä- ja Lounais-Suomessa esiintyy runsaasti savi- ja silttikerroksia, joissa tärinä 
leviää helposti. Rannikolla saven kerrospaksuudet ovat yleensä suuria ja sisä-

maassa pieniä, vaikkakin paksuja savikerroksia esiintyy myös sisämaassa. Lounais-
Suomessa pehmeikön paksuus voi olla jopa 50–70 metriä. Savea ja silttiä esiintyy 
alueella usein kallion painanteissa, jokikerrostumissa sekä harjumuodostumien 

reunoilla (Talja & Törnqvist 2014, liite B/38–39). 

Leikkausaallon hallitseva taajuus arvioidaan Landen ja Ammannin (1997, s. 132) 
mukaan yhtälöllä (18):  

𝑓 =
𝑐𝑠

4𝐻
 ,    (18) 

missä H on maakerroksen paksuus [m]. 

Yhtälö (18) antaa alimman ominaistaajuuden pystysuoralle värähtelylle homogee-
nisessa maakerroksessa, joka on paksuudeltaan vakio. Yhtälö on kuitenkin hyvin 

yksinkertainen, joten siitä ei saada riittävän tarkkoja tuloksia suunnittelua varten. 
Tarkemman taajuussisällön määrittämiseksi tarvitaan maaperästä tehtyjä mittauk-
sia (Talja & Törnqvist 2014, liite B/43). Leikkausaallon etenemisnopeus vaihtelee 

eri maalajeissa, joten taulukkoon 2 on koottu etenemisnopeuksia maalajeittain. 
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Taulukko 2. Leikkausaallon etenemisnopeudet cs maalajeittain (mukaillen Talja & 
Törnqvist 2014, liite B/43; Törnqvist & Talja 2006, liite A9). 

Maalaji cs [m/s] 

Pehmeä savi 50–120 

Löyhä siltti 80–250 

Sitkeä savi, löyhä hiekka 100–200 

Tiivis hiekka, löyhä sora 150–250 

Kova savi, tiivis siltti 150–400 

Tiivis sora, moreeni 200–500 

Iskostunut moreeni 400–800 

Kallio > 700 

 
Liikenneviraston (2018b, s. 33) mukaan pehmeän saven leikkausaallon nopeus voi-

daan arvioida vesipitoisuuden w avulla yhtälöllä (19): 

𝑐𝑠 = 135 − 0,75𝑤,   (19) 

missä w = 30–120 %. 

2.3.2  Tärinän vaimeneminen 

Tärinä vaimenee maaperän eri maalajeissa vaihtelevasti. Maaperän ominaisuuk-
sien lisäksi herätelähde ja etäisyys radasta vaikuttavat tärinän vaimenemiseen 
(Talja 2004, s. 14). Taljan ja Törnqvistin (2014, liite B/38) mukaan tärinän suuruus 

suurin piirtein puolittuu, kun etäisyys kaksinkertaistuu, mutta vaimeneminen saat-
taa olla hitaampaa pehmeässä maaperässä. Taljan (2004, s. 14) mukaan rautatie-
liikenteen aiheuttama värähtely arviolta puolittuu, kun etäisyys radasta on noin 

- 1,5-kertainen soramailla, 
- 3-kertainen sitkeillä savimailla ja 
- 6-kertainen pehmeillä savimailla. 

 
Pehmeissä maakerroksissa yli 50 Hz:n värähtelytaajuudet vaimenevat yleensä jo 
radan lähellä (Talja & Törnqvist 2014, liite B/39). Kauempana tärinä on matalataa-

juisempaa. Tärinä vaimenee vähemmän, jos värähtelyn taajuus on sama kuin maa-
perän ominaistaajuus (RIL 253-2010, s. 21). Pystysuuntainen värähtely maan pin-
nalla vaimenee useimmiten tasaisesti, kun se etenee radasta poispäin, mutta vaa-

kasuuntainen värähtely vaimenee kokemusten perusteella epätasaisesti. Tietyn 
matkan päässä radasta vaakavärähtely voi jopa kasvaa (Talja & Törnqvist 2014, 
liite B/43). 

Rakenteiden vapaa värähtely vaimenee ajan kuluessa kuvan 9 mukaisella tavalla. 
Korkeataajuinen värähtely vaimenee nopeammin kuin matalataajuinen, sillä yh-
dessä ajanjaksossa on enemmän korkea- kuin matalataajuisia heilahdusjaksoja 

(Talja & Törnqvist 2014, liite B/37). 
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Kuva 9. Värähtelyn vaimeneminen (Talja & Törnqvist 2014, liite B/37). 

Taljan ja Törnqvistin (2014, liite A/34) mukaan vaimenemisnopeus vapaasti vai-
menevalle värähtelylle eli suhteellinen vaimennus voidaan laskea yhtälöllä (20): 

 =
ln

𝑋1
𝑋2

2𝜋
,    (20) 

missä X1 on peräkkäisten jaksojen ensimmäinen amplitudi [mm/s] ja 
X2 on peräkkäisten jaksojen toinen amplitudi [mm/s]. 

Maaperän tärinän vaimeneminen johtuu yleensä geometrisen ja materiaalivaimen-

nuksen yhteisvaikutuksesta. Geometrisessa vaimennuksessa amplitudi pienenee, 
kun etäisyys kasvaa ja aallon energia leviää laajenevalle pinta-alalle. Materiaali-
vaimennuksessa energia siirtyy kitkavoimaksi rakeiden väliin. Yhtälö (21) ottaa 

huomioon kummankin vaimennustyypin: 

𝑣2 = 𝑣1 (
𝑅2

𝑅1
)

𝑛

𝑒(𝑅1−𝑅2),   (21) 

missä v2 on tärinän heilahdusnopeus etäisyydellä R2 [mm/s], 
 v1 on tärinän heilahdusnopeus etäisyydellä R1 [mm/s], 
 n on vaimenemisen kerroin ja 

  on materiaalivaimennuskerroin (RIL 253-2010, s. 63). 

Yhtälöllä (21) on kuitenkin vaikea arvioida tärinän vaimenemista todellisuudessa, 
sillä aallot esimerkiksi heijastuvat ja taittuvat maaperässä. Lisäksi tärinää vaimen-

taa etäisyyden kasvaessa dispersio, jossa aaltojen taajuudet vaikuttavat niiden 
etenemisnopeuksiin, jolloin eri nopeudella kulkevat aallot hajottavat energiaa laa-
jalle alueelle. Geometrista ja materiaalivaimennusta sekä dispersiota voidaan kut-

sua yhteisnimityksellä pseudovaimennus (RIL 253-2010, s. 64–67). 

Värähtelyn vaimenemista eri materiaaleissa voidaan tarkastella Rayleighin para-
metrien  ja  avulla. Bentleyn (2020c, s. 278) mukaan -parametri määrittää 

massan ja -parametri jäykkyyden vaikutuksen värähtelyn vaimenemisessa. Rata-

hallintokeskuksen (2006, s. 287) mukaan parametri  on dominoiva alemmilla taa-

juuksilla, missä liikkeen massa on suuri, ja korkeimmilla taajuuksilla -parametri 

on dominoiva. Sánchez Iglesiaksen ja Fernández Lópezin (2020, s. 2–3) mukaan 
Rayleigh (1877) esitti yksinkertaisen mallin rakenteellisen vaimennuksen kuvaami-
seen, missä kriittinen vaimennussuhde määritetään yhtälöllä (22): 

[𝐶] = [𝑀] + [𝐾],   (22) 

missä [C] on vaimennusmatriisi, 
 [M] on massamatriisi ja 

 [K] jäykkyysmatriisi. 
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Lisäksi Sánchez Iglesiaksen ja Fernández Lópezin (2020, s. 2–3) mukaan yhden 

vapausasteen systeemeissä kriittinen vaimennussuhde saadaan yhtälöstä (23): 

 =


2
+



2
 ,    (23) 

missä vaimennus on joko 

- alivaimentunut, kun  < 1 

- kriittisesti vaimentunut, kun  = 1 tai 

- ylivaimentunut, kun  > 1. 

 
Yleensä rakenteiden värähtelyn suhteellinen vaimennus on 1–5 prosenttia. Ylära-

kenteissa vaimennus saattaa olla huomattavasti vähäisempää kuin maanvaraisissa 
rakenteissa, jotka siirtävät aaltoliikettä takaisin maaperään (RIL 253-2010, s. 58–
59). 

2.4  Tärinän aiheuttamat haitat 

Tärinälle asetetut ohjearvot asumismukavuuden kannalta ovat merkittävästi pie-

nemmät kuin rakenteiden vaurioitumisen ohjearvot. Tästä syystä asumismukavuu-
teen vaikuttavat haitat tulevat tavallisesti esiin ennen kuin rakenteet vaurioituvat. 
Häiritsevää ja rakenteita vaurioittavaa liikennetärinää esiintyy eniten savisilla peh-
meikköalueilla. On arvioitu, että raskaiden tavarajunien aiheuttama tärinä saattaa 

häiritä asumista jopa yli 500 metrin päässä radasta riippuen maaperästä ja raken-
nusten ominaisuuksista, kun taas henkilöjunilla häiritsevää tärinää esiintyy yleensä 
korkeintaan 150 metrin päässä. Rakenteet voivat vaurioitua tavarajunien aiheutta-

man tärinän takia vajaan parinsadan metrin päässä radasta ja henkilöjunien takia 
muutaman kymmenen metrin päässä. Kovemmissa maaperissä rakenteiden vauri-
oitumista saattaa esiintyä radan lähellä, mutta kauempana ei juurikaan (Talja & 

Törnqvist 2014, s. 5–6). 

2.4.1  Tärinähaitat asumismukavuudelle 

Liikennetärinän aiheuttamat haitat ja sen aistiminen riippuvat henkilöstä. Tärinä 

on häiritsevää usein jo värähtelynopeuden huippuarvon ollessa 0,5–1,0 mm/s 
(Talja & Törnqvist 2014, s. 24). Haitoiksi katsotaan esimerkiksi 

- asumismukavuuden väheneminen, 

- unen määrän väheneminen, 
- keskittymiskyvyn heikkeneminen, 
- pelko rakenteiden vaurioitumisesta ja 

- pelko kiinteistön laskevasta arvosta (Talja 2004, s. 11). 
 
Asumismukavuutta arvioidaan värähtelyn tunnusluvun vw,95 [mm/s] avulla. Tun-

nusluvulla tarkoitetaan taajuuspainotetun tehollisarvon vw [mm/s] tilastollista mak-
simia (kuva 10). Painotettu tehollisarvo on taajuuspainotetun värähtelysignaalin 
suurin tehollisarvo. Painotettu signaali saadaan, kun värähtelykomponentit kerro-

taan taajuudesta riippuvalla kertoimella. Arvioinnissa käytetään 15 ajoneuvon vii-
kon aikana aiheuttamaa värähtelyä (Talja & Törnqvist 2014, liite A/35–36). 
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Kuva 10. Värähtelyn tunnusluku vw,95 on taajuuspainotetun tehollisarvon vw 
tilastollinen maksimi (Talja & Törnqvist 2014, liite A/36). 

Rakennuksen tärinä voi tuntua asukkaan kehossa tai helisyttää esineitä. Ihminen 
pystyy havaitsemaan hyvin pieniä värähtelyjä. Oleelliset taajuudet ovat pehmeällä 

savella 5–15 Hz ja kovalla soralla 10–25 Hz (Talja 2004, s. 11–13). Taulukossa 3 
on esitetty Norjan standardin NS 8176 (1999) antamat suositukset rakennusten 
värähtelyluokista eri asuinolosuhteiden mukaan sekä niiden tunnusluvuista. Liiken-

neviraston (2018b, s. 34) mukaan tunnuslukujen määritys on tehty ihmisten koke-
man tärinän häiritsevyyden perusteella. Tunnusluvun arvioiminen tehdään niin 
pysty- kuin vaakasuuntaiselle värähtelylle. 

Taulukko 3. NS 8176:n (1999) esittämä suositus rakennusten värähtelyluokista ja 
niiden tunnusluvuista vw,95 (mukaillen Talja 2004, s. 25). 

Olosuhteet Värähtelyluokka vw,95 [mm/s] 

Hyvät asuinolosuhteet A ≤ 0,10 

Asukkaat eivät tavallisesti havaitse värähtelyä.   

Suhteellisen hyvät olosuhteet B ≤ 0,15 

Asukkaat saattavat havaita värähtelyn, mutta 
se ei ole häiritsevää. 

  

Suositus uusien rakennusten ja väylien 
suunnittelussa 

C ≤ 0,30 

Keskimäärin 15 % asukkaista kokee 
värähtelyn häiritsevänä ja voi valittaa siitä. 

  

Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla 
asuinalueilla 

D ≤ 0,60 

Keskimäärin 25 % asukkaista kokee 
värähtelyn häiritsevänä ja voi valittaa siitä. 

  

 

2.4.2  Tärinähaitat rakenteille 

Liikennetärinä voi siirtyä maaperästä rakennuksiin ja rakenteisiin. Tärinän siirtymi-
nen rakennukseen riippuu rakennuksen ominaisuuksista, kuten materiaaleista, ker-

rosmäärästä, perustamistavasta sekä välipohjien jänneväleistä ja jäykkyyksistä. 
Värähtelyn siirtyessä maaperästä rakennukseen värähtelyn taajuussisältö ja suu-
ruus muuttuvat. Rakennusten värähtely on usein voimakkainta pientalojen katto-

tasoissa ja kerrostalojen pohjatasoissa. Sisätilojen vauriot ovat tavallisesti hiushal-
keamia, mutta nekään eivät ole yleisiä. Yleensä vauriot johtuvat jostain muusta 
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kuin liikennetärinästä, ja tärinä saattaakin olla vain yksi rakennetta rasittava tekijä 

muiden lisäksi. Rakenteet voivat resonoida, ja etenkin kapeakaistainen värähtely 
voimistaa tärinää, jos se on lähellä rungon tai lattian alinta ominaistaajuutta (Talja 
& Törnqvist 2014, s. 8–25, liite C/45). Matalataajuinen alle 10 Hz:n värähtely sa-

vimaassa saattaa aiheuttaa resonanssia rakennusten rungoissa ja kantavissa latti-
oissa (Liikennevirasto 2018b, s. 34). 

Rakenteiden tärinäkestävyyden arvioimisessa voidaan käyttää ohjearvoa, joka pe-

rustuu eri työmenetelmien, kuten lyöntipaalutuksen, aiheuttamaan tärinään, sillä 
se on samankaltaista kuin junaliikenteen pitkäkestoinen tärinä (Talja & Törnqvist 
2014, s. 19). Tärinän ohjearvo määrittää rajan, jota rakenteen värähtely ei saa 

ylittää vaurioiden estämiseksi. Ohjearvoa käytetään lähinnä perustuksille, mutta 
myös muille rakenteille arvo on mahdollista määrittää. Ohjearvon suuruus riippuu 
maalajista sekä rakenteiden kunnosta. Yleensä rakenteiden vaurioitumisalttius esi-

tetään heilahdusnopeutena (värähtelynopeutena) siirtymien tai kiihtyvyyden si-
jaan, vaikka rakennevauriot johtuvatkin usein siirtymäeroista tai kiihtyvyyden ai-
heuttamista rasituksista. Lisäksi ohjearvoja määritettäessä on huomioitava erik-

seen resonanssin mahdollisuus. Ohjearvo perustuksille saadaan yhtälöstä (24): 

𝑣 = 𝐹𝑘𝑣0,    (24) 

missä Fk on rakennustapakerroin ja 
v0 on heilahdusnopeuden perusarvo [mm/s] (RIL 253-2010, s. 19–

26). 

Rakennustapakerroin määritetään hyväkuntoisille rakenteille materiaalin ja raken-
nustyypin perusteella. Tärinää hyvin kestävät rakenteet saavat suuremman kertoi-

men arvon kuin vaurioherkemmät. Kertoimen arvo hyväkuntoisille rakenteille on 
välillä 0,55–2,00. Huonokuntoisten rakenteiden vaurioitumisalttius määritetään ta-
pauskohtaisesti. Perusarvon määrittämiseen vaikuttaa maaperä, jolle rakennus on 
perustettu (RIL 253-2010, s. 24–26). Perusarvot on koottu taulukkoon 4. 

Taulukko 4. Värähtelynopeuden perusarvot v0 rakennusten perustuksille eri maa-
lajeissa (mukaillen RIL 253-2010, s. 26). 

