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Tämän kirjoituksen tarkoituksena on tarjota oh-
jeistus tärinää aiheuttavien rakennustyömaiden
organisaatioille.

Yleistä louhintakonsultin ja
tärinäasiantuntijan palveluista
Louhintatöihin oleellisesti liittyviä ympäristön
riskianalyysejä ja ympäristöselvityksiä alettiin
Suomessa enenevässä määrin tehdä Ruotsin
mallin mukaan vasta 1970-luvun alussa. Aikai-
semmin louhintoja tehtiin ympäristöä syste-
maattisesti huomioimatta. Todelliset louhinta-
vahingot korvattiin ja epäselvät reklamaatiota-
paukset kiistettiin. Tämä saattoi johtaa jopa oi-
keuskäsittelyyn. Valveutuneet urakoitsijat tee-
tättivät lähikiinteistöjen katselmukset epäsel-
vyyksien välttämiseksi omasta aloitteestaan.
Muuten katselmukset tehtiin vain tilaajan vaati-
muksesta. Tärinämittauksia ei tehty, sillä tilas-
tollisia tärinäraja-arvoja ei ollut, eikä tärinämit-
tareitakaan ollut tarjolla. Tärinäherkistä laitteis-
ta ei ollut haittaa, koska mm. tietokoneet olivat
tuolloin vielä harvinaisia.

Louhintatärinöitä ja niiden ympäristövaiku-
tuksia silmällä pitäen riskianalyysien laajamit-
taisen teetättämisen edelläkävijänä voidaan pi-
tää Helsingin Metrotoimistoa, joka teetätti
suunnittelijoillaan Hakaniemen työtunnelia lu-
kuun ottamatta kaikkiin asema- ja tunnelilou-
hintoihin liittyvät ympäristön riskianalyysit.

Louhinnat ja ympäristö [3]

Alkavien louhintatöiden ympäristössä tehtävät
esitutkimukset jakaantuvat kahteen päätyyppiin
riippuen niiden laajuudesta ja määrästä. Sup-
peampaa tutkimusta kutsutaan ympäristöselvi-
tykseksi ja laajempaa, sekä samalla perusteelli-
sempaa, riskianalyysiksi. Ympäristöselvitys tai
riskianalyysi voidaan määritellä myös selvityk-
seksi siitä, miten ympäristö kaikkine toimintoi-
neen on ennalta huomioitava tulevan louhinta-
työn suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ympäristöselvitys
Ympäristöselvitys on kuvaus louhintatyömaan
ympäristössä sijaitsevista kohteista ja niiden
louhintatyön suunnittelulle ja toteuttamiselle
asettamista rajoituksista ja varotoimenpiteistä.
Ympäristöselvityksessä määritetään rakennus-
ten katselmusalue ja työn aikana noudatettavat
ohjeelliset tärinäraja-arvot. Lisäksi määritetään
tarvittavat tärinämittaustoimenpiteet, kartoite-
taan alueen tärinäherkät laitteet ja toiminnot
sekä huomioidaan niiden edellyttämät toimen-
piteet.

Riskianalyysi
Työkohteen ympäristön riskianalyysi on sel-
keästi ympäristöselvitystä laajempi asiakirja.
Riskianalyysissä pyritään kuvaamaan louhinta-
töiden suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä
suunnittelijaa, rakennuttajaa, urakoitsijaa sekä
ympäristöä ja näiden keskinäisiä suhteita sivu-
avia mahdollisia riskitekijöitä.

Riskianalyysissä käsitellään soveltuvin osin
ao. töihin liittyvää lainsäädäntöä, turvallisuus-
määräyksiä, vaaratekijöitä, niiden rajoittamis-
mahdollisuuksia, louhintalaatua, erilaisia mah-
dollisia työtapoja sekä näistä aiheutuvia vaiku-
tuksia ja riskitekijöitä. Tavoitteena on mahdolli-
simman kattavasti saattaa teknisten ja/tai ta-
loudellisten päätösten tueksi eri vaihtoehtoihin
liittyviä mahdollisuuksia, seuraamuksia sekä
riskitekijöitä. Kun erilaiset toteutusvaihtoehdot,
niiden edut ja haitat, voidaan arvioida ja niihin
liittyviin riskeihin varautua, on myös mahdollis-
ta ennalta sopia vastuun sekä riskien jakamises-
ta.