Maalaji v0 [mm/s] 

Pehmeä savi 5 

Sitkeä savi, siltti, löyhä hiekka 7 

Tiivis hiekka, sora, moreeni, rikkonainen kallio 10 

Kiinteä kallio 12 

 
Tavallisten rakennusten perustuksille on annettu tietyt värähtelynopeuden huippu-
arvot tietyillä hallitsevilla taajuusalueilla. Värähtelyn huippuarvon on oltava pie-
nempi matalalla taajuusalueella ja vastaavasti suuremmilla taajuuksilla huippuar-

von raja on suurempi. Rataa suunniteltaessa käytettävät huippuarvot taajuusalu-
eittain ovat seuraavat: 

- vmax < 4 mm/s, kun taajuus on pienempi kuin 10 Hz, 

- vmax < 5 mm/s, kun taajuus on välillä 10–30 Hz ja 
- vmax < 6 mm/s, kun taajuus on suurempi kuin 30 Hz (Liikennevirasto 2018b, 

s. 34). 
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Tärinä vaikuttaa ympäristöön, joten tärinäkartoitus on tärkeää esimerkiksi uusia 

alueita suunniteltaessa. Radan ympäristö voidaan rakenteiden vaurioitumisriskin 
suhteen jakaa kolmeen tärinävyöhykkeeseen maaperän värähtelyn huippuarvon 
perusteella. Radan kohdalla ja heti sen läheisyydessä on V-alue, jossa maaperä 

värähtelee voimakkaasti, mikä saattaa aiheuttaa rakenteiden vaurioitumista. H-
alueella tärinä voi häiritä asuinmukavuutta, mutta normaalikuntoisten rakennusten 
vaurioitumista ei yleensä tapahdu, jos liikennetärinä on otettu huomioon rakentei-

den suunnittelun yhteydessä. Tärinä saattaa olla häiritsevää myös E-alueella, 
mutta normaalikuntoiset rakenteet eivät tällä vyöhykkeellä enää vaurioidu (Talja & 
Törnqvist 2014, s. 6–7). Esimerkki tärinävyöhykkeiden jakautumisesta on esitetty 

kuvassa 11. 

 

Kuva 11. Esimerkki radan tärinävyöhykkeiden sijainneista (Talja & Törnqvist 
2014, s. 7). 

Tärinävyöhykkeillä on tietyt värähtelyrajat, joiden perusteella alueiden rajaaminen 

voidaan tehdä. Maanpinnan pysty- ja vaakasuuntaiset värähtelyt eivät saa ylittää 
taulukossa 5 määriteltyjä värähtelyrajoja eri maalajeissa (Talja & Törnqvist 2014, 
s. 7). 

Taulukko 5. E-, H- ja V-tärinävyöhykkeiden värähtelyrajat eli huippuarvot vmax eri 
maalajeissa (mukaillen Talja & Törnqvist 2014, s. 7). 

Maalaji 
Värähtelyn hallitseva 

taajuus [Hz] 

vmax [mm/s] 

E-alue H-alue V-alue 

Pehmeä savi < 10 < 1 1–3 3 

Sitkeä savi, siltti, 

löyhä hiekka 
10–20 < 1,4 1,4–4,2 4,2 

Tiivis hiekka, 
sora, moreeni, 

rikkonainen kallio 

20–50 < 2 2–6 6 

Kiinteä kallio > 50 < 2,4 2,4–7,2 7,2 

 



Opinnäytetyö 1/2022 27 
 

 

2.5  Tärinän mittaaminen 

Tärinäkartoitus ja -vyöhykkeiden rajaaminen voidaan tehdä eri tarkkuuksilla. Tar-
kastelutasoja on kolme: ensimmäisellä tasolla tehdään alustavaa rajausta juna- ja 

maaperätietojen sekä laskennallisen arvioinnin perusteella, toisella tasolla rajaus 
perustuu tärinämittauksiin ja kolmannella vyöhykkeiden rajaaminen perustuu arvi-
oon rakennuksen värähtelystä. Tärinää mitataan maanpinnasta tavallisesti mit-

tauspisteistä, jotka ovat rataan nähden kohtisuorassa linjassa. Jotta tärinän vai-
menemista etäisyyden suhteen on mahdollista tutkia, on mitattavia pisteitä oltava 
ainakin kolme. Suositeltava ajankohta mittausten suorittamiselle on sulan maan 
aikana keväällä tai syksyllä, jolloin maaperän kosteus on suurimmillaan (Talja & 

Törnqvist 2014, s. 7–14). 

Maanpinnan tärinä mitataan pystyvärähtelystä sekä radansuuntaisesta että rataa 
kohtisuoraan etenevästä värähtelystä (Talja & Törnqvist 2014, s. 14). Mitatun vä-

rähtelyn taajuussisältö esitetään terssikaistoittain 1–80 Hz:n keskitaajuuksilla yh-
den sekunnin ajanjaksolla (Talja 2011, s. 8). Taajuussisällön määrityksellä voidaan 
arvioida esimerkiksi värähtelyn resonoitumista rakenteisiin. Lisäksi tärinää voidaan 

mitata muun muassa rakennuksen perustuksista, lattioista, rungosta sekä ylära-
kenteista (Talja & Törnqvist 2014, s. 14–26). 

Myös rakennusten perustuksista tärinä voidaan mitata kolmesta suunnasta, mutta 

pystysuuntaisen värähtelyn mittaaminen tehdään aina. Tärinä mitataan yleensä 
perustuksen ulkopuolelta. Mittarille voidaan asettaa kynnysarvo, jolloin tiettyä ar-
voa pienempää värähtelyä ei mitata, ja saadaan suljettua pois taustalta tulevaa 

selvästi pienempää tärinää (RIL 253-2010, s. 22–39). Tärinää voidaan mitata geo-
foneilla, jotka Peltoniemen (1988, s. 251) mukaan muuttavat maassa etenevän 
mekaanisen liikkeen sähköiseksi jännitesignaaliksi. 

Junan aiheuttamaa palautuvaa pystysuuntaista siirtymää mitataan muun muassa 
siirtymä- ja kiihtyvyysantureilla. Ennen mittauksia selvitetään maaperäolosuhteet 
mittauspaikan kohdalta ja jaetaan tarvittaessa mitattava alue maaperän homogee-

nisyyden perusteella osiin. Siirtymäanturi asennetaan kairatankoon, joka ulottuu 
kovaan pohjaan asti. Siirtymä mitataan pölkyn keskeltä viidestä pölkystä. Mittaus-
virheiden minimoimiseksi määräävänä siirtymänä pidetään kolmen keskimmäisen 

mittauksen keskiarvoa (Liikennevirasto 2018b, liite 3/1). 
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2.6  Tärinän vaimennusesteet 

Teräsponttiseinä on Rantamäen ja Tammirinteen (2015, s. 115–117) mukaan maa-
ilmanlaajuisesti yleinen tukiseinätyyppi etenkin syvissä kaivannoissa, ja sitä käyte-

tään myös pysyvänä rakenteena. Pysyvällä rakenteella tarkoitetaan RIL 263-
2014:n (s. 58) mukaan tukiseinää, jonka käyttöikä on yli kaksi vuotta. Ponttiseinä 
koostuu pystysuorista teräsponttilankuista, jotka kiinnittyvät toisiinsa ponttiliitok-

silla (Rantamäki & Tammirinne 2015, s. 115–116). Liitosten sijaan teräsponttiseinä 
voidaan koota myös asentamalla teräspontit limittäin, jolloin niitä ei lukita toisiinsa. 
Limittäin asennetuista ponteista kootun seinän taivutusvastus eli jäykkyys piene-
nee huomattavasti (RIL 263-2014, s. 47). 

Ponttien profiileja on lukuisia erilaisia ja ne voidaan jakaa kevyisiin, raskaisiin ja 
erikoisprofiileihin. Kevyet ponttiprofiilit muodostavat hieman aaltomaisen tai taso-
levymäisen ponttiseinän. Raskaat profiilit, kuten Z- ja U-profiili, ovat Suomessa 

käytetyimpiä. Raskaiden teräsponttien taivutusvastus on suuri, jolloin myös tukiväli 
saadaan suureksi (Rantamäki & Tammirinne 2015, s. 115). Ponttiseinät voivat kui-
tenkin taipua maanpaineen takia pehmeässä savisessa tai hiekkaisessa pohja-

maassa, jolloin U-profiilit saattavat liukua toistensa suhteen ja seinän taivutusvas-
tus pienenee. Z-profiilit eivät luista toistensa suhteen. Erityisen jäykkää tukea an-
tavat combiseinät, jotka kootaan ponteista ja niiden väleihin liitettävistä putkipaa-

luista tai erilaisista palkki- tai koteloprofiileista (RIL 263-2014, s. 47). Teräspontti-
seinien ja combiseinän profiilit on esitetty kuvassa 12. 

 

Kuva 12. Teräsponttiseinän ja combiseinän profiileja (RIL 263-2014, s. 47). 

Teräsponttiseinä asennetaan maahan lyömällä tai täryttämällä, mitkä aiheuttavat 

maaperään tärinää. Tärinä tiivistää maata ja aiheuttaa painumia ponttiseinän lä-
heisyydessä etenkin löyhissä kitkamaakerroksissa. Seinä soveltuu useisiin maape-
räolosuhteisiin lukuun ottamatta hyvin tiiviitä karkeita kitkamaalajeja (RIL 263-

2014, s. 46–49). Ponttiseinä voidaan asentaa kovaan maahan, mutta maaperä ei 
saa olla kivinen, sillä kivet ja lohkareet voivat vaurioittaa sitä. Samasta syystä myös 
kallioon asti perustettavien ponttien lyönti täytyy tehdä varoen (Rantamäki & Tam-

mirinne 2015, s. 117). 

Teräsponttiseinillä ja pilaristabiloinnilla on tehty tärinäestekokeiluja vuosina 2006–
2013. Liikenneviraston toteuttamissa kokeiluissa Turussa, Mellilässä, Korialla ja Ke-

ravalla saatiin vaihtelevia tuloksia värähtelyn vaimennustehokkuudesta. Kohteiden 
maaperä oli suurimmaksi osaksi pehmeää tai sitkeää savea, jonka syvyys vaihteli 
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yleensä 15–40 metrin välissä. Radan varrelle asennettujen teräsponttiseinien sy-

vyys oli 8–13,5 metriä ja pilaristabilointiseinien 16 metriä. Keravalle tehtiin stabi-
lointi poikkeuksellisesti maksimissaan 9,3 metrin syvyyteen, sillä saven syvyys oli 
vain 0–9,3 metriä. Kaikki tärinäesteet asennettiin 7–10 metrin päähän radasta ja 

Keravalla molemmin puolin rataa (Talja ym. 2015, s. 1–5). 

Kohteista mitatut hallitsevat taajuusalueet olivat 4–9 Hz:n väliltä. Lähes kaikki es-
teet vaimensivat tärinää odotetusti paitsi Keravalla stabiloimalla tehdyt esteet, 

jotka eivät toimineet odotetulla tavalla. Pystyvärähtely vaimeni yleensä noin 40–
50 prosenttia heti ponttiseinän jälkeen ja 50–70 prosenttia heti stabilointiseinän 
jälkeen. Vaakavärähtely vaimeni vaihtelevasti: osassa kohteissa värähtely vaimeni 

yli 50 prosenttia, osassa ei lainkaan ja osassa se jopa voimistui. Tärinäesteistä 
huolimatta värähtelyn tunnusluku ylitti suositusarvon 0,3 mm/s. Kokeiluista tehtiin 
seuraavat johtopäätökset: teräspontti- ja pilaristabilointiseinät vähentävät rauta-

tieliikenteestä syntyvää tärinää huomattavasti savisilla pehmeiköillä silloin, kun  

- tärinäesteet on rakennettu vain yhdelle puolelle rataa, 
- saven kerrospaksuus on yli 15 metriä, 

- pystyvärähtely on vaakavärähtelyä voimakkaampaa, 
- etäisyys radasta ponttiseinään on alle 20 metriä ja 
- etäisyys radasta stabilointiseinään on alle 40 metriä (Talja ym. 2015, s. 1–

10). 

 
Tärinäestekokeilujen perusteella muunlaisissa olosuhteissa värähtely vaimenee 
noin 30–60 prosenttia. Raskaan tavarajunaliikenteen aiheuttaman tärinän estä-

miseksi tarvitaan yleensä myös muita toimenpiteitä, kuten nopeusrajoitusten las-
kemista (Talja ym. 2015, s. 11). 
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3 Yleistä ratatärinän mallintamisesta 

Ratatärinää voidaan mallintaa esimerkiksi elementtimenetelmään perustuvalla oh-
jelmalla, kuten Plaxiksella. Se on kehitetty geoteknisen suunnittelun avuksi muo-

donmuutoksen, stabiliteetin ja pohjaveden virtauksen analysointiin. Ohjelma so-
veltuu sekä kaksi- että kolmiulotteiseen mallintamiseen. Maaperän ja sen vaiku-
tusalueella olevien rakenteiden värähtelyä voidaan analysoida ohjelmassa dynaa-

misen laskennan avulla (Bentley 2020a, s. 3–6). Luotettavien tulosten saamiseksi 
käyttäjän on kuitenkin ymmärrettävä perustiedot elementtimenetelmästä sekä ra-
kenteiden lujuusopista (Hakala 1980, s. 236). 

3.1  Materiaalimallit 

Ratatärinän mallintamiseen voidaan käyttää useita eri Plaxis-ohjelman sisältämiä 
materiaalimalleja, jotka mallintavat maaperän ja kivien mekaanista käyttäytymistä 

eri tarkkuuksilla. Materiaalimalleja kuvataan jännityksen ja venymän välistä suh-
detta ilmaisevilla matemaattisilla yhtälöillä. Yksinkertaisin materiaalimalleista on li-
neaarielastinen malli (LE), joka noudattaa isotrooppista Hooken lakia (Bentley 

2020b, s. 6–14). Yleistetty Hooken laki (1676) voidaan esittää yhtälön (25) muo-
dossa: 

 = E,    (25) 

missä  on jännitys [kN/m2] ja 

  on venymä. 

Lineaarielastisessa mallissa käytetään kahta parametria: kimmomoduulia ja Pois-
sonin lukua. Mallissa ei rajoiteta jännitystiloja, joten siinä on ääretön lujuus. Malli 
ei riitä maaperän olennaisten ominaisuuksien kuvaamiseen, joten sillä ei voida mal-

lintaa maaperää tarkasti, mutta se soveltuu maan jäykkien tilavuuksien, kuten eh-
jän kalliomuodostuman, mallintamiseen (Bentley 2020b, s. 6–10). 

Kimmovakiot ovat vakioita vain silloin, kun jännitykset ovat tarpeeksi pieniä (Pel-

toniemi 1988, s. 245). Kun jännitykset poistetaan, materiaalien muodonmuutokset 
ovat palautuvia eli elastisia. Tällä elastisella lineaarisella alueella jännitys ja ve-
nymä noudattavat yhtälöä (25). Myötörajan jälkeen plastisella alueella jännitykset 

ovat vakioita ja johtavat pysyviin muodonmuutoksiin (The Open University 2019, 
s. 120–121). Isotrooppisissa materiaaleissa elastisten ominaisuuksien esittämiseen 
riittää kaksi kimmovakiota tiheyden lisäksi, sillä loput vakioista saadaan määriteltyä 
niiden avulla (Peltoniemi 1988, s. 245). Liukumoduuli saadaan laskettua yhtälöstä 

(26): 

𝐺 =
𝐸

2(1+𝑣)
 .    (26) 

Mohr-Coulombin materiaalimalli (MC) on lineaarinen ja kimmoplastinen malli, jossa 

käytetään kimmomoduulin ja Poissonin luvun lisäksi kitkakulmaa, koheesiota ja 
dilataatiokulmaa . Mallissa jokaiselle kerrokselle arvioidaan keskimääräinen jäyk-

kyys tai jäykkyys, joka kasvaa lineaarisesti syvyyden suhteen. Malli sopii käytettä-
väksi maaperän tai kallion käyttäytymisen alustaviin tarkasteluihin, sillä laskenta 

tapahtuu yleensä nopeasti. Malli käyttää Mohr-Coulombin murtokriteeriä, jonka pa-
rametreja ovat tehokas kitkakulma ’ ja tehokas koheesio c’, jotka kuvaavat hyvin 
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tehokkaita jännitystiloja murtumisen aikana (Bentley 2020b, s. 6–10). Yleisesti 

Mohr-Coulombin yhtälö (27) leikkauslujuudelle on 

𝑠 = 𝑐 + 𝑛tan ,   (27) 

missä c on koheesio [kN/m2], 
n on normaalijännitys [kN/m2] ja 

 on kitkakulma []. 

Suljetun tilan materiaaleille kitkakulman arvo on 0 ja koheesio korvataan suljetulla 

leikkauslujuudella (Bentley 2020b, s. 10). Redusoitu suljettu leikkauslujuus voidaan 
laskea Lehtosen (2018, s. 19, liite 5/2) mukaan yhtälöllä (28): 

𝑠𝑢 = 0,22𝑐
′  ,    (28) 

missä ’c on pystysuora esikonsolidaatiojännitys [kN/m2], 

ja esikonsolidaatiojännitys saadaan laskettua yhtälöllä (29): 

′𝑐 = OCR ∗ ′
𝑣0 ,   (29) 

missä OCR on ylikonsolidaatioaste ja 
’v0 on vallitseva tehokas pystyjännitys [kN/m2]. 

Liikenneviraston (2018a, s. 5) mukaan ylikonsolidaatio (pre-overburden pressure) 

ja ylikonsolidaatioaste (overconsolidation ratio) määritetään yhtälöiden (30) ja (31) 
mukaisesti: 

𝑃𝑂𝑃 = ′𝑐 − ′𝑣𝑜 ja   (30) 

𝑂𝐶𝑅 =
′𝑐

′𝑣𝑜
 .    (31) 

Vallitseva tehokas pystyjännitys maakerroksen keskellä voidaan määrittää yhtä-

löstä (32): 

𝑣0,1
′ =

1𝐻1

2
 ,    (32) 

missä 1 on ylimmän maakerroksen tilavuuspaino [kN/m3] ja 

 H1 on kerroksen paksuus [m], 

ja sen alapuolella olevan maakerroksen keskellä pystyjännitys saadaan yhtälöstä 

(33): 

𝑣0,2
′ = 𝑣0,1

′ +
1𝐻1

2
+

2𝐻2

2
 ,   (33) 

missä 2 on toiseksi ylimmän kerroksen tilavuuspaino [kN/m3] ja 

 H2 on kerroksen paksuus [m]. 

Yhtälöllä (33) voidaan laskea myös alempien maakerrosten tehokkaat pystyjänni-

tykset vastaavalla tavalla eli huomioimalla ylemmän kerroksen pystyjännitys. Las-
kennassa on lisäksi otettava huomioon pohjavedenpinta, jonka alapuolella tila-
vuuspaino on 10 kN/m3 pienempi (Lehtonen 2021). 
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Hardening soil -materiaalimalli (HS) on kehittyneempi verrattuna lineaarielastiseen 

tai Mohr-Coulombin malliin, ja sillä voidaan simuloida tarkemmin maaperän käyt-
täytymistä. Se eroaa Mohr-Coulombin mallista siten, että maaperän jäykkyys mää-
ritellään kolmiaksiaalijäykkyyden E50, kolmiaksiaalipoistojäykkyyden Eur sekä ödo-

metrijäykkyyden Eoed avulla. Mallin laskenta-aika on yleensä pidempi kuin lineaa-
rielastisessa tai Mohr-Coulombin mallissa (Bentley 2020b, s. 6–10). Mallissa jäyk-
kyysmoduulien määrittämisessä käytetään tangenttimoduulimenetelmää. Länsi-

vaaran (2000, s. 10) mukaan Janbu (1963) on esittänyt seuraavan yhtälön (34), 
jolla tangenttimoduuli saadaan ratkaistua: 

𝑀 = m𝑎 (
′

𝑎
)

1−

,   (34) 

missä m on moduuliluku, 

 a on referenssijännitys [kN/m2], 

 ’ on tehokas jännitys [kN/m2] ja 

  on jännityseksponentti, 

tai jos jännityseksponentti saa arvon nolla, tangenttimoduuli esitetään yhtälöllä 
(35): 

𝑀 = m′.    (35) 

Hardening soil -mallissa huomioidaan jäykkyysmoduulien riippuvuus referenssijän-
nityksestä, jonka suuruus on usein 100 kN/m2 (Bentley 2020b, s. 7). Tässä työssä 
referenssijännityksestä käytetään merkintää pref. Jännityseksponentin suuruus hie-

kalle on keskimäärin 0,5 ja savelle 0 (Länsivaara 2000, s. 11). Ödometrikokeen 
esikuormitusvaiheen tangenttimoduuli lasketaan D’Ignazion (2021) mukaan yhtä-
löllä (36), joka perustuu aiemmin määritettyyn tangenttimoduulin yhtälöön (34): 

𝐸𝑜𝑒𝑑
𝑟𝑒𝑓

= m𝑝𝑟𝑒𝑓.   (36) 

D’Ignazion (2021) mukaan kolmiaksiaalikokeen sekanttimoduuli noudattaa yleensä 
yhtälöä (37): 

𝐸50
𝑟𝑒𝑓 = 1 … 1,25𝐸𝑜𝑒𝑑

𝑟𝑒𝑓
.   (37) 

Poisto- ja uudelleenkuormitusvaiheen jäykkyysmoduuli määritetään oletusarvoi-
sesti Brecciarolin ja Kolisojan (2004, s. 34) mukaan yhtälöllä (38):  

𝐸𝑢𝑟
𝑟𝑒𝑓 = 3𝐸50

𝑟𝑒𝑓
.   (38) 
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Yhtälö (38) soveltuu hiekalle, mutta murskatun kiviaineksen kohdalla on havaittu 

kokeellisesti, että sekanttimoduulin kerroin on lähempänä 2. Savella kerroin voi 
saada arvon väliltä 10–20 (D’Ignazio 2021). Hardening soil -mallissa liukumoduu-
lista käytetään merkintää Gur, kimmovakiosta Eur ja Poissonin luvusta vur (Bentley 

2020b, s. 74). Liukumoduuli voidaan määrittää myös leikkausaaltojen nopeusmit-
tauksista. Useiden savinäytteiden perusteella liukumoduuli on yhtälön (39) mukai-
nen, kun ylikonsolidaatio syntyy tehokkaan pystyjännityksen poistamisella: 

𝐺𝑚𝑎𝑥

𝑠𝑢
𝐷𝑆𝑆 =

30+300
𝐼𝑝

100
+0,03

∗ 𝑂𝐶𝑅−0,25,   (39) 

missä su,DSS on suljettu leikkauslujuus suorasta leikkauskokeesta [kN/m2] ja 
Ip on plastisuusindeksi (Andersen 2015, s. 37). 

3.2  Elementtimenetelmä 

Elementtimenetelmässä (finite element method, FEM) ratkaisua todelliseen ongel-

maan yritetään löytää yksinkertaistetulla ongelmalla, joka tuottaa likimääräisen 
ratkaisun. Menetelmässä laskenta-alue muodostuu useista osa-alueista eli elemen-
teistä, joiden tyyppi, koko, määrä ja järjestys on määritettävä. Elementit voivat 
olla yksi-, kaksi- tai kolmiulotteisia. Esimerkkejä tavallisista yksiulotteisista ele-

menttimuodoista ovat viivaelementit, kaksiulotteisista kolmiot ja nelikulmiot sekä 
kolmiulotteisista tetra- ja heksaedrit (Rao 2005, s. 3–54). Elementin solmupistei-
den sijainnit sekä lukumäärät vaihtelevat ja niiden määrän tulee olla riittävä, jotta 

elementin geometria on mahdollista määrittää. Solmut sijaitsevat elementin reu-
noilla, mutta niitä voi olla myös elementin sisällä. Reunoilla olevien pisteiden kautta 
elementit liittyvät toisiinsa (Hakala 1980, s. 235–236). Suorareunainen elementti 

on lineaarinen, ja kaarevilla reunoilla sitä kutsutaan suuremman kertaluvun ele-
mentiksi (Rao 2005, s. 56). Yhteen liittyvät elementit muodostavat elementtiver-
kon, jossa yksittäisen elementin korkeuden tulisi olla Bakrin ja Ahmadin (2018, s. 

462) mukaan korkeintaan yhtälön (40) mukainen: 

ℎ𝑒𝑚𝑎𝑥 =
𝑚𝑖𝑛

5
=

𝑣𝑠

5𝑓𝑚𝑎𝑥
,   (40) 

missä min on leikkausaallon pienin aallonpituus [m] ja 

 fmax on suurin taajuus [Hz]. 

Hakalan (1980, s. 235) mukaan mallinnettava rakenne vaikuttaa elementtityypin 

valintaan. Esimerkiksi Plaxis 2D -ohjelma käyttää maakerrosten ja muiden tilavuuk-
sien elementtityyppeinä kuvan 13 mukaisia 6- tai 15-solmuisia kolmioita (Bentley 
2020c, s. 21). Kuvasta nähdään solmujen ja jännityspisteiden jakautuminen eri 

kolmioelementeissä. 
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Kuva 13. Plaxis 2D -ohjelmassa käytettävät kolmioelementit (mukaillen Bentley 
2020c, s. 21). 

Laskenta-alueella käytettävät elementit vaikuttavat laskenta-aikaan ja usein myös 
ratkaisuun. Elementtien valinnassa on kiinnitettävä huomioita siihen, että alue vas-
taa mahdollisimman paljon todellisuutta kuormittamatta kuitenkaan laskentaa. 
Symmetrinen malli voidaan puolittaa, kunhan määritetään symmetriaviivan koh-

dalle reunaehto (Rao 2005, s. 53–63). Pienemmän elementtikoon mallissa las-
kenta-aika on yleensä pidempi ja tulokset tarkemmat kuin käytettäessä suurempaa 
elementtikokoa. 
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4 Mallintaminen 

Työn mallinnukseen käytettiin Plaxis 2D -ohjelmaa. Mallintaminen aloitettiin luo-
malla verifioitu malli, jota käytettiin myöhemmin myös laskentamallien pohjana. 

Laskentamallien avulla tutkittiin, miten teräsponttiseinä vaimentaa junan aiheutta-
maa värähtelyä maaperässä. Ponttiseinän toiminnan mallinnusta varten luotiin las-
kentamatriisi, joka tarkoitti käytännössä kymmentä eri laskentamallia. 

4.1  Mallin verifiointi 

Länsi-Suomen pehmeiköillä rautateiden aiheuttama tärinä on viime vuosina häirin-
nyt lähialueiden asukkaita siinä määrin, että Väylävirasto järjesti VR Transpointin 

kanssa palautteiden perusteella koeajoja Kokemäen ja Porin välisellä radalla. Koe-
ajot järjestettiin Ulvilan ja Nakkilan seuduilla (Pelho & Mansikkamäki 2021, s. 1–
2). Tässä diplomityössä käsitellään vain Ulvilan koeajoja Friitalan suoralla. 

Koeajot ajoittuivat kahdelle viikonlopulle: 17.8.–18.8. ja 23.8.–25.8.2019. Friitalan 
suoran mittaukset kuitenkin aloitettiin jo alkuviikosta ennen varsinaisia koeajoja, 
joiden jälkeen mittalaitteet purettiin suoralta 4.9.2019 (Luomala 2020, s. 11). Koe-

ajoissa käytettiin venäläistä junakalustoa, sillä Venäjältä Porin satamaan kulkevien 
raskaiden hiilijunien aiheuttama tärinä oli koettu häiritseväksi. Junien ajonopeudet 
olivat täyteen lastattuina 40, 50, 60 ja 70 km/h. Akselipaino oli noin 22,5 tonnia 

täyteen lastatulla vaunulla (Pelho & Mansikkamäki 2021, s. 1). 

Verifiointia varten luotiin malli Friitalan suoran kohdalta. Mallin verifioinnilla pyrittiin 
varmistamaan, että malli toimii oikein. Malliin syötettiin koeajoista saatuja mittaus-

tuloksia junan rataan aiheuttamasta palautuvasta painumasta sekä kohteen maa-
perätiedot mahdollisimman tarkasti. Verifioinnilla varmistettiin, että mitatut väräh-
telynopeudet ja -taajuudet ovat riittävän lähellä mallista saatavia tuloksia, jotta 

mallia voidaan käyttää laskentamallien pohjana. Laskentamallien toimivuuden var-
mistamiseksi oli tärkeää tehdä herkkyystarkastelua, jonka perusteella lopulliset las-
kentamalliasetukset valittiin. 

4.1.1  Koeajojen mittaukset 

Tampereen yliopisto ja Suomen Louhintakonsultit Oy toteuttivat koeajojen instru-
mentoinnin. Instrumentointi toteutettiin Friitalan suoralla Ulvilan keskustan alu-
eella ratakilometristä 315+680 alkaen. Tampereen yliopisto asensi venymäliuska-

anturit mittaamaan akselipainoja ja vaakasuuntaisia voimia sekä siirtymä- ja kiih-
tyvyysanturit mittaamaan palautuvaa painumaa. Suomen Louhintakonsultit mittasi 
tärinää maaperässä sekä junien ajonopeuksia nopeustutkien avulla. Louhintakon-

sulteille kuului myös läheisten rakennusten tärinämittaukset sekä melumittaus 
(Luomala 2020, s. 6). Melu- tai rakennusten tärinämittauksien tuloksia ei käsitellä 
tässä työssä. 

Tampereen yliopisto asensi kohteeseen viisi siirtymäanturia peräkkäisiin ratapölk-
kyihin kuvan 14 mukaisella tavalla. Anturit mittasivat palautuvaa painumaa suh-
teessa kairatankoihin, jotka oli asennettu syvälle maaperään reunimmaisten rata-

pölkkyjen väliin. Mittaukset suoritettiin Novotechnikin TRS-0025 jousikuormitetuilla 
asentoantureilla. Palautuvaa painumaa mitattiin myös viidellä VTI Technologiesin 
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SCA620-sarjan kiihtyvyysanturilla. Akselipainojen mittaamista varten radalle asen-

nettiin neljä Kyowan vesitiivistä KFWB-2-120-D16-11 L1M2S -venymäliuskaa (Luo-
mala 2020, s. 6–7). Suomen Louhintakonsulttien tekemää maaperän tärinän mit-
tausta varten asennettiin geofoneja 10, 30, 50 ja 70 metrin etäisyyksille radasta 

(Pelho & Mansikkamäki 2021, s. 3). 

 

Kuva 14. Tampereen yliopiston asentamat anturit Friitalan suoralle (Luomala 
2020, s. 6). 

Palautuvaksi painumaksi mitattiin täyteen lastatuilla hiilijunilla 2 mm ja tyhjillä ju-
nilla 0,75 mm, mitkä olivat tyypillisiä tuloksia pehmeikölle perustetulle radalle. Ju-

nien eri nopeuksilla (40, 50, 60 ja 70 km/h) ei ollut suurta merkitystä palautuvan 
painuman suuruuteen, mutta eron huomaa selvästi jokaisen vaunun aiheuttamasta 
pumppausliikkeestä ratapenkereeseen. Pienemmillä ajonopeuksilla täyteen las-

tattu vaunu aiheutti 2 mm painuman, joka palautui nollatasolle eli radan pinnalle. 
Suuremmilla nopeuksilla painuma oli sama, mutta se palautui hieman nollatason 
yläpuolelle, mikä johtui värähtelystä radassa tai sen alla (Luomala 2020, s. 12). 

Maan tärinä oli huomattavan suuri junien ajonopeuksilla 60 ja 70 km/h, kun taas 
nopeuksilla 40 ja 50 km/h tärinä oli lähes puolet pienempi (Pelho & Mansikkamäki 
2021, s. 3). 

4.1.2  Maaperä 

Geologian tutkimuskeskuksen (2021) kartasta saadaan tietoa maaperästä Ulvilan 
koeajojen alueella. Kartan perusteella alueella on RT-luokituksen eli rakennustek-
nisen luokituksen mukaisesti enimmäkseen karkeaa hietaa, mutta osittain pohja-

maassa on myös hienoa hietaa. Maalajit voidaan luokitella myös GEO-luokkiin eli 
geoteknisiin luokkiin rakeisuuden perusteella, jolloin RT-luokituksen karkea hieta 
rinnastetaan hienoon hiekkaan ja hieno hieta karkeaan silttiin (Haavisto-Hyvärinen 

& Kutvonen 2007, s. 37).  

Tarkemmin alueen maaperää käsitellään Pelhon ja Mansikkamäen (2021, s. 2–3) 
artikkelissa. Heidän mukaansa Friitalan suoran kohdalla on maanpinnasta puolen 

metrin syvyyteen ulottuva kuivakuorikerros, jonka alapuolella on järjestyksessä 
2,5–3,5 metriä savea, 2,0–5,0 metriä silttiä, 3,0 metriä hiekkaa ja 2,0–5,0 metriä 
tiivistä moreenia, joka päättyy kallioon. Lisäksi heidän mallintamassaan maape-

rässä on jäykempi savikerros heti ratapenkereen alla. Pohjavedenpinta on kuiva-
kuoren ja savikerroksen välissä. 

Pelhon ja Mansikkamäen (2021, s. 2–3) artikkelia vastaavia maakerrospaksuuksia 

käytettiin myös verifioitavassa mallissa. Mallinnettavassa maaperässä ylimpänä oli 
kuivakuorikerros, joka on tiivistä savea. Sen alapuolella oli löyhempi savikerros, 
jonka alapuolella oli silttiä, hiekkaa ja alimpana moreenia. Moreenin alapuolella oli 

kallioperä, jota ei mallinnettu. Ratapenkereen alla olevat savi- ja silttikerrokset voi-
tiin olettaa jäykemmiksi kuin vieressä olevat, koska penger on tiivistänyt niitä ajan 
kuluessa. Tämän jäykemmän kerroksen ajateltiin vastaavan ominaisuuksiltaan 
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jäykkää savea. Maalajien tilavuuspainot arvioitiin Ronkaisen (2012, s. 30) ja Lii-

kenneviraston (2017, liite 6/1–2) mukaan. 

Maakerrosten keskellä vallitsevat tehokkaat pystyjännitykset saatiin yhtälöitä (32) 
ja (33) soveltamalla. Kuivakuoren, saven, siltin, hiekan ja moreenin 

pystyjännitykset olivat järjestyksessä 9, 14, 30, 52 ja 84 kN/m2. Jäykkä savi oli 
ratapenkereen alla, jolloin sen pystyjännitykseksi saatiin 57 kN/m2. 

Maaperän maalajit mallinnettiin Pelhon ja Mansikkamäen (2021, s. 5) tekemän 

mallin mukaisesti Mohr-Coulombin materiaalimalleina. Maaperä mallinnettiin 
suljetussa tilassa lukuun ottamatta hiekkaa ja moreenia, jotka ovat avoimen tilan 
materiaaleja, joiden Poissonin luku määritettiin Bentleyn (2020b, s. 26) ohjeesta. 

Hiekan ja moreenin tehokas Poissonin luku saatiin Pelhon ja Mansikkamäen (2021, 
s. 5) artikkelista. 