Riskianalyysin teettäminen kuuluu rakennut-
tajalle. Rakennuttajan tulee teettää ympäristö-
selvitys ja riskianalyysi tarjouspyyntöasiakirjo-
jen yhteyteen. Tällöin tarjousvaiheessa kaikilla
osapuolilla on käytössään tiedot ympäristön
teknisistä ynnä muista rajoituksista sekä niiden
vaatimista toimenpiteistä. Riskianalyysin käy-
töllä vältetään työn aikana ”yllättäen” ilmaantu-
via ennakoimattomia rajoituksia työlle ja haitto- 443
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ja ympäristölle. Jos ennakkoselvitykset on tehty
huolellisesti, toteutustapoihin liittyvät yli- ja
alimitoitusriskien todennäköisyydet pienene-
vät. Virheelliset arviot ennakkoselvityksissä
voivat antaa todellisuuteen verrattuna liian hel-
pon tai vaikean ennakkokuvan tulevasta louhin-
tatyöstä.

Ympäristöselvityksen ja
riskianalyysin sisältö
Ympäristöselvityksen sisältö:
• kuvaus siitä, mitä tehdään, missä, miksi ja

milloin
• yleiskuvaus työmaasta, toteutuksesta ja ym-

päristöstä
• asutulla alueella: kaapelit, putkilinjat, liiken-

ne, ulkoilureitit
• tiedottamistarve ja järjestelyt
• ohjeellinen katselmusalue: missä katselmuk-

set pidetään, missä ei
• tärinävaimennukset ja muut vaaditut varotoi-

menpidejärjestelyt
• ohjeelliset tärinärajoitukset (raja-arvot) ja

mittausjärjestelyt.

Riskianalyysin sisältö edellä mainittujen lisäk-
si:
• arviot rajoitusten mukaisista odotettavissa

olevista louhinnan irrotustehoista, niihin liit-
tyvistä riskeistä (tekniset & taloudelliset) ja
niiden jakautumisesta osapuolten kesken

• riskien analysointi, niiden merkitys ja seuraa-
mukset mm. louhintalaatu, aikataulukysy-
mykset ja eri toteutustapojen vaikutukset lop-
putulokseen.

Ympäristöselvityksen ja
riskianalyysin merkitys
Ympäristölle dokumentit ovat osoitus ja suunni-
telma siitä, mitä ja miten varotoimenpiteiden
määrittelyssä ympäristö on huomioitu. Doku-
menteissa todetaan myös, mikäli jokin kohde ei
vaadi toimenpiteitä. Ympäristö saadaan sitou-
tettua ratkaisuihin, jos sille annetaan mahdolli-
suus osallistua ennakointiin ja tarvittavien varo-
toimenpiteiden määrittelyyn (mm. rakennus- ja
ympäristövalvonnan virkamiehet, muut vastuu-
henkilöt).

Urakoitsijalle dokumentit antavat etukäteen
tietoa tarjouskohteen teknisistä rajoituksista il-
man omia tutkimuksia. Riski työn aikana il-
maantuviin ”yllätyksiin” vähenee (aikataulu- ja
kustannusriskit). Jos rakennuttajakonsultti tms.
haluaa määrätä työtapojen yksityiskohtia, tulee
tämä olla tiedossa etukäteen (urakoitsijalla tulisi

olla mahdollisuus valita työtapansa, kunhan
lopputulosta varten asetetut vaatimukset ja reu-
naehdot täyttyvät).

Rakennuttajalle dokumentit ovat osoitus sii-
tä, että myös rakennuttaja kantaa vastuuta hank-
keensa vaikutuksista ympäristöön. Työn aikana
ilmaantuvien ”yllätysten” riski vähenee. Yliva-
rovaiset rajoitukset voivat lisätä kustannuksia ja
alimitoitetut lisätä vahinkoriskejä.

Rakennukset – katselmukset
ja rakennusten
tärinäraja-arvot
Tärinäasiantuntija selvittää työkohteen lähei-
syydessä olevien rakennusten perustamistavat
kiinteistöjen omistajilta ja viranomaisilta saata-
vien tietojen perusteella. Näiden tietojen sekä
työkohteen mittasuhteiden perusteella määritel-
lään kohteessa sovellettavat pohjoismaisen käy-
tännön mukaiset ohjeelliset rakennusten katsel-
musalueet ja tärinän raja-arvot.