Hienorakeisten maalajien liukumoduulien laskemista varten tehtiin oletukset 

plastisuusindeksien ja ylikonsolidaatioasteiden arvoista. Plastisuusindeksinä 
käytettiin kuivakuorelle arvoa 10, savelle ja jäykälle savelle arvoa 20 ja siltille arvoa 
15. Kuivakuoren ylikonsolidaatioasteeksi määritettiin 10, sillä se on tiiviimpää kuin 

alla oleva savi, jolle määritettiin arvo 3 ja sen alapuolella olevalle siltille arvo 2. 
Jäykän saven ylikonsolidaatioasteena käytettiin 1, koska penkereen kuorma 
aiheuttaa tehokkaita jännityksiä, jotka ovat suurempia kuin alkuperäinen 
esikonsolidaatiojännitys (D’Ignazio 2021). Tähän mennessä määritettyjen tietojen 

perusteella voitiin laskea yhtälöstä (39) hienorakeisten maakerrosten liukumoduu-
lit. 

Karkearakeisille maalajeille saatiin Liikenneviraston (2017, liite 6/1–2) ohjeesta 

hiekan moduuliluvuksi 400 ja moreenin 600. Jännityseksponenttina käytettiin oh-
jeen mukaisesti arvoa 0,5. Tangenttimoduulit laskettiin yhtälöllä (36), josta saatiin 
hiekan arvoksi 40 000 kN/m2 ja moreenille 60 000 kN/m2. Sekanttimoduulit olivat 

yhtä suuret kuin tangenttimoduulit, sillä Kalliaisen ja muiden (2014, s. 114) teke-
män tutkimuksen perusteella yhtälössä (37) käytettävän kertoimen arvon arvioitiin 
olevan 1. 

Poisto- ja uudelleenkuormitusvaiheen jäykkyysmoduulit määritettiin yhtälön (38) 
mukaan, jolloin hiekalle saatiin tulokseksi 120 000 kN/m2 ja moreenille 180 000 
kN/m2. Maalajit mallinnettiin kuitenkin Mohr-Coulombin eikä hardening soil -mal-

leina, joten maaperän keskimääräinen jäykkyysmoduuli oli arvioitava yhtälön (34) 
mukaisella tavalla (D’Ignazio 2021). Moduulin arvoksi saatiin hiekalle 86 533 kN/m2 
ja moreenille 164 481 kN/m2. Hiekan ja moreenin liukumoduulit laskettiin yhtälöllä 

(26). 

Hiekalle tai moreenille ei yleensä määritetä tehokasta koheesiota, mutta tässä 
tapauksessa se katsottiin tarpeelliseksi, jotta vältyttäisiin mallinnuksessa 

tapahtuvilta numeerisilta virheiltä (D’Ignazio 2021). Kitkakulmat saatiin Bentleyn 
(2020b, s. 26) mukaan. Hienorakeisten maalajien suljetut leikkauslujuudet on 
arvioitu yhtälön (28) avulla ja tehokkaat kitkakulmat saatiin Liikenneviraston 

(2017, liite 6/1–2) ohjeesta. 

Plaxis määritti automaattisesti kimmomoduulit annettujen parametrien avulla. Oh-
jelma määritti myös S- ja P-aaltojen nopeudet annettujen tietojen perusteella. Tau-

lukkoon 6 on koottu mallissa käytettävät maalajiparametrit. 
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Taulukko 6. Maalajiparametrit verifioidussa mallissa. 

 
Kuiva-
kuori 

Savi 
Jäykkä 
savi 

Siltti Hiekka Moreeni 

H [m] 0,50 1) 2,00 1) 6,15 4,50 1) 3,00 1) 2,00 1) 

 [kN/m3] 17 2) 16 2) 16 2) 16 3) 18 3) 23 3) 

E’ [kN/m2] - - - - 87*103 165*103 

Eu [kN/m2] 98*103 30*103 60*103 64*103 - - 

’ - - - - 0,2 1) 0,2 1) 

u 0,495 5) 0,495 5) 0,495 5) 0,495 5) - - 

G [kN/m2] 33*103 10*103 20*103 21*103 36*103 69*103 

c’ [kN/m2] - - - - 1 4) 1 4) 

su [kN/m2] 25 10 15 15 - - 

’ [] - - - - 35 3) 38 3) 

u [] 0 5) 0 5) 0 5) 0 5) - - 

cs [m/s] 137,7 78,8 110,8 114,5 148,7 193,3 

cp [m/s] 1384 792 1113 1151 243 316 

1) Pelho & Mansikkamäki 2021, s. 2–5 
2) Ronkainen 2012, s. 30 
3) Liikennevirasto 2017, liite 6/1–2 
4) D’Ignazio 2021 
5) Bentley 2020b, s. 26 

 

4.1.3  Ratarakenteet 

Radan rakennekerroksista mallinnettiin ratapölkky sekä tuki-, väli- ja 
eristyskerrokset. Ratapölkyn korkeudeksi valittiin 0,2 metriä ja pituudeksi 
Liikenneviraston (2018b, s. 24) mukaisesti 2,6 metriä. Liikenneviraston (2018b, 
liite 2/6) ohjeesta määritettiin ratarakenteiden paksuudet pengerleveydeltään 

kuuden metrin radalle. Yhteensä rakennekerrosten paksuus oli 2,4 metriä. Pölkky 
ja tukikerros mallinnettiin lineaarielastisina materiaalimalleina kuten Pelho ja Man-
sikkamäki (2021, s. 5) mallinsivat omassa työssään. Väli- ja eristyskerros mallin-

nettiin Mohr-Coulombin materiaalimalleina. Ratarakenteet mallinnettiin avoimen 
tilan materiaaleina, paitsi pölkky, joka mallinnettiin non-porous-tilassa. 

Teräsbetonisen pölkyn tilavuuspaino saatiin standardista SFS-EN 1991-1-1 + AC 

(s. 46). Tukikerroksen sepeli vastaa ominaisuuksiltaan louhetta, joten sen ja hiekan 
tilavuuspainot saatiin Liikenneviraston (2017, liite 6/2) ohjeesta. Välikerroksessa 
olevan soran tilavuuspaino määritettiin Kalliaisen (2021) avulla. Tukikerroksen kes-

kellä vallitsevaksi tehokkaaksi pystyjännitykseksi saatiin 5 kN/m2, välikerrokselle 
13 kN/m2 ja eristyskerrokselle 30 kN/m2. 

Liukumoduulien laskemista varten määritettiin moduuliluvut Kalliaisen ja muiden 

(2014, s. 112–114) sekä yhtälön (36) mukaan seuraavasti: tukikerroksen 
moduuliluku oli 2100, välikerroksen 1900 ja eristyskerroksen luvun arvioitiin olevan 
noin 700. Vastaavasti tukikerroksen tangenttimoduuli oli 210 000 kN/m2, 

välikerroksen 190 000 kN/m2 ja eristyskerroksen 70 000 kN/m2. Kalliainen ja muut 
(2014, s. 112) olivat käyttäneet tutkimuksessaan tukikerroksen sekanttimoduulin 
laskennassa kerrointa 1,2, jolloin yhtälön (37) mukainen sekanttimoduuli tukiker-

rokselle oli 252 000 kN/m2 ja välikerrokselle 228 000 kN/m2. Tutkimuksessa 
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eristyskerroksen tangentti- ja sekanttimoduulit olivat yhtä suuret. Poisto- ja uudel-

leenkuormitusvaiheen jäykkyysmoduulit saatiin D’Ignazion (2021) mukaan siten, 
että sekanttimoduulien kertoimena käytettiin arvoa 2. Tällöin tukikerroksen jäyk-
kyysmoduuli oli 504 000 kN/m2, välikerroksen 456 000 kN/m2 ja eristyskerroksen 

140 000 kN/m2. 

Ratapölkyn Poissonin luku saatiin Brecciarolin ja Kolisojan (2004, s. 30) tekemästä 
selvityksestä. Tuki-, väli- ja eristyskerrosten tehokkaat Poissonin luvut määritettiin 

Kalliaisen ja muiden (2014, s. 112) tutkimuksesta ja liukumoduulit laskettiin 
yhtälöllä (26). Väli- ja eristyskerrosten tehokkaat koheesiot arvioitiin Kalliaisen ym. 
(2014, s. 114) tutkimuksen perusteella. Tehokkaiden kitkakulmien arvot 

noudattivat Liikenneviraston (2017, liite 6/2) ohjeita. Mallissa käytettävät paramet-
rit eri ratarakenteille on koottu taulukkoon 7. 

Taulukko 7. Ratarakenteiden parametrit verifioidussa mallissa. 

  Ratapölkky Tukikerros Välikerros Eristyskerros 

Materiaali Betoni Sepeli Sora Hiekka 

Paksuus [m] 0,20 0,55 1) 0,30 1) 1,55 1) 

 [kN/m3] 25 2) 18 3) 22 4) 18 3) 

E [kN/m2] 45*106 - - - 

E’ [kN/m2] - 151*103 160*103 76*103 

v 0 5) - - - 

v’ - 0,2 6) 0,2 6) 0,2 6) 

G [kN/m2] 23*106 63*103 67*103 32*103 

c’ [kN/m2] - - 5 6) 3 6) 

’ [] - - 40 3) 33 3) 

cs [m/s] 2971,0 185,3 172,4 131,5 

cp [m/s] 4202 303 282 215 

1) Liikennevirasto 2018b, liite 2/6 
2) SFS-EN 1991-1-1 + AC, s. 46 
3) Liikennevirasto 2017, liite 6/1–2 
4) Kalliainen 2021 
5) Brecciaroli & Kolisoja 2004, s. 30 
6) Kalliainen ym. 2014, s. 112–114 

 

4.1.4  Laskenta-asetukset 

Raon (2005, s. 62–63) mukaan symmetriaa hyödyntämällä voidaan käyttää puoli-
kasta mallia, joten ratapenger ja maakerrokset puolitettiin laskentaprosessin 
yksinkertaistamiseksi. Mallin leveydeksi määritettiin sata metriä. Mallin muodon-

muutosrajat olivat x-suunnassa normally fixed ja y-suunnassa ymin oli fully fixed 
sekä ymax oli free. Mallin dynaamiset rajat olivat viskooseja, eli ne absorboivat aal-
toenergiaa, paitsi ymax, joka oli heijastava. 

Mallintaminen tehtiin tasomuodonmuutostilassa. Tähän malliin valittiin 15-solmui-

nen kolmioelementtiverkko, sillä se antaa paljon tarkemman tuloksen, vaikkakin 
mallin laskenta-aika on pidempi kuin 6-solmuisella kolmioverkolla. Elementtiverkko 
luotiin hyvin tiheänä ja sitä tihennettiin vielä enemmän muuttamalla karkeusluku 
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arvosta 1,0 arvoon 0,5. Mallissa testattiin myös karkeuslukua 0,2, mutta se ei vai-

kuttanut enää tuloksiin, joten mallissa päädyttiin käyttämään lukua 0,5. Suurin 
sallittu elementtikoko arvioitiin yhtälön (40) perusteella olevan 2,5 metriä. 

Mallissa dynaamisena herätesignaalina käytettiin Tampereen yliopiston (2019) mit-

taamaa radan palautuvaa painumaa ajan funktiona junan nopeuksilla 40 ja 70 
km/h. Tätä dataa jouduttiin harventamaan laskentaprosessin keventämiseksi siten, 
että vain joka 25. mittaustulos huomioitiin eli malliin syötettiin 6500 riviä dataa 

junan nopeudella 40 km/h ja 4000 riviä nopeudella 70 km/h. Mallinnuksessa käy-
tetty palautuvan painuman signaali junan nopeuksilla 40 ja 70 km/h on esitetty 
kuvassa 15. 

 

Kuva 15. Plaxis-ohjelmaan syötetyt radan palautuvat painumat. Ylempänä on 
signaali junan nopeudella 40 km/h, kun juna ohittaa tarkastelupisteen 65 
sekunnissa, ja alempana nopeudella 70 km/h, kun ohitusaika on 40 sekuntia. 

Mallissa käytettiin neljää eri laskentavaihetta. Alkuvaiheessa Plaxis laski vain maa-
perän ilman rakenteita. Pengervaiheessa malliin lisättiin ratapenger ja sen viereen 
avo-oja. Staattisessa vaiheessa ratapölkyn alapintaan lisättiin pystysuuntainen ne-

gatiivinen viivasiirtymä. Dynaamisessa vaiheessa viivasiirtymä muutettiin dynaa-
miseksi lisäämällä kertoimeksi Ulvilan koeajoista saatu pölkyn pystysuuntainen siir-
tymä ajan funktiona. Dynaamisessa vaiheessa maksimiaskelten määrä oli 6 500 

junan nopeudella 40 km/h ja 4 000 nopeudella 70 km/h. Viivasiirtymä, rataraken-
teet ja maakerrokset on esitetty kuvassa 16. Kokonainen malli on esitetty liit-
teessä 1. 
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Kuva 16. Plaxis-ohjelmalla luodun mallin ratarakenteet ja maakerrokset sekä 
ratapölkyn alapintaan kohdistuva viivasiirtymä. Malli on katkaistu x-suunnassa 
noin 21 metrin kohdalta. 

Plaxis käyttää materiaalien värähtelyn vaimentamiseen Rayleighin parametreja. 
Parametrit määritetään siten, että ohjelmaan syötetään vaimennussuhde sekä 

kaksi taajuutta, joista toinen on maakerroksen ominaistaajuus, joka lasketaan 
yhtälöllä (18). Toinen taajuus taas saadaan lähtötietosignaalin ja ominaistaajuuden 
välisestä suhteesta, joka pyöristetään suurempaan parittomaan kokonaisulukuun 

(Bentley 2020c, s. 168–170). 

Luomalan (2020, s. 18–19) raportin perusteella voitiin tehdä yksinkertaistettu ole-
tus, että junan rataan kohdistama heräte oli noin 3 Hz, joka on sama asia kuin 

signaalin hallitseva taajuus fp. Taajuuksien väliset suhteet on laskettu taulukkoon 
8. RIL 253-2010:n (s. 58) mukaan rakenteiden suhteellinen vaimennus on 1–5 
prosenttia, joten mallissa vaimennuksen oletettiin olevan 2 prosenttia. Mallia kui-

tenkin testattiin myös 5 prosentin vaimennuksella, joka odotetusti vaimensi väräh-
telynopeutta enemmän. Ratapölkylle ei määritetty vaimennusparametreja. 

Taulukko 8. Kerrosten ominaistaajuudet f, junan rataan kohdistaman 3 Hz:n 
herätteen fp sekä ominaistaajuuksien väliset suhteet ja Plaxiksen määrittämät 
Rayleighin parametrit  ja , kun vaimennus oli 2 prosenttia ja suhde fp/f 
pyöristyi kokonaislukuun 1 Hz. 

Kerros f [Hz] fp/f   [10-3] 

Tukikerros (sepeli) 93 0,032 0,2487 0,0677 

Välikerros (sora) 144 0,021 0,2496 0,0439 

Eristyskerros (hiekka) 21 0,141 0,2399 0,2894 

Jäykkä savi 6 0,493 0,2154 0,9010 

Kuivakuori 69 0,044 0,2477 0,0910 

Savi 11 0,266 0,2304 0,5305 

Siltti 8 0,367 0,2262 0,6366 

Hiekka 12 0,257 0,2320 0,4897 

Moreeni 14 0,211 0,2346 0,4244 
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4.1.5  Verifioinnin tulokset 

Mallista saatavia tuloksia verrattiin taulukossa 9 esitettyihin Suomen 
Louhintakonsulttien (2019) mittaamiin värähtelynopeuksiin ja taajuuksiin 
kymmenen metrin etäisyydellä ratapenkereestä. Taulukosta nähdään, että mallista 

saadut värähtelynopeudet ovat hyvin lähellä mittaustuloksia. Taajuudet poikkeavat 
huomattavasti toisistaan junan nopeuden ollessa 40 km/h, mutta nopeudella 70 
km/h niiden suuruusluokka on sama. Työn tarkoituksena ei kuitenkaan ollut 

mallintaa Ulvilan koeajoja, vaan saada luotua teräsponttiseinän toiminnan 
tutkimiseksi toimiva malli, jossa esimerkiksi pölkyn liikkeet mallintuvat oikein ja 
laskenta-asetukset ovat kohdallaan. Malli toimi pääperiaatteiltaan hyvin, joten sitä 

voitiin käyttää laskentamallien pohjana. 

Taulukko 9. Verifioidusta mallista ja Suomen Louhintakonsulteilta (2019) saadut 
värähtelynopeudet vy ja vx sekä värähtelyn suurimmat taajuushuiput fy ja fx 
kymmenen metrin päässä ratapenkereestä. 

Lähde 
Junan nopeus 

[km/h] 
vy [mm/s] vx [mm/s] fy [Hz] fx [Hz] 

Verifioitu malli 
40 2–3 2 0,8, 1,6 1,5 

70 5–6 3–4 6,5 2,5 

Suomen Louhinta-
konsultit (2019) 

40 2 2 13,6 39,5 

70 3 3 7,2 6,7 

 

4.2  Laskentamallit 

Laskentamalleja varten luotiin laskentamatriisi, joka on esitetty taulukossa 10. Käy-
tännössä laskentamatriisista voitiin tehdä kymmenen eri laskentamallia junan no-
peuksilla 40 ja 70 km/h. Malleissa, joissa savikerroksen paksuus oli 3 tai 10 metriä, 

teräsponttiseinä asennettiin kovaan pohjaan eli moreeniin saakka. Tällöin seinän 
pituudet olivat 5 ja 12 metriä. Kun savikerros oli 30 metriä paksu, käytettiin 10 tai 
16 metriä pitkiä pontteja. Seinä asennettiin avo-ojan ulkoreunan viereen kuuden 

metrin etäisyydelle ratapenkereestä. Jokainen malli laskettiin myös ilman seinää. 

Taulukko 10. Laskentamatriisi. 

Savikerroksen 
paksuus 

Ilman 
seinää 

Seinä kovaan 
pohjaan asti 

Seinä, 
10 m 

Seinä, 
16 m 

Seinän 
ankkurointi 

3 m x x - - x 

3 m, massanvaihdolle 
perustettu penger 

x x - - x 

10 m x x - - x 

30 m x - x - x 

30 m x - - x x 
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Laskentamalleissa maaperän kuivakuori muutettiin yhden metrin paksuiseksi ja 

moreeni kolmen metrin paksuiseksi. Tukikerroksen tilavuuspainona käytettiin 17 
kN/m3 (Liikennevirasto 2017, liite 6/2). Muita ratarakenteiden parametreja ei muu-
tettu. Kuivakuori on ylin maakerros, joten sen parametrit olivat samat jokaisessa 

laskentamallissa. Laskentamallit on esitetty liitteessä 2. Laskenta aloitettiin mal-
lista, jossa saven kerrospaksuus oli kolme metriä. Taulukkoon 11 on koottu tämän 
mallin parametrit, joiden määrittäminen tehtiin lähes samalla tavalla kuin verifioi-

dussa mallissa. 

Taulukko 11. Maalajiparametrit mallissa, jossa saven kerrospaksuus oli kolme 
metriä. 

Parametri Kuivakuori Savi Jäykkä savi Moreeni 

H [m] 1 3 3 3 

 [kN/m3] 17 1) 16 1) 16 1) 23 2) 

E’ [kN/m2] - - - 150*103 

Eu [kN/m2] 98*103 35*103 49*103 - 

’ - - - 0,2 3) 

u 0,495 4) 0,495 4) 0,495 4) - 

G [kN/m2] 33*103 12*103 16*103 63*103 

c’ [kN/m2] - - - 1 5) 

su [kN/m2] 25 10 12,2 - 

’ [] - - - 38 2) 

u [] 0 4) 0 4) 0 4) - 

cs [m/s] 137,7 84,4 99,9 163,3 

cp [m/s] 1 384 848 1 004 267 
1) Ronkainen 2012, s. 30 
2) Liikennevirasto 2017, liite 6/2 
3) Pelho & Mansikkamäki 2021, s. 5 
4) Bentley 2020b, s. 26 
5) D’Ignazio 2021 
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Seuraavassa laskentamallissa oli ratapenkereen alla jäykän saven tilalla massan-

vaihdossa käytettävää louhetta, jolloin maalajiparametrit olivat taulukon 12 mu-
kaiset. Louheen tilavuuspaino ja tehokas kitkakulma saatiin Liikenneviraston 
(2017, liite 6/2) ohjeesta. Tehokkaana Poissonin lukuna ja tehokkaana koheesiona 

käytettiin samoja arvoja kuin moreenilla. Mallinnettava massanvaihto ei noudatta-
nut nykyisiä Liikenneviraston (2011, s. 11) suunnitteluohjeita, mutta massanvaih-
don tarkka muoto ei ollut laskennassa pääasia. 

Taulukko 12. Maalajiparametrit mallissa, jossa saven kerrospaksuus oli kolme 
metriä ja penger oli perustettu massanvaihdolle. 

Parametri Kuivakuori Savi Louhe Moreeni 

H [m] 1 3 3 3 

 [kN/m3] 17 1) 16 1) 20 2) 23 2) 

E’ [kN/m2] - - 139*103 150*103 

Eu [kN/m2] 98*103 35*103 - - 

’ - - 0,2 3) 0,2 3) 

u 0,495 4) 0,495 4) - - 

G [kN/m2] 33*103 12*103 58*103 63*103 

c’ [kN/m2] - - 1 5) 1 5) 

su [kN/m2] 25 10 - - 

’ [] - - 38 2) 38 2) 

u [] 0 4) 0 4) - - 

cs [m/s] 137,7 84,4 168,5 163,3 

cp [m/s] 1 384 848 275 267 
1) Ronkainen 2012, s. 30 
2) Liikennevirasto 2017, liite 6/2 
3) Pelho & Mansikkamäki 2021, s. 5  
4) Bentley 2020b, s. 26 
5) D’Ignazio 2021 
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Taulukossa 13 on esitetty maalajiparametrit laskentamallissa, jossa saven kerros-

paksuus oli kymmenen metriä. Savi ja jäykkä savi jaettiin kolmeen kerrokseen, 
jotta niiden parametrit voitaisiin määrittää mahdollisimman hyvin vastaamaan to-
dellisuutta esimerkiksi tehokkaan pystyjännityksen ja suljetun leikkauslujuuden 

suhteen. Taulukossa ei ole kuivakuoren arvoja, sillä ne on määritelty jo aikaisem-
min. 

Taulukko 13. Maalajiparametrit mallissa, jossa saven kerrospaksuus oli 
kymmenen metriä. Savikerrokset jaettiin kolmeen osaan. Kuivakuoren parametrit 
määriteltiin jo aikaisemmin. 

Parametri Savi Jäykkä savi Moreeni 

Kerros 1. 2. 3. 1. 2. 3. - 

H [m] 3 3 4 3 3 4 3 

 [kN/m3] 16 1) 16 1) 16 1) 16 1) 16 1) 16 1) 23 2) 

E’ [kN/m2] - - - - - - 218*103 

Eu [kN/m2] 34*103 64*103 96*103 49*103 78*103 109*103 - 

’ - - - - - - 0,2 3) 

u 0,495 4) 0,495 4) 0,495 4) 0,495 4) 0,495 4) 0,495 4) - 

G [kN/m2] 12*103 21*103 32*103 16,3*103 26*103 36*103 91*103 

c’ [kN/m2] - - - - - - 1 5) 

su [kN/m2] 10,0 17,3 21,1 12,2 19,4 27,4 - 

’ [] - - - - - - 38 2) 

u [] 0 4) 0 4) 0 4) 0 4) 0 4) 0 4) - 

cs [m/s] 84,4 114,7 140,0 99,9 126,1 149,6 196,8 

cp [m/s] 848 1 153 1 407 1 004 1 268 1 504 321 

1) Ronkainen 2012, s. 30 
2) Liikennevirasto 2017, liite 6/2 
3) Pelho & Mansikkamäki 2021, s. 5 
4) Bentley 2020b, s. 26 
5) D’Ignazio 2021 
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Taulukkoon 14 on koottu maalajiparametrit savikerroksen ollessa 30 metriä paksu. 

Tässä laskentamallissa savikerrokset on jaettu kuuteen osaan, joista jokaiselle 
määritettiin omat parametrit. 

Taulukko 14. Maalajiparametrit mallissa, jossa saven kerrospaksuus oli 30 metriä. 
Savikerrokset jaettiin kuuteen osaan. Kuivakuoren parametrit määriteltiin jo 
aikaisemmin. 

Parametri Savi  

Kerros 1. 2. 3. 4. 5. 6.  

H [m] 3 3 4 5 5 10  

 [kN/m3] 16 1) 16 1) 16 1) 16 1) 16 1) 16 1)  

Eu [kN/m2] 35*103 64*103 96*103 143*103 198*103 269*103  

u 0,495 4) 0,495 4) 0,495 4) 0,495 4) 0,495 4) 0,495 4)  

G [kN/m2] 12*103 21*103 32*103 48*103 77*103 90*103  

su [kN/m2] 10,0 17,3 25,1 37,5 52,0 70,5  

u [] 0 4) 0 4) 0 4) 0 4) 0 4) 0 4)  

cs [m/s] 84,4 114,7 140,0 171,2 201,6 234,7  

cp [m/s] 848 1 153 1 407 1 720 2  026 2 359  

   

Parametri Jäykkä savi Moreeni 

Kerros 1. 2. 3. 4. 5. 6. - 

Paksuus [m] 3 3 4 5 5 10 3 

 [kN/m3] 16 1) 16 1) 16 1) 16 1) 16 1) 16 1) 23 2) 

E’ [kN/m2] - - - - - - 345*103 

Eu [kN/m2] 49*103 76*103 109*103 150*103 199*103 260*103 - 

’ - - - - - - 0,2 3) 

u 0,495 4) 0,495 4) 0,495 4) 0,495 4) 0,495 4) 0,495 4) - 

G [kN/m2] 16*103 26*103 37*103 50*103 66*103 87*103 144*103 

c’ [kN/m2] - - - - - - 1 5) 

su [kN/m2] 12,2 19,4 27,4 37,7 49,8 65,2 - 

’ [] - - - - - - 38 2) 

u [] 0 4) 0 4) 0 4) 0 4) 0 4) 0 4) - 

cs [m/s] 99,9 126,1 149,6 175,6 201,9 231,0 247,5 

cp [m/s] 1 004 1 268 1 504 1 765 2 029 2 321 404 

1) Ronkainen 2012, s. 30 
2) Liikennevirasto 2017, liite 6/2 
3) Pelho & Mansikkamäki 2021, s. 5 
4) Bentley 2020b, s. 26 
5) D’Ignazio 2021 
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Lisäksi laskentamalleihin syötettiin materiaalien vaimenemista koskevat tiedot, 

jotka on esitetty taulukossa 15. Malleissa käytettiin kahden prosentin vaimennusta. 

Taulukko 15. Kerrosten ominaistaajuudet f, junan rataan kohdistaman 3 Hz:n 
herätteen fp sekä ominaistaajuuksien väliset suhteet ja Plaxiksen määrittämät 
Rayleighin parametrit  sekä , kun vaimennus oli 2 prosenttia ja suhde fp/f 
pyöristyi kokonaislukuun 1 Hz. 

Kerros f [Hz] fp/f   [10-3] 

Tukikerros (sepeli) 74 0,041 0,2480 0,0849 

Välikerros (sora) 145 0,021 0,2496 0,0436 

Eristyskerros (hiekka) 21 0,141 0,2399 0,2894 

Kuivakuori 34 0,087 0,2441 0,1819 

Savi, 1. kerros 7 0,427 0,2199 0,7958 

Savi 3 m     

Jäykkä savi 8 0,361 0,2234 0,7074 

Moreeni 14 0,220 0,2346 0,4244 

Savi 3 m + massanvaihto     

Louhe 13 0,224 0,2334 0,4547 

Moreeni 14 0,220 0,2346 0,4244 

Savi 10 m     

Savi, 2. kerros 10 0,314 0,2285 0,5787 

Savi, 3. kerros 9 0,343 0,2262 0,6366 

Jäykkä savi, 1. kerros 8 0,361 0,2334 0,7074 

Jäykkä savi, 2. kerros 11 0,285 0,2304 0,5305 

Jäykkä savi, 3. kerros 9 0,321 0,2262 0,6366 

Moreeni 16 0,183 0,2365 0,3745 

Savi 30 m     

Savi, 2. kerros 10 0,314 0,2285 0,5787 

Savi, 3. kerros 9 0,343 0,2262 0,6366 

Savi, 4. kerros 9 0,351 0,2262 0,6366 

Savi, 5. kerros 10 0,298 0,2285 0,5787 

Savi, 6. kerros 6 0,511 0,2154 0,9095 

Jäykkä savi, 1. kerros 8 0,361 0,2234 0,7074 

Jäykkä savi, 2. kerros 11 0,285 0,2304 0,5305 

Jäykkä savi, 3. kerros 9 0,321 0,2262 0,6366 

Jäykkä savi, 4. kerros 9 0,342 0,2262 0,6366 

Jäykkä savi, 5. kerros 10 0,297 0,2285 0,5787 

Jäykkä savi, 6. kerros 6 0,520 0,2154 0,9095 

Moreeni 21 0,145 0,2399 0,2894 

 

Teräsponttiseinä mallinnettiin Plaxis-ohjelmassa levyelementtinä ilman rajapintoja. 
Kuitenkin Bentleyn (2020c, s. 112) mukaan rajapinnat mahdollistavat maaperän ja 
rakenteen välisen vuorovaikutuksen mallintamisen oikealla tavalla. Tämän takia 

rajapintojen tarpeellisuutta mallinnettiin laskentamallissa, jossa savikerroksen pak-
suus on kymmenen metriä. Tulokset eivät kuitenkaan poikenneet merkittävästi 
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malleista, joissa rajapintoja ei ollut aktivoitu. Näin ollen ponttiseinät mallinnettiin 

ilman rajapintoja. 

Laskentamalleissa käytetyn PU 12 -ponttiprofiilin valmistajan ArcelorMittalin (2020) 
mukaan seinän poikkipinta-ala A on 140 cm2/m ja hitausmomentti Iy on 21 600 

cm4/m. Teräksen kimmomoduuli on 210 GPa, joten mallissa seinän parametreina 
käytettiin alla olevia arvoja: 

- aksiaalijäykkyys EA oli 2,94 * 106 kN/m, 

- taivutusjäykkyys EI oli 45,36 * 106 kNm2/m ja 
- paino w oli 5,83 kN/m. 
 

Ankkurina käytettiin kaksisolmuista ankkuria, joka kiinnitettiin toisesta päästään 
ponttiseinään metrin syvyydelle maanpinnasta. Ankkurin toinen pää ulottui mallin 
vasempaan reunaan. Ankkuri mallinnettiin jäykkänä, joten sen aksiaalijäykkyydeksi 

valittiin 650 MN, ja ankkurivälinä oli 4,8 metriä. Laskentamalleissa, joissa ratapen-
ger perustettiin massanvaihdon päälle, testattiin fixed end -ankkurin toimintaa ja 
verrattiin sen toimintaa kaksisolmuiseen ankkuriin. Mallien antamat tulokset eivät 

juuri poikenneet toisistaan, joten laskentamalleissa valittiin käytettäväksi kaksisol-
muinen ankkurointi.  

Laskentamallit pohjautuivat verifioituun malliin, joten laskenta-asetukset eivät 
muuttuneet lukuun ottamatta laskentavaiheiden määrää, joita tuli enemmän sei-

nän ja ankkuroinnin lisäämisen takia. Ne lisäsivät laskentavaiheiden määrää kuvan 
17 mukaisella tavalla. 

 

Kuva 17. Mallien laskentavaiheet Plaxis-ohjelmassa. 
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5 Tulokset 

Laskentamalleista voidaan tarkastella maanpinnan hallitsevia taajuuksia terssikais-
toittain sekä pysty- ja vaakasuuntaisia värähtelynopeuksia dynaamisen ajan funk-

tiona. Värähtelynopeudet on esitetty liitteessä 3 laskentamallin dynaamisille vai-
heille: ensimmäisessä vaiheessa ei käytetä ollenkaan vaimennusesteitä, toisessa 
vaiheessa aktivoidaan teräsponttiseinä PU 12 ja viimeisenä seinään kiinnitetään 

ankkuri metrin syvyydelle pontin yläpäästä. Värähtelynopeudet esitetään kymme-
nen metrin päässä ratapenkereestä junan nopeuksilla 40 ja 70 km/h. Esimerkki 
värähtelynopeuksien esittämisestä on kuvassa 18. Nopeutta tarkastellaan yhden 
sekunnin tehollisarvona. 

 

Kuva 18. Pysty- ja vaakasuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin tehollis-
arvoina dynaamisen ajan funktiona kymmenen metrin etäisyydeltä rata-
penkereestä. Junan nopeus on 70 km/h ja savikerroksen paksuus on kymmenen 
metriä. 

5.1  Maanpinnan taajuudet 

Maanpinnan taajuudet selvitetään noin kymmenen metrin päässä ratapenkereestä. 
Hallitsevat taajuudet esitetään liitteessä 4 suhteellisina värähtelytehoina terssikais-
toittain. Tarkastellaan ensin hallitsevia taajuuksia laskentamalleista, joissa junan 

nopeutena on käytetty 40 km/h. Mallissa, jossa saven paksuus on kolme metriä, 
pystyvärähtelyn hallitsevat taajuudet ovat 0,8 sekä 1,6 Hz ja vaakavärähtelyn 1,6 
Hz. Teräsponttiseinän lisääminen tai sen ankkuroiminen eivät juuri muuta taajuuk-

sien värähtelytehoja. Kun penger on perustettu massanvaihdolle, hallitsevat taa-
juudet ovat 0,8 ja 1,6 Hz kummassakin suunnassa eikä seinän lisäämisellä tai ank-
kuroinnilla saada muutettua taajuuksien värähtelytehoja. 

Savikerroksen ollessa 10 metrin paksuinen hallitsevin taajuus on 6,3 Hz pystysuun-
taisella ja 2,5 Hz vaakasuuntaisella värähtelyllä. Suhteelliset värähtelytehot eivät 
muutu seinän tai ankkuroinnin vaikutuksesta. Malleissa, joissa savikerroksen pak-

suus on 30 metriä, hallitsevat taajuudet ovat 0,8, 1,6, 4,0 ja 6,3 Hz pystyvärähte-
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lylle ja 1,6 Hz vaakavärähtelylle. Kumpikaan seinäpituus ei muuta hallitsevan taa-

juuden värähtelytehoa vaakasuunnassa. Pystyvärähtelyn suunnassa on nähtävissä 
hieman muutoksia: ankkuroitu seinä nostaa vähän pystyvärähtelyn 0,8 ja 1,6 Hz:n 
taajuuksien värähtelytehoja ja toisaalta laskee niitä taajuuksilla 4,0 ja 6,3 Hz. 