Katselmusalueen määrittely ja
katselmusajankohdan
sopiminen [4]

Rakennuttajan teettämässä työkohteen ympä-
ristön riskianalyysissä tai ympäristöselvitykses-
sä määritellään rakennusten katselmusalue ja tä-
rinämittauspisteiden määrät ja sijainnit sekä
työn aikana noudatettavat ohjeelliset tärinära-
ja-arvot, joiden tietojen perusteella tarjous voi-
daan tehdä kokonaishintaisena.

Mikäli työkohteen ympäristön riskianalyysiä
tai ympäristöselvitystä ei ole tehty, voidaan työ-
tehtävät suorittaa yksikköhintaisena, jossa tilaa-
ja määrittelee katselmoitavat kiinteistöt ja hank-
kii kiinteistöjen yhteystiedot. Tärinäasiantuntija
sopii kiinteistöjen kanssa sopivat katselmoin-
tiajat.

Katselmuksesta ja työmaasta
tiedottaminen
Louhintakonsultti toimittaa tilaajalle alkukat-
selmuksesta ja rakennushankkeesta tiedottavan
alkukatselmusilmoituksen, jonka kopioinnista
ja jakelusta asuntoihin vastaa tapauskohtaisesti
louhintakonsultti, tilaaja tai kiinteistön edustaja.
Tiedottamisella on todettu olevan myönteinen
vaikutus hankkeen aiheuttamien häiriöiden ko-
kemiseen ja niistä reklamoimiseen.

Ohjeistus tärinää aiheuttavien rakennustyömaiden organisaatioille
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Katselmukset
Katselmus pidetään pohjoismaissa voimassa
olevien standardien mukaisesti. Tulokset kirja-
taan piirtämismenetelmää käyttäen ja tarvittaes-
sa valokuva/videotallentein täydentäen. Katsel-
muksesta laaditaan pöytäkirja 3 kappaleena.
Kopio pöytäkirjasta toimitetaan kiinteistön
edustajalle, urakoitsijalle ja rakennuttajalle.

Alkukatselmukset järjestetään kaikissa koh-
teissa, joissa rakennuttaja on teettänyt työkoh-
teen ympäristön riskianalyysin tai ympäristösel-
vityksen. Louhintakonsultti hoitaa kaikki alku-
katselmusjärjestelyt riskianalyysin vaatimusten
mukaisesti siinä nimettyjen ympäristön kohtei-
den yhteyshenkilöiden kanssa. Louhintakon-
sultti pitää alkukatselmuksen kiinteistön kaikis-
sa tiloissa, joihin päästään.

Mahdollisista työkohteen erityispiirteiden
edellyttämistä välikatselmusjärjestelyistä sovi-
taan aina erikseen. Välikatselmuksia tarvitaan,
kun esimerkiksi urakoitsija vaihtuu tai vastuu
katkeaa.

Loppukatselmuksia varten louhintakonsultti
laatii loppukatselmuskyselyn kaikkiin kohtei-
siin, joissa alkukatselmus on aikanaan suoritet-
tu. Loppukatselmukset tehdään sopimuksen
mukaisesti. Louhintakonsultti pitää loppukat-
selmuksen kiinteistön yleisissä tiloissa. Lisäksi
louhintakonsultti tarkastaa paikat, joista on so-
vittuun ajankohtaan mennessä tehty ilmoitus
mahdollisista hankkeen aiheuttamista vahin-
goista tai esitetty erillinen loppukatselmuspyyn-
tö. Ilmoitukset ja havainnot kirjataan alkukat-
selmuspöytäkirjapohjalle käyttäen alkukatsel-
musmerkinnöistä poikkeavaa väriä. Katselmuk-
sesta laaditaan pöytäkirja 3 kappaleena, ja kat-
selmuskirjaukset hyväksytetään kiinteistön
edustajalla. Pöytäkirjat toimitetaan kiinteistön
edustajalle, urakoitsijalle ja rakennuttajalle.