Mallissa, jossa junan nopeus on 70 km/h ja saven paksuus on kolme metriä, pys-
tyvärähtelyn hallitseviksi taajuuksiksi saadaan 1,3, 2,5, 6,3 ja 10,0 Hz sekä vaaka-
värähtelyn taajuuksiksi 2,5 ja 6,3 Hz. Pelkän seinän lisääminen kasvattaa hieman 

pystyvärähtelyn taajuuksien suhteellisia värähtelytehoja paitsi taajuudella 10,0 Hz, 
jolla värähtelyteho pienenee huomattavasti. Seinän ankkuroiminen taas kasvattaa 
näiden hallitsevien taajuuksien värähtelytehoja kaikilla muilla paitsi 6,3 Hz:n taa-

juudella. Vaakavärähtelyn taajuuksien värähtelytehojen muutokset ovat pienem-
piä. Kun penger on perustettu massanvaihdolle, hallitsevat taajuudet ovat 1,3 ja 
2,5 Hz kummassakin suunnassa junan nopeuksilla 40 ja 70 km/h. Seinän käyttö 

tai sen ankkuroiminen eivät juuri muuta värähtelytehoja. 

Hallitsevin taajuus on 6,3 Hz pystysuuntaisella ja 2,5 Hz vaakasuuntaisella väräh-
telyllä, kun savikerros on 10 metriä paksu ja junan nopeus on 70 km/h. Seinä tai 

sen ankkuroiminen eivät vaikuta suhteellisiin värähtelytehoihin. Malleissa, joissa 
saven paksuus on 30 metriä, hallitsevat taajuudet ovat kummassakin suunnassa 
2,5 ja 6,3 Hz. Seinän lisääminen kasvattaa hieman pystyvärähtelyn 2,5 Hz:n taa-
juuden värähtelytehoa. Vaakasuunnassa seinän ankkurointi vähentää 2,5 Hz:n taa-

juuden värähtelytehoa, kun käytetään 10 metrin seinää. Taajuudella 6,3 Hz seinä 
vähentää hieman värähtelytehoa, mutta ankkurointi nostaa sitä merkittävästi. Sa-
malla taajuudella 16 metrin seinä sekä ankkurointi vähentävät värähtelytehoa. 

Maanpinnan hallitsevat taajuudet kummallakin junan nopeudella on koottu tauluk-
koon 16. 

Taulukko 16. Laskentamallien hallitsevat taajuudet maanpinnassa eri savikerros-
paksuuksilla kymmenen metrin etäisyydellä ratapenkereestä.  

Junan 
nopeus 
[km/h] 

Värähtelyn 

suunta 

Laskentamallin hallitsevat taajuudet [Hz] 

3 m 
3 m, penger 
perustettu 

massanvaihdolle 

10 m 30 m 

40 

Pysty-
suuntainen 

0,8 ja 1,6 0,8 ja 1,6 6,3 
0,8, 1,6, 
4,0 ja 6,3 

Vaaka-

suuntainen 
1,6 0,8 ja 1,6 2,5 1,6 

70 

Pysty-

suuntainen 

1,3, 2,5, 

6,3 ja 10,0 
1,3 ja 2,5 6,3 2,5 ja 6,3 

Vaaka-

suuntainen 
2,5 ja 6,3 1,3 ja 2,5 2,5 2,5 ja 6,3 

 



Opinnäytetyö 1/2022 51 
 

 

5.2  Maanpinnan värähtelynopeudet 

Maanpinnan pysty- ja vaakasuuntaisia värähtelynopeuksia sekä teräsponttiseinän 
vaikutusta värähtelynopeuden suuruuteen tarkastellaan 10, 30, 50 ja 70 metrin 

päässä ratapenkereestä junan nopeuksilla 40 ja 70 km/h. Värähtelynopeudet esi-
tetään yhden sekunnin tehollisarvon maksimeina jokaisessa dynaamisessa vai-
heessa. Lisäksi seinän ja sen ankkuroinnin vaikutukset esitetään suhteellisena vä-

rähtelynopeutena verrattuna seinättömään tilanteeseen. Suhteellinen värähtelyno-
peus kertoo, kuinka suuri osa värähtelystä on jäljellä tietyllä etäisyydellä radasta 
tietyllä junan nopeudella. Seinättömässä vaiheessa on sataprosenttinen värähte-
lynopeus. Tehollisarvojen maksimit ilmoitetaan kolmen desimaalin tarkkuudella ja 

suhteelliset värähtelynopeudet prosenttiosuuksina ilman desimaaleja. 

5.2.1  Pystysuuntainen värähtelynopeus 

Pystysuuntaiset värähtelynopeudet sekä seinän lisäämisen vaikutukset on esitetty 

taulukoissa 17–21. Laskentamallin, jossa savikerroksen paksuus on kolme metriä, 
tulokset ovat taulukossa 17. Junan nopeudella 40 km/h pelkkä seinä vaimentaa 
värähtelyn 89–99 prosenttiin ja ankkuroitu seinä 55–99 prosenttiin lähtö- eli sei-

nättömästä tilanteesta. Nopeudella 70 km/h värähtely on seinän kanssa 79–89 
prosenttia ja ankkuroidulla seinällä 71–82 prosenttia lähtötilanteesta. Suurimmaksi 
osaksi värähtelynopeudet ankkuroidun seinän kanssa ovat pienemmät kuin seinällä 

ilman ankkuria. Pelkän seinän toiminta jää vähäiseksi kaikissa tapauksissa, mutta 
värähtely on hieman pienempää 30 metrin päässä ratapenkereestä nopeuden ol-
lessa 70 km/h. Ankkuroitu seinä toimii paremmin: vain 10 metrin päässä radasta 

ankkuroinnilla ei ole suurta merkitystä kummallakaan nopeudella eikä 50 metrin 
päässä junan nopeudella 40 km/h. Erityisen hyvä vaikutus ankkuroidulla seinällä 
on 70 metrin etäisyydellä radasta nopeuden ollessa 40 km/h. 

Taulukko 17. Pystysuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin tehollisarvon 
maksimeina laskentamallissa, jossa saven kerrospaksuus on kolme metriä, sekä 
PU 12 -seinän ja ankkuroinnin käytön vaikutus eri etäisyyksillä radasta tietyllä 
junan nopeudella.  

Junan 

nopeus 
[km/h] 

Etäisyys 

radasta 
[m] 

Värähtelynopeuden tehollisarvon 
maksimi [mm/s] 

Suhteellinen 
värähtelynopeus [%] 

Ilman 
seinää 

PU 12 
Ankkuroitu 

PU 12 
PU 12 

Ankkuroitu 
PU 12 

40 

10 1,094 1,088 1,079 99 99 

30 0,301 0,277 0,213 92 71 

50 0,113 0,101 0,108 89 96 

70 0,082 0,073 0,045 89 55 

70 

10 2,251 1,937 1,847 86 82 

30 0,773 0,608 0,572 79 74 

50 0,385 0,308 0,272 80 71 

70 0,179 0,159 0,132 89 73 

 



Opinnäytetyö 1/2022 52 
 

 

Taulukossa 18 on esitetty tulokset laskentamallista, jossa savikerroksen paksuus 

on kolme metriä ja ratapenger on perustettu massanvaihdolle. Junan nopeudella 
40 km/h pelkkä seinä vaimentaa värähtelyn 63–99 prosenttiin ja ankkuroitu seinä 
62–100 prosenttiin lähtötilanteesta. Nopeudella 70 km/h värähtely on seinän 

kanssa 63–91 prosenttia ja ankkuroidulla seinällä 56–90 prosenttia lähtötilan-
teesta. Värähtelynopeuksissa ei ole suuria eroja seinän ja ankkuroinnin välillä. Ne 
vaimentavat värähtelyä etenkin 50 ja 70 metrin etäisyyksillä ratapenkereestä kum-

mallakin nopeudella sekä 30 metrin etäisyydellä nopeuden ollessa 70 km/h, mutta 
10 metrin etäisyydellä niiden vaikutus jää vähäiseksi. 

Taulukko 18. Pystysuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin tehollisarvon 
maksimeina laskentamallissa, jossa saven kerrospaksuus on kolme metriä ja rata-
penger on perustettu massanvaihdolle, sekä PU 12 -seinän ja ankkuroinnin 
käytön vaikutus eri etäisyyksillä radasta tietyllä junan nopeudella.  

Junan 
nopeus 

[km/h] 

Etäisyys 
radasta 

[m] 

Värähtelynopeuden tehollisarvon 

maksimi [mm/s] 

Suhteellinen 

värähtelynopeus [%] 

Ilman 
seinää 

PU 12 
Ankkuroitu 

PU 12 
PU 12 

Ankkuroitu 
PU 12 

40 

10 1,107 1,098 1,103 99 100 

30 0,154 0,124 0,124 80 80 

50 0,062 0,040 0,040 65 64 

70 0,030 0,019 0,019 63 62 

70 

10 1,421 1,296 1,279 91 90 

30 0,339 0,225 0,203 66 60 

50 0,151 0,095 0,085 63 56 

70 0,074 0,049 0,044 66 58 

 
Taulukossa 19 on esitetty tulokset laskentamallista, jossa savikerroksen paksuus 

on kymmenen metriä. Junan nopeudella 40 km/h pelkkä seinä vaimentaa värähte-
lyn 80–97 prosenttiin eli sen käytöllä ei juuri ole vaikutusta. Ankkuroitu seinä laskee 
värähtelynopeuden 59–88 prosenttiin alkutilanteesta, mutta ei vähennä värähtelyä 

mainittavasti 10 metrin etäisyydellä ratapenkereestä. Nopeudella 70 km/h väräh-
tely on seinän kanssa 76–81 prosenttia ja ankkuroidulla seinällä 74–79 prosenttia 
lähtötilanteesta. Pelkällä seinällä ei juuri ole vaikutusta värähtelyn vaimenemiseen 

10 metrin etäisyydellä radasta, mutta 30, 50 ja 70 metrin päässä seinän vaikutus 
on hieman suurempi. Värähtelynopeudet ankkuroidun seinän kanssa ovat jokai-
sessa tapauksessa pienemmät kuin seinällä ilman ankkuria. 
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Taulukko 19. Pystysuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin tehollisarvon 
maksimeina laskentamallissa, jossa saven kerrospaksuus on kymmenen metriä, 
sekä PU 12 -seinän ja ankkuroinnin käytön vaikutus eri etäisyyksillä radasta 
tietyllä junan nopeudella.  

Junan 
nopeus 

[km/h] 

Etäisyys 
radasta 

[m] 

Värähtelynopeuden tehollisarvon 

maksimi [mm/s] 

Suhteellinen 

värähtelynopeus [%] 

Ilman 
seinää 

PU 12 
Ankkuroitu 

PU 12 
PU 12 

Ankkuroitu 
PU 12 

40 

10 1,935 1,852 1,699 96 88 

30 0,993 0,923 0,700 93 70 

50 0,709 0,566 0,432 80 61 

70 0,500 0,487 0,293 97 59 

70 

10 6,190 4,995 4,916 81 79 

30 3,846 2,999 2,869 78 75 

50 2,783 2,152 2,104 77 76 

70 1,881 1,421 1,394 76 74 

 

Taulukossa 20 on esitetty tulokset laskentamallista, jossa savikerroksen paksuus 
on 30 metriä ja seinän syvyys 10 metriä. Junan nopeudella 40 km/h värähtely on 
pelkän seinän kanssa 97–100 prosenttia verrattuna seinättömään tilanteeseen. 

Ankkuroidun seinän kanssa värähtely on 94–108 prosenttia lähtötilanteesta eli ank-
kuroiminen jopa kasvattaa värähtelynopeutta erityisesti 70 metrin päässä ratapen-
kereestä. Nopeudella 70 km/h värähtely on seinän kanssa 88–102 prosenttia ja 
ankkuroidulla seinällä 86–104 prosenttia lähtötilanteesta. Tässä mallissa seinän 

käyttö tai sen ankkuroiminen eivät juuri pienennä värähtelynopeuksia millään etäi-
syydellä radasta. 

Taulukko 20. Pystysuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin tehollisarvon 
maksimeina laskentamallissa, jossa saven kerrospaksuus on 30 metriä ja PU 12 -
seinän syvyys 10 metriä, sekä seinän ja ankkuroinnin käytön vaikutus eri 
etäisyyksillä radasta tietyllä junan nopeudella.  

Junan 

nopeus 
[km/h] 

Etäisyys 

radasta 
[m] 

Värähtelynopeuden tehollisarvon 

maksimi [mm/s] 

Suhteellinen 

värähtelynopeus [%] 

Ilman 
seinää 

PU 12 
Ankkuroitu 

PU 12 
PU 12 

Ankkuroitu 
PU 12 

40 

10 1,814 1,814 1,704 100 94 

30 1,597 1,555 1,594 97 100 

50 1,471 1,456 1,406 99 96 

70 1,032 0,996 1,111 97 108 

70 

10 5,069 5,165 4,609 102 91 

30 4,622 4,068 3,979 88 86 

50 3,922 3,710 3,806 95 97 

70 3,097 3,162 3,205 102 104 
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Taulukossa 21 on esitetty tulokset laskentamallista, jossa savikerroksen paksuus 

on 30 metriä ja seinän syvyys 16 metriä. Junan nopeudella 40 km/h pelkkä seinä 
vähentää värähtelyn 93–95 prosenttiin ja ankkuroitu seinä 89–103 prosenttiin läh-
tötilanteesta. Nopeudella 70 km/h värähtely on seinän kanssa 76–102 prosenttia 

ja ankkuroidulla seinällä 77–102 prosenttia lähtötilanteesta. Seinän käytöllä tai sen 
ankkuroimisella ei juuri saada värähtelynopeuksia pienenemään paitsi 30 metrin 
päässä ratapenkereestä junan nopeudella 70 km/h. 

Taulukko 21. Pystysuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin tehollisarvon 
maksimeina laskentamallissa, jossa saven kerrospaksuus on 30 metriä ja PU 12 -
seinän syvyys 16 metriä, sekä seinän ja ankkuroinnin käytön vaikutus eri 
etäisyyksillä radasta tietyllä junan nopeudella.  

Junan 

nopeus 
[km/h] 

Etäisyys 

radasta 
[m] 

Värähtelynopeuden tehollisarvon 
maksimi [mm/s] 

Suhteellinen 
värähtelynopeus [%] 

Ilman 
seinää 

PU 12 
Ankkuroitu 

PU 12 
PU 12 

Ankkuroitu 
PU 12 

40 

10 1,813 1,718 1,613 95 89 

30 1,597 1,512 1,524 95 95 

50 1,471 1,404 1,343 95 91 

70 1,030 0,962 1,063 93 103 

70 

10 5,065 4,955 4,359 98 86 

30 4,616 3,520 3,532 76 77 

50 3,918 3,394 3,633 87 93 

70 3,096 3,158 3,162 102 102 

 

Taulukoista 17–21 nähdään, että jokaisessa vaiheessa värähtelynopeuksien tehol-
lisarvon maksimit pääsääntöisesti pienenevät etäisyyden kasvaessa, mutta muuta-
mia poikkeuksiakin löytyy. 

5.2.2  Vaakasuuntainen värähtelynopeus 

Vaakasuuntaiset värähtelynopeudet sekä seinän ja ankkuroinnin toiminta on esi-
tetty taulukoissa 22–26. Laskentamallin, jossa savikerroksen paksuus on kolme 

metriä, tulokset ovat taulukossa 22. Junan nopeudella 40 km/h värähtely on pelkän 
seinän kanssa 99–105 prosenttia ja ankkuroidun seinän kanssa 34–95 prosenttia 
verrattuna seinättömään tilanteeseen. Nopeudella 70 km/h värähtely on seinän 

kanssa 100–110 prosenttia ja ankkuroidulla seinällä 48–94 prosenttia lähtötilan-
teesta. Kaikissa tapauksissa värähtelynopeus ankkuroidun seinän kanssa on pie-
nempi kuin seinällä ilman ankkuria. Pelkkä seinä ei vaimenna värähtelyä, joka jopa 

kasvaa 10 metrin etäisyydellä ratapenkereestä kummallakin nopeudella sekä 30 
metrin etäisyydellä nopeuden ollessa 70 km/h. Ankkuroitu seinä toimii paremmin: 
vain 10 metrin päässä radasta ankkuroinnilla ei ole suurta vaikutusta. Ankkurointi 

toimii erityisen hyvin 30, 50 ja 70 metrin päässä radasta nopeudella 40 km/h sekä 
70 metrin päässä nopeudella 70 km/h. 
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Taulukko 22. Vaakasuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin tehollisarvon 
maksimeina laskentamallissa, jossa saven kerrospaksuus on kolme metriä, sekä 
PU 12 -seinän ja ankkuroinnin käytön vaikutus eri etäisyyksillä radasta tietyllä 
junan nopeudella.  

Junan 
nopeus 

[km/h] 

Etäisyys 
radasta 

[m] 

Värähtelynopeuden tehollisarvon 

maksimi [mm/s] 

Suhteellinen 

värähtelynopeus [%] 

Ilman 
seinää 

PU 12 
Ankkuroitu 

PU 12 
PU 12 

Ankkuroitu 
PU 12 

40 

10 1,061 1,112 1,004 105 95 

30 0,421 0,427 0,247 101 59 

50 0,307 0,304 0,129 99 42 

70 0,261 0,263 0,089 101 34 

70 

10 2,190 2,415 2,048 110 94 

30 0,952 1,008 0,739 106 78 

50 0,555 0,568 0,358 102 65 

70 0,414 0,415 0,198 100 48 

 

Taulukossa 23 on esitetty tulokset laskentamallista, jossa savikerroksen paksuus 
on kolme metriä ja ratapenger on perustettu massanvaihdolle. Junan nopeudella 
40 km/h värähtely on pelkän seinän kanssa 88–104 prosenttia verrattuna seinät-

tömään tilanteeseen. Ankkuroidun seinän kanssa värähtely on 90–108 prosenttia 
lähtötilanteesta eli ankkuroiminen jopa kasvattaa värähtelynopeutta 30 ja 50 met-
rin päässä ratapenkereestä. Nopeudella 70 km/h värähtely on seinän kanssa 110–
131 prosenttia alkutilanteesta, eli pelkkä seinä lisää värähtelyä, ja ankkuroidulla 

seinällä 87–102 prosenttia. Tässä mallissa seinän käyttö tai sen ankkuroiminen 
eivät juuri pienennä värähtelynopeuksia millään etäisyydellä radasta. 

Taulukko 23. Vaakasuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin tehollisarvon 
maksimeina laskentamallissa, jossa saven kerrospaksuus on kolme metriä ja rata-
penger on perustettu massanvaihdolle, sekä PU 12 -seinän ja ankkuroinnin 
käytön vaikutus eri etäisyyksillä radasta tietyllä junan nopeudella.  

Junan 

nopeus 
[km/h] 

Etäisyys 

radasta 
[m] 

Värähtelynopeuden tehollisarvon 

maksimi [mm/s] 

Suhteellinen 

värähtelynopeus [%] 

Ilman 
seinää 

PU 12 
Ankkuroitu 

PU 12 
PU 12 

Ankkuroitu 
PU 12 

40 

10 0,901 0,934 0,810 104 90 

30 0,089 0,086 0,096 97 108 

50 0,035 0,032 0,037 91 105 

70 0,018 0,016 0,018 88 98 

70 

10 1,269 1,395 1,202 110 95 

30 0,177 0,232 0,180 131 102 

50 0,089 0,105 0,080 118 89 

70 0,046 0,053 0,040 115 87 
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Taulukkoon 24 on koottu tulokset laskentamallista, jossa savikerroksen paksuus 

on kymmenen metriä. Junan nopeudella 40 km/h värähtely on pelkän seinän 
kanssa 103–109 prosenttia verrattuna seinättömään tilanteeseen. Ankkuroidun 
seinän kanssa värähtely vaimenee 32–56 prosenttiin lähtötilanteesta eli ankkuroitu 

seinä toimii erittäin hyvin. Nopeudella 70 km/h värähtely on seinän kanssa 96–104 
prosenttia ja ankkuroidulla seinällä 83–94 prosenttia lähtötilanteesta. Kaikissa ta-
pauksissa värähtelynopeus ankkuroidun seinän kanssa on pienempi kuin seinällä 

ilman ankkuria. Pelkän seinän käyttö ei juuri vaimenna värähtelyä, mutta jopa lisää 
sitä 30, 50 ja 70 metrin etäisyyksillä ratapenkereestä nopeuden ollessa 40 km/h. 

Taulukko 24. Vaakasuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin tehollisarvon 
maksimeina laskentamallissa, jossa saven kerrospaksuus on kymmenen metriä, 
sekä PU 12 -seinän ja ankkuroinnin käytön vaikutus eri etäisyyksillä radasta 
tietyllä junan nopeudella 

Junan 
nopeus 

[km/h] 

Etäisyys 
radasta 

[m] 

Värähtelynopeuden tehollisarvon 

maksimi [mm/s] 

Suhteellinen 

värähtelynopeus [%] 

Ilman 
seinää 

PU 12 
Ankkuroitu 

PU 12 
PU 12 

Ankkuroitu 
PU 12 

40 

10 1,427 1,476 0,451 103 32 

30 0,871 0,930 0,489 107 56 

50 0,600 0,653 0,336 109 56 

70 0,422 0,452 0,218 107 52 

70 

10 2,986 2,874 2,466 96 83 

30 1,741 1,818 1,638 104 94 

50 1,107 1,149 1,027 104 93 

70 0,748 0,737 0,639 99 85 

 
Laskentamallin, jossa savikerroksen paksuus on 30 metriä ja seinän syvyys 10 

metriä, tulokset ovat taulukossa 25. Junan nopeudella 40 km/h värähtely on pelkän 
seinän kanssa 99–104 prosenttia ja ankkuroidun seinän kanssa 39–90 prosenttia 
verrattuna seinättömään tilanteeseen. Nopeudella 70 km/h värähtely on seinän 

kanssa 91–112 prosenttia ja ankkuroidulla seinällä 38–88 prosenttia lähtötilan-
teesta. Kaikissa tapauksissa värähtelynopeus ankkuroidun seinän kanssa on pie-
nempi kuin seinällä ilman ankkuria. Pelkkä seinä ei vaimenna värähtelyä lähes ol-

lenkaan ja se jopa kasvattaa sitä 30 metrin etäisyydellä ratapenkereestä nopeuden 
ollessa 70 km/h. Ankkuroitu seinä taas vaimentaa tehokkaasti värähtelyä 10 metrin 
etäisyydellä radasta kummallakin nopeudella, mutta 30, 50 ja 70 metrin päässä 

vaimennus on hyvin vähäistä. 
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Taulukko 25. Vaakasuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin tehollisarvon 
maksimeina laskentamallissa, jossa saven kerrospaksuus on 30 metriä ja PU 12 -
seinän syvyys 10 metriä, sekä seinän ja ankkuroinnin käytön vaikutus eri 
etäisyyksillä radasta tietyllä junan nopeudella.  

Junan 
nopeus 

[km/h] 

Etäisyys 
radasta 

[m] 

Värähtelynopeuden tehollisarvon 

maksimi [mm/s] 

Suhteellinen 

värähtelynopeus [%] 

Ilman 
seinää 

PU 12 
Ankkuroitu 

PU 12 
PU 12 

Ankkuroitu 
PU 12 

40 

10 1,230 1,234 0,480 100 39 

30 1,201 1,203 0,966 100 80 

50 0,922 0,956 0,830 104 90 

70 1,292 1,280 1,082 99 84 

70 

10 3,148 2,856 1,190 91 38 

30 2,426 2,725 2,142 112 88 

50 2,372 2,458 2,051 104 86 

70 3,004 2,921 2,441 97 81 

 

Laskentamallin, jossa savikerroksen paksuus on 30 metriä ja seinän syvyys 16 
metriä, tulokset ovat taulukossa 26. Junan nopeudella 40 km/h värähtely on pelkän 
seinän kanssa 94–104 prosenttia ja ankkuroidun seinän kanssa 37–90 prosenttia 

verrattuna seinättömään tilanteeseen. Nopeudella 70 km/h värähtely on seinän 
kanssa 91–119 prosenttia ja ankkuroidulla seinällä 34–94 prosenttia lähtötilan-
teesta. Kaikissa tapauksissa värähtelynopeus ankkuroidun seinän kanssa on pie-
nempi kuin seinällä ilman ankkuria. Pelkän seinän toiminta värähtelyn vaimen-

nusesteenä on lähes olematonta ja se jopa lisää värähtelyä 30 metrin etäisyydellä 
ratapenkereestä nopeuden ollessa 70 km/h. Ankkuroitu seinä vaimentaa tehok-
kaammin värähtelyä varsinkin 10 metrin etäisyydellä radasta, mutta myös 70 met-

rin etäisyydellä kummallakin nopeudella. Lisäksi ankkuroinnin värähtelyä vaimen-
tava vaikutus näkyy 30 metrin päässä junan nopeuden ollessa 40 km/h. 

Taulukko 26. Vaakasuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin tehollisarvon 
maksimeina laskentamallissa, jossa saven kerrospaksuus on 30 metriä ja PU 12 -
seinän syvyys 16 metriä, sekä seinän ja ankkuroinnin käytön vaikutus eri 
etäisyyksillä radasta tietyllä junan nopeudella.  

Junan 
nopeus 

[km/h] 

Etäisyys 
radasta 

[m] 

Värähtelynopeuden tehollisarvon 

maksimi [mm/s] 

Suhteellinen 

värähtelynopeus [%] 

Ilman 
seinää 

PU 12 
Ankkuroitu 

PU 12 
PU 12 

Ankkuroitu 
PU 12 

40 

10 1,228 1,210 0,452 99 37 

30 1,202 1,195 0,949 99 79 

50 0,922 0,959 0,831 104 90 

70 1,293 1,211 1,022 94 79 

70 

10 3,148 2,717 1,058 86 34 

30 2,427 2,891 2,290 119 94 

50 2,373 2,407 2,009 101 85 

70 3,005 2,733 2,278 91 76 
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6 Tulosten tarkastelu 

Värähtelyn taajuussisältöä on tärkeää tarkastella resonanssi-ilmiön takia, sillä maa-
perässä etenevä tärinä voi siirtyä rakennuksiin ja voimistua rakenteissa. Maape-

rässä etenevän leikkausaallon hallitsevaa taajuutta voidaan arvioida yhtälön (18) 
mukaan. Maanpinnassa on metrin paksuinen kerros kuivakuorta, mutta koska sen 
alla on mallista riippuen reilusti paksumpi kerros pehmeää savea, arvioidaan 

taajuudet saven leikkausaallon nopeuden mukaan. Oletetaan kuivakuori ja pehmeä 
savi yhdeksi homogeeniseksi kerrokseksi. Arvioinnissa hyödynnetään taulukkoa 2, 
johon on listattu leikkausaallon etenemisnopeuksia maalajeittain. Pehmeässä sa-
vessa leikkausaallot etenevät nopeudella 50–120 m/s. Yhtälön mukaan 4 metriä 

paksun savikerroksen hallitsevat taajuudet ovat välillä 3,1–7,5 Hz, 11 metriä 
paksun saven 1,1–2,7 Hz ja 31 metriä paksun saven 0,4–1,0 Hz. Yhtälöllä lasketut 
hallitsevat taajuudet ovat samaa suuruusluokkaa laskentamallien tulosten kanssa, 

joten tulokset vastaavat odotuksia. 

Saatujen tulosten mukaan malleissa, joissa on massanvaihdolle perustettu penger, 
hallitsevat taajuudet olivat osittain pienemmät kuin maanvaraisen penkereen 

tapauksessa. Oletetaan, että massanvaihdossa käytettävä louhe vastaa taulukon 2 
tiivistä soraa, jonka leikkausaallon etenemisnopeus on 200–500 m/s. Yhtälön (18) 
mukaan neljä metriä paksun sorakerroksen hallitsevien taajuuksien tulisi olla välillä 

12,5–31,3 Hz. Taulukossa 16 lueteltujen massanvaihdolle perustetun penkereen 
tulosten tulisi siis olla suurempia kuin maanvaraisella penkereellä, sillä louhe 
kasvattaa taajuuksia. Toisaalta louhetta on vain penkereen alapuolella, joten 

kymmenen metrin etäisyydellä leikkausaalto etenee savikerroksessa. Lisäksi yhtälö 
on Taljan ja Törnqvistin (2014, liite B/43) mukaan hyvin yksinkertaistettu eikä 
tarkkaa taajuussisältöä voida määrittää ilman maaperämittauksia. 

Laskennasta saatujen tulosten perusteella suurin hallitseva taajuus oli 10 Hz. Broe-
schin (1997, s. 52–58) mukaan näytteenottotaajuuden tulee olla vähintään kaksin-
kertainen suhteessa siniaallon taajuuteen, mikä perustuu Nyquistin teoreemaan. 

Koska korkein taajuus oli 10 Hz, on näytteenottotaajuuden oltava vähintään 20 Hz. 
Yhtälöstä (1) saadaan näytteenottotaajuuden jaksonajaksi 0,05 sekuntia. Mallissa 
käytettävät pölkyn siirtymät annettiin 0,01 sekunnin välein eli reilusti tiheämmin 

kuin Nyquistin teoreema edellyttää. Täten lähtötietodatan harvennuksen ei oleteta 
vaikuttavan tulosten luotettavuuteen. Lisäksi mittaukset on suoritettu elokuussa, 
jolloin maaperä ei vielä ole jäässä, joten mittaustulokset oletettavasti ovat luotet-

tavia. 

Maanpinnan värähtelynopeuksia tarkasteltiin 10, 30, 50 ja 70 metrin etäisyyksiltä 
ratapenkereestä. Saatujen tulosten arvioimiseksi työn tekijä määrittää, että te-

räsponttiseinän toimintaa ratatärinän vaimentamiseksi pidetään merkittävänä, jos 
maanpinnan pysty- tai vaakasuuntaiset suhteelliset värähtelynopeudet ovat kor-
keintaan 80 prosenttia lähtö- eli seinättömästä tilanteesta. Mitä pienempi suhteel-
linen värähtelynopeus on, sen suurempi hyöty seinän käytöllä saadaan. Lisäksi voi-

daan määritellä, että värähtelynopeuksien ollessa 81–104 prosenttia lähtötilan-
teesta seinä vaimentaa tärinää vain vähän tai ei ollenkaan. Seinä myös kasvattaa 
tärinää silloin, kun värähtelynopeus on yli 104 prosenttia. Taulukkoon 27 on koottu 

suhteelliset värähtelynopeudet jokaisesta laskentamallista. Taulukossa on esitetty 
pelkän seinän toiminnan lisäksi myös seinän ankkuroimisen vaikutus värähtelyno-
peuteen. 
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Taulukko 27. Teräsponttiseinän PU 12 ja ankkuroinnin toiminta värähtely-
nopeuksien vaimentamisessa eri laskentamalleissa junan nopeuksilla 40 ja 70 
km/h. Suhteellinen värähtelynopeus on koottu yhteen 10, 30, 50 ja 70 metrin 
etäisyyksiltä ratapenkereestä. Vihreällä merkityt luvut tarkoittavat värähtelyn 
vaimenemista ja punaisella merkityt värähtelyn voimistumista. 

Laskentamalli 

Suhteellinen värähtelynopeus [%] 

Junan nopeus 40 km/h Junan nopeus 70 km/h  

PU 12 Ankkurointi PU 12 Ankkurointi 

Pystysuuntainen värähtely     

 Savi 3 m 89–99 55–99 79–89 71–82 

Savi 3 m + massanvaihto 63–99 62–100 63–91 56–90 

 Savi 10 m 80–97 59–88 76–81 74–79 

Savi 30 m + seinä 10 m 97–100 94–108 88–102 86–104 

Savi 30 m + seinä 16 m 93–95 89–103 76–102 77–102 

Vaakasuuntainen värähtely     

 Savi 3 m 99–105 34–95 100–110 48–94 

Savi 3 m + massanvaihto 88–104 90–108 110–131 87–102 

 Savi 10 m 103–109 32–56 96–104 83–94 

Savi 30 m + seinä 10 m 99–104 39–90 91–112 38–88 

Savi 30 m + seinä 16 m 94–104 37–90 91–119 34–94 

 
Taulukon 27 mukaan teräsponttiseinä ja sen ankkuroiminen vaimensivat pysty-
suuntaista värähtelyä suurimmassa osassa laskentamalleista ainakin joillakin etäi-

syyksillä radasta. Vain yhdessä mallissa, jossa savikerroksen paksuus on 30 metriä 
ja seinän syvyys on kymmenen metriä, tärinä jopa kasvoi ankkuroinnin vaikutuk-
sesta. 

Teräsponttiseinä ilman ankkuria ei juuri vaimentanut vaakasuuntaista värähtelyä 
yhdessäkään laskentamallissa. Päinvastoin suurimmassa osassa malleista seinä 
kasvatti tärinää joillain etäisyyksillä radasta, mikä oli nähtävissä etenkin junan no-

peudella 70 km/h. Ankkuroituna seinä toimi paremmin: suurimmassa osassa mal-
leista tärinä vaimeni. Parhaiten vaakasuuntaista värähtelyä vaimensi kaikilla tar-
kasteltavilla etäisyyksillä ankkuroitu seinä, kun savikerroksen paksuus on kymme-

nen metriä ja junan nopeus on 40 km/h. 

Vuosina 2006–2013 tehdyissä tärinäestekokeiluissa tultiin siihen johtopäätökseen, 
että teräsponttiseinä toimii ratatärinän vaimentamisessa, jos savikerroksen pak-
suus on vähintään 15 metriä. Kokeilussa käytettiin 8–13,5 metriä syviä pontteja, 

jotka asennettiin 8–9 metrin etäisyydelle radasta (Talja ym. 2015, s. 5–10). Tau-
lukosta 27 nähdään, että ponttiseinä tai sen ankkuroiminen vaimensivat pysty-
suuntaista värähtelyä jopa paremmin korkeintaan 10 metrin paksuisella peh-

meiköllä kuin 30 metrin savikolla. 10 metrin ponttiseinä ei vaimentanut tärinää 
ollenkaan. 