Herkät laitteet ja toiminnot
sekä niiden tärinäraja-arvot
Louhintakonsultti selvittää työkohteen ympä-
ristöalueilla sijaitsevat kohteet, jotka mahdolli-
sesti asettavat rajoituksia työstä aiheutuville tä-
rinävaikutuksille. Ao. laitteille ja toiminnoille
määritetään suojaus- ja varotoimenpiteet, joilla
haittoja, häiriöitä ja vaurioita pyritään tarkoi-
tuksenmukaisesti rajoittamaan. Raja-arvot, suo-
jaus- ja varotoimenpiteet perustuvat ao. laite-
valmistajien ja käyttäjien antamiin tietoihin
sekä vastaavanlaisista työkohteista kertyneiden
kokemusten soveltamiseen.

Tärinän, ilmanpaineen ja
melun mittauspisteiden ja
-käytännön määrittely
Tärinäasiantuntija esittää edellä mainittujen ra-
kennusten, laitteiden ja toimintojen asettamien
rajoitusten mukaiset valvontajärjestelyt määrit-
tämällä tärinämittauspisteiden paikat sekä niis-
sä seurattavat mittaussuureet ja tulosten rapor-
tointijärjestelyt.

Tärinää mitataan kahdessa vaakasuunnassa
(pituus- ja poikittaissuunnassa) sekä pystysuun-
nassa. Tärinän vahinkovaaran mittaussuureeksi
on sovittu heilahdusnopeus, joka ilmoitetaan
yksikössä mm/s.

Mittaukset tehdään kansainvälisten standar-
dien, voimassa olevien ohjeiden, vallitsevan
käytännön ja kulloistenkin vaatimusten mukai-
sella tavalla. Tärinämittauspisteet määritellään
sopimuksen mukaan tilaajan ja/tai tärinäasian-
tuntijan toimesta riskianalyysiin perustuen. Tä-
rinämittaustulokset käsitellään ja raportoidaan
tilaajalle sopimuksen mukaan.

Kokemuksen perusteella osa ihmisistä kokee
jo 1–5 mm/s lyhytaikaisen louhintatärinän häi-
ritsevänä. Rakenteille näillä arvoilla ei ole vai-
kutusta, ks. kappale Sallitut raja-arvot.

Oy Finnrock Ab:n
mittauskalusto
Oy Finnrock Ab:n käyttämät mittauslaitteet
ovat kaikki jatkuvatoimisia, säännöllisin vä-
liajoin kalibroituja ja täyttävät voimassa olevat
häiriö- ja muut tekniset vaatimukset. Kaikissa
mittarimalleissa on vähintään 32 mittausvuoro-
kauden muistikapasiteetti. Abemin ja Sigico-
min valmistamat kaukokäyttöiset mittarit lähet-
tävät tulokset tarvittaessa tekstiviestinä tai ne

Ohjeistus tärinää aiheuttavien rakennustyömaiden organisaatioille
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ovat kytkettävissä internet-pohjaiseen suomen-,
ruotsin- ja englanninkieliseen tärinämittaustu-
losten seuranta- ja raportointijärjestelmään
(NCVIB).

Sigicom INFRA
Verkkovirtakäyttöinen (varavirta ja lyhytaikai-
nen käyttö akulla) monikanavainen kaukokäyt-
töinen aaltomuoto/taajuus- ja huippuarvomit-
tauslaitteisto. Tallentaa useasta kaapelilla yh-
distettävästä anturista tärinän pysty- tai kaikki-
en 3 komponentin heilahdusnopeuden, taajuu-
den, kiihtyvyyden ja amplitudin aikahisto-
riakäyrän. Soveltuu myös ilmanpaineen ja me-
lun jatkuvatoimiseen rekisteröimiseen. Lähet-
tää mittaustulokset tekstiviestinä ja tiedostoina.

Sigicom INFRA MINI
Verkkovirtakäyttöinen (varavirta ja lyhytaikai-
nen käyttö paristoilla) monikanavainen kauko-
käyttöinen aaltomuoto/taajuus- ja huippuarvo-
mittauslaitteisto. Tallentaa useasta kaapelilla
yhdistettävästä anturista tärinän pysty- tai kaik-
kien 3 komponentin heilahdusnopeuden, taa-

juuden, kiihtyvyyden ja amplitudin aikahisto-
riakäyrän. Soveltuu myös ilmanpaineen ja me-
lun jatkuvatoimiseen rekisteröimiseen. Lähet-
tää mittaustulokset tekstiviestinä ja tiedostoina.

Instantel MiniMate plus l l
Verkkovirta/aurinkopaneelikäyttöinen (vara-
virta ja käyttö akulla n. 1 kk) 3-kanavainen kau-
kokäyttöinen aaltomuoto/taajuus- ja huippuar-
vomittauslaitteisto. Tallentaa tärinän pysty- tai
kaikkien 3 komponentin heilahdusnopeuden,
taajuuden, kiihtyvyyden ja amplitudin aikahis-
toriakäyrän. Soveltuu myös ilmanpaineen ja
melun jatkuvatoimiseen rekisteröimiseen. Lä-
hettää mittaustulokset tekstiviestinä ja sähkö-
postitse halutun jakelulistan mukaisesti.

ABEM UVS601
Paristokäyttöinen, 1-kanavainen huippuarvo-
mittari. Tallentaa tärinän pystykomponentin
heilahdusnopeuden, kiihtyvyyden ja amplitudin
huippuarvon.

Ohjeistus tärinää aiheuttavien rakennustyömaiden organisaatioille
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ABEM UVS601B
Verkkovirtakäyttöinen (varavirta ja lyhytaikai-
nen käyttö akulla ja paristoilla) 1-kanavainen
kaukokäyttöinen huippuarvomittari. Tallentaa
tärinän pystykomponentin heilahdusnopeuden,
kiihtyvyyden ja amplitudin huippuarvon. Laite
lähettää mittaustulokset tekstiviestinä ja tiedos-
toina.

ABEM UVS1500
Paristo- tai verkkovirtakäyttöinen 4-kanavainen
aaltomuoto/taajuus- ja huippuarvomittari. Tal-
lentaa tärinän pysty- tai kaikkien 3 komponentin
heilahdusnopeuden, taajuuden, kiihtyvyyden ja
amplitudin aikahistoriakäyrän. Soveltuu myös
ilmanpaineen ja melun jatkuvatoimiseen rekis-
teröimiseen.

ABEM UVS1500B
Verkkovirtakäyttöinen (varavirta ja lyhytaikai-
nen käyttö akulla) 4-kanavainen kaukokäyttöi-
nen aaltomuoto/taajuus- ja huippuarvomittari.
Tallentaa tärinän pysty- tai kaikkien 3 kompo-
nentin heilahdusnopeuden, taajuuden, kiihty-
vyyden ja amplitudin aikahistoriakäyrän. So-
veltuu myös ilmanpaineen ja melun jatkuvatoi-
miseen rekisteröimiseen. Lähettää mittaustu-
lokset tekstiviestinä ja tiedostoina.

Muut rakentamisen
tärinämittaukset
Räjäytystärinöiden lisäksi tärinäasiantuntija
suorittaa myös muita rakentamiseen liittyviä tä-
rinämittauksia. Tärinää syntyy rakennustyö-
mailla mm. paalutuksesta, ponttauksesta, piik-
kauksesta sekä purku- ja kaivutöistä. Louhinta-
konsulttien mittaukset ja ohjearvojen määritte-
lyt perustuvat LPO-2005 kohtaan ympäristön
asettamat vaatimukset [14] sekä DIN-4150-nor-
mistoon. Rakentamisen tärinöiden vaikutukset
ympäristöön ovat riippuvaisia mm. tärinäläh-
teen iskuvoimakkuudesta, maan tärinäjohta-
vuudesta, ympäristön rakennusten tyypeistä
sekä perustamistavoista. Ohjearvot määritel-
läänkin taajuusriippuvaisina, mutta louhintaoh-
jearvoista poiketen ne eivät ole etäisyysriippu-
vaisia.

Tärinäasiantuntija suosittelee kolmiaksiaa-
lista aikahistoriakäyrällistä tärinämittausta työ-
maiden tärinäseurantaan. Oy Finnrock Ab:n
kolmiaksiaalimittarit soveltuvat hyvin sekä työ-
maalla työnaikaisiin paikalla luettaviin mittauk-
siin (helpottaa esimerkiksi siltojen betoniraken-
teiden valun jälkeistä lujuuden kasvun kehityk-
sen tärinäseurantaa), mutta myös kaukokäyttöi-
seen reaaliaikaiseen etäseurantaan.

Tärinää aiheuttavien töiden
kaukovalvonta
Pyrittäessä reaaliaikaiseen valvontaan tarjoaa
kaukovalvontalaitteisto tämän hetken parhaan
toimivan ja luotettavan tärinämittaustulosten
seurantapalvelun. Tärinän kaukovalvonnan