Taljan ym. (2015, s. 10) mukaan teräsponttiseinän käytöllä voidaan saada vaimen-

nettua värähtelyä 30–60 prosenttia. Laskentamalleista saatujen tulosten perus-
teella (taulukko 27) ankkuroimalla seinä voitiin päästä jopa 68 prosentin vaimen-
nukseen kymmenen metrin savipehmeiköllä, kun seinä on upotettu kovaan poh-

jaan saakka ja juna kulkee nopeudella 40 km/h. 
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Tärinäestekokeilujen perusteella teräsponttiseinä vaimentaa huomattavasti väräh-

telyä, jos pystysuuntainen värähtely on hallitseva. Vaakavärähtelyn ollessa hallit-
seva on seinän toiminta tärinän vaimennusesteenä epävarmaa (Talja ym. 2015, s. 
10). Taulukoista 17–26 nähdään, että laskentamalleissa, joissa saven paksuus on 

3 metriä ja penger on perustettu massanvaihdolle sekä saven paksuuden ollessa 
10 metriä, pystyvärähtelyn tehollisarvojen maksimit olivat suuremmat kuin vaaka-
värähtelyn. Myös savikerroksen ollessa 30 metriä syvä oli pystyvärähtely voimak-

kaampaa, paitsi 70 metrin etäisyydellä ratapenkereestä junan nopeudella 40 km/h, 
jolloin vaakasuuntainen värähtely oli hallitseva. Vaakavärähtely oli myös hallitseva 
3 metrin savikerroksessa, kun penger on maanvaraisesti perustettu, mutta 10 met-

rin päässä radasta junan nopeuden ollessa 40 km/h pystyvärähtely oli hieman voi-
makkaampaa. 

Teräsponttiseinä asennettiin joko kovaan pohjaan tai syvässä savipehmeikössä 10 

tai 16 metriin saakka. Van Hoorickxin ja muiden (2017, s. 4) mukaan seinämät 
heijastavat aaltoja, jos niiden asennussyvyys on yli 0,6-kertainen suhteessa 
Rayleighin aallonpituuteen. Seinäpituuksien määrittämisessä ei kuitenkaan huomi-

oitu kyseistä aallonpituutta. Työssä ei myöskään huomioitu jäykempien seinien vai-
kutusta tai muunlaisia seinäprofiileja, joiden ominaisuudet olisivat luultavasti muut-
taneet saatuja tuloksia. 

Ulvilan koeajokohteen mallinnuksessa materiaaliparametrien arvot valittiin kirjalli-

suudesta. Ratakilometriltä 315+680 tai tulosten tarkastelupisteiden kohdalta ei ol-
lut saatavilla pohjatutkimustuloksia, joten tarkkaa tietoa maaperän olosuhteista ei 
ollut. 

Mallinnuksessa käytettiin Mohr-Coulombin materiaalimallia, joka ei ole yhä tarkka 
kuin esimerkiksi hardening soil -malli. Huomioitavaa on myös se, että Plaxis-ohjel-
malla tehdyt simuloinnit ovat vain arvioita todellisuudesta, eikä numeerisilta tai 

mallinnuksesta syntyviltä virheiltä voida välttyä (Bentley 2020b, s. 6–10). 
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7 Johtopäätökset ja suositukset 

Teräsponttiseinän PU 12 toiminta vaakasuuntaisen värähtelyn vaimentamisessa oli 
tehtyjen laskelmien mukaan heikkoa, mutta ankkuroituna sillä saatiin vaimennet-

tua värähtelyä paikoitellen erittäin hyvin. Pystysuuntaista värähtelyä seinä vai-
mensi paremmin, ja myös ankkuroinnilla saatiin pienennettyä värähtelynopeuksia.  

Maanpinnan hallitsevat taajuudet olivat väliltä 0,8–10,0 Hz. Taajuudet riippuivat 

jonkin verran tarkasteltavista junan nopeuksista 40 ja 70 km/h. Värähtelyn suun-
nalla tai pehmeikön paksuudella ei ollut juuri merkitystä hallitseviin taajuuksiin 
paitsi kymmenen metrin paksuisessa savessa, jossa oli selvästi havaittavissa eri 
taajuudet pysty- ja vaakasuuntaiselle värähtelylle. 

Saadut tulokset antavat jonkinlaista käsitystä ponttiseinän hyödyllisyydestä ratatä-
rinän vaimentamisessa. Tulokset kuitenkin pätevät vain laskentamalleihin luo-
duissa olosuhteissa, joten ne eivät ole yleistettävissä kaikille kohteille. Jotta seinää 

voidaan käyttää tärinän vaimentamiseen, on maaperän pohjaolosuhteet selvitet-
tävä tarkasti, jotta mallinnus antaisi todenmukaisia tuloksia. Lisäksi tärinän vaime-
nemista kannattaisi tutkia ensin koerakenteiden avulla.  

Ponttiseinän toimintaa tarkasteltiin vain raskaan hiilijunan nopeuksilla 40 ja 70 
km/h. Jatkossa aihetta voitaisiin tutkia myös muilla junanopeuksilla. Lisäksi pont-
tiseinän toimintaa voitaisiin tutkia 3D-mallinnuksen avulla ja käyttää esimerkiksi 

jäykempää seinää tärinänvaimentimena. 
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8 Yhteenveto 

Raskas junaliikenne aiheuttaa pehmeissä maissa matalataajuista värähtelyä, joka 
tuntuu rakennuksissa ja ihmisten kehoissa tärinänä. Tärinän muodostumiseen vai-

kuttavat maaperä, radan perustamistapa ja junakaluston ominaisuudet. Värähtelyn 
suuruus ja taajuussisältö riippuvat maaperästä. Värähtely etenee maaperässä 
runko- ja pinta-aaltoina. Tärinän vaimenemista maaperässä on vaikea arvioida, 

sillä aallot heijastuvat ja taittuvat, mutta tärinää voidaan vaimentaa esimerkiksi 
teräsponttiseinillä tai laskemalla junien nopeusrajoituksia.  

Työn tavoitteena oli tutkia teräsponttiseinän toimintaa ratatärinän vaimentamiseksi 
pehmeissä savimaissa. Tarkoituksena oli selvittää maanpinnan hallitsevat taajuu-

det sekä värähtelynopeudet eri etäisyyksillä ratapenkereestä. Laskenta suoritettiin 
kaksiulotteisilla malleilla Plaxis-ohjelmalla. Laskentamallit perustuivat verifioituun 
malliin, joka luotiin Ulvilan koeajojen maaperäolosuhteiden sekä mittaustulosten 

perusteella. Mallissa käytettiin lähtötietosignaaleina radan palautuvaa painumaa 
junan ajonopeuksilla 40 ja 70 km/h. Saatuja tuloksia verrattiin koeajoista mitattui-
hin taajuuksiin sekä värähtelynopeuksiin. 

Ponttiseinän toimintaa tutkivissa laskentamalleissa vaihtelivat savipehmeikön pak-
suus ja seinän pituus. Työssä tutkittavat pehmeikköpaksuudet olivat 3, 10 ja 30 
metriä. Työssä tutkittiin lisäksi ratapenkereen perustamistavan vaikutusta ratatä-

rinään eli verrattiin pehmeikölle ja massanvaihdolle perustetun radan aiheuttamaa 
tärinää. Ponttiseinä ulottui korkeintaan 10 metrin pehmeikössä kovaan pohjaan 
asti ja 30 metrin pehmeikössä joko 10 tai 16 metriin asti. Työssä vertailtiin seinän 

lisäämisen ja sen ankkuroimisen vaikutusta ratatärinän vaimentamisessa. 

Laskentamallien tuloksia tarkasteltiin erikseen pysty- ja vaakasuuntaiselle värähte-
lylle. Hallitsevat taajuudet olivat väliltä 0,8–10,0 Hz kymmenen metrin päässä ra-

tapenkereestä. Taajuudet esitettiin terssikaistoittain ja ne riippuivat jonkin verran 
tarkasteltavista junan nopeuksista. Suurimmassa osassa malleista värähtelyn 
suunta tai pehmeikön paksuus ei vaikuttanut hallitseviin taajuuksiin. Ainoastaan 

10 metrin pehmeikössä oli selvästi eri taajuudet erisuuntaisille värähtelyille. 

Värähtelynopeudet selvitettiin yhden sekunnin tehollisarvon maksimeina 10, 30, 
50 ja 70 metrin etäisyydellä penkereestä. Tulokset esitettiin myös suhteellisina vä-

rähtelynopeuksina verrattuna seinättömään tilanteeseen. Saatujen tulosten mu-
kaan pelkkä ponttiseinä vaimentaa heikosti vaakasuuntaista värähtelyä, mutta 
ankkuroidulla seinällä saadaan vaimennettua värähtelyä paikoitellen erittäin hyvin. 

Pystysuuntaista värähtelyä saadaan vaimennettua kummallakin tavalla. 

Tuloksista saadaan jonkinlaista käsitystä ponttiseinän toiminnasta ratatärinän vai-
mentamisessa. Tulokset kuitenkin pätevät laskentamalleihin luoduissa olosuh-

teissa, joten ne eivät ole yleistettävissä kaikille kohteille. Jotta ponttiseinän toimin-
nan mallinnus antaisi todenmukaisia tuloksia, on maaperän pohjaolosuhteet selvi-
tettävä tarkasti. Tärinän vaimenemista kannattaisi tutkia myös ensin koerakentei-
den avulla. 
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Verifioitu malli 

 

Kuva 1. Plaxis-ohjelmalla luotu ja Ulvilan koeajojen mittausdatalla verifioitu malli. 
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Laskentamatriisiin perustuvat mallit 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Kuva 1. Laskentamatriisiin perustuvat mallit, joissa a) saven kerrospaksuus on 3 
metriä, b) saven kerrospaksuus on 3 metriä ja ratapenger on perustettu massan-
vaihdolle sekä c) saven kerrospaksuus on 10 metriä. Mallit on tehty Plaxis-ohjelmalla. 
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a) 

 

b) 

 

Kuva 2. Laskentamatriisiin perustuvat mallit, joissa saven kerrospaksuus on 30 metriä 
ja teräsponttiseinän syvyys on a) 10 metriä sekä b) 16 metriä. Mallit on tehty Plaxis-
ohjelmalla. 
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Maanpinnan pysty- ja vaakasuuntaiset värähtely-
nopeudet yhden sekunnin tehollisarvoina kymmenen 
metrin etäisyydellä ratapenkereestä 

 

 

Kuva 1. Laskentamallin pysty- ja vaakasuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin 
tehollisarvoina dynaamisen ajan funktiona tilanteissa, joissa pehmeän savikerroksen 
paksuus on kolme metriä ja junan nopeus on a) 40 km/h sekä b) 70 km/h. Tehollis-
arvot on laskettu kymmenen metrin etäisyydeltä ratapenkereestä. 
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Kuva 2. Laskentamallin pysty- ja vaakasuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin 
tehollisarvoina dynaamisen ajan funktiona tilanteissa, joissa pehmeän savikerroksen 
paksuus on kolme metriä, ratapenger on perustettu massanvaihdolle ja junan nopeus 
on a) 40 km/h sekä b) 70 km/h. Tehollisarvot on laskettu kymmenen metrin 
etäisyydeltä ratapenkereestä. 
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Kuva 3. Laskentamallin pysty- ja vaakasuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin 
tehollisarvoina dynaamisen ajan funktiona tilanteissa, joissa pehmeän savikerroksen 
paksuus on kymmenen metriä ja junan nopeus on a) 40 km/h sekä b) 70 km/h. 
Tehollisarvot on laskettu kymmenen metrin etäisyydeltä ratapenkereestä. 

  

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65

T
e
h

o
ll

is
a
r
vo

 
(1

s
) 

[m
m

/s
]

Dynaaminen aika [s]

ilman seinää vy PU12 vy ankkuroitu PU12 vy

ilman seinää vx PU12 vx ankkuroitu PU12 vx

a)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40

T
e
h

o
ll

is
a
r
vo

 
(1

s
) 

[m
m

/s
]

Dynaaminen aika [s]

ilman seinää vy PU12 vy ankkuroitu PU12 vy

ilman seinää vx PU12 vx ankkuroitu PU12 vx

b)



Opinnäytetyö 1/2022 Liite 3 / 4 (5) 

 

 

 

Kuva 4. Laskentamallin pysty- ja vaakasuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin 
tehollisarvoina dynaamisen ajan funktiona tilanteissa, joissa pehmeän savikerroksen 
paksuus on 30 metriä, teräsponttiseinän syvyys on 10 metriä ja junan nopeus on a) 40 
km/h sekä b) 70 km/h. Tehollisarvot on laskettu kymmenen metrin etäisyydeltä rata-
penkereestä. 
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Kuva 5. Laskentamallin pysty- ja vaakasuuntaiset värähtelynopeudet yhden sekunnin 
tehollisarvoina dynaamisen ajan funktiona tilanteissa, joissa pehmeän savikerroksen 
paksuus on 30 metriä, teräsponttiseinän syvyys on 16 metriä ja junan nopeus on a) 40 
km/h sekä b) 70 km/h. Tehollisarvot on laskettu kymmenen metrin etäisyydeltä rata-
penkereestä. 
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Maanpinnan hallitsevat taajuudet terssikaistoittain 
suhteellisina värähtelytehoina kymmenen metrin 
etäisyydellä ratapenkereestä 

  

Kuva 1. Maanpinnan a) pysty- ja b) vaakasuuntaisen värähtelyn hallitsevat taajuudet 
terssikaistoittain suhteellisina värähtelytehoina laskentamallissa, jossa savikerroksen 
paksuus on kolme metriä ja junan nopeus on 40 km/h. Tarkastelupiste sijaitsee 
kymmenen metrin etäisyydellä ratapenkereestä. 

 

  

Kuva 2. Maanpinnan a) pysty- ja b) vaakasuuntaisen värähtelyn hallitsevat taajuudet 
terssikaistoittain suhteellisina värähtelytehoina laskentamallissa, jossa savikerroksen 
paksuus on kolme metriä ja junan nopeus on 70 km/h. Tarkastelupiste sijaitsee 
kymmenen metrin etäisyydellä ratapenkereestä. 

 

  

Kuva 3. Maanpinnan a) pysty- ja b) vaakasuuntaisen värähtelyn hallitsevat taajuudet 
terssikaistoittain suhteellisina värähtelytehoina laskentamallissa, jossa savikerroksen 
paksuus on kolme metriä, penger on perustettu massanvaihdolle ja junan nopeus on 
40 km/h. Tarkastelupiste sijaitsee kymmenen metrin etäisyydellä ratapenkereestä. 
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Kuva 4. Maanpinnan a) pysty- ja b) vaakasuuntaisen värähtelyn hallitsevat taajuudet 
terssikaistoittain suhteellisina värähtelytehoina laskentamallissa, jossa savikerroksen 
paksuus on kolme metriä, penger on perustettu massanvaihdolle ja junan nopeus on 
70 km/h. Tarkastelupiste sijaitsee kymmenen metrin etäisyydellä ratapenkereestä.  

  

Kuva 5. Maanpinnan a) pysty- ja b) vaakasuuntaisen värähtelyn hallitsevat taajuudet 
terssikaistoittain suhteellisina värähtelytehoina laskentamallissa, jossa savikerroksen 
paksuus on kymmenen metriä ja junan nopeus on 40 km/h. Tarkastelupiste sijaitsee 
kymmenen metrin etäisyydellä ratapenkereestä. 

 

  

Kuva 6. Maanpinnan a) pysty- ja b) vaakasuuntaisen värähtelyn hallitsevat taajuudet 
terssikaistoittain suhteellisina värähtelytehoina laskentamallissa, jossa savikerroksen 
paksuus on kymmenen metriä ja junan nopeus on 70 km/h. Tarkastelupiste sijaitsee 
kymmenen metrin etäisyydellä ratapenkereestä. 
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Kuva 7. Maanpinnan a) pysty- ja b) vaakasuuntaisen värähtelyn hallitsevat taajuudet 
terssikaistoittain suhteellisina värähtelytehoina laskentamallissa, jossa savikerroksen 
paksuus on 30 metriä, teräsponttiseinän syvyys on 10 metriä ja junan nopeus on 40 
km/h. Tarkastelupiste sijaitsee kymmenen metrin etäisyydellä ratapenkereestä. 

 

   

Kuva 8. Maanpinnan a) pysty- ja b) vaakasuuntaisen värähtelyn hallitsevat taajuudet 
terssikaistoittain suhteellisina värähtelytehoina laskentamallissa, jossa savikerroksen 
paksuus on 30 metriä, teräsponttiseinän syvyys on 10 metriä ja junan nopeus on 70 
km/h. Tarkastelupiste sijaitsee kymmenen metrin etäisyydellä ratapenkereestä. 

 

  

Kuva 9. Maanpinnan a) pysty- ja b) vaakasuuntaisen värähtelyn hallitsevat taajuudet 
terssikaistoittain suhteellisina värähtelytehoina laskentamallissa, jossa savikerroksen 
paksuus on 30 metriä, teräsponttiseinän syvyys on 16 metriä ja junan nopeus on 40 
km/h. Tarkastelupiste sijaitsee kymmenen metrin etäisyydellä ratapenkereestä. 
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Kuva 10. Maanpinnan a) pysty- ja b) vaakasuuntaisen värähtelyn hallitsevat taajuudet 
terssikaistoittain suhteellisina värähtelytehoina laskentamallissa, jossa savikerroksen 
paksuus on 30 metriä, teräsponttiseinän syvyys on 16 metriä ja junan nopeus on 70 
km/h. Tarkastelupiste sijaitsee kymmenen metrin etäisyydellä ratapenkereestä. 
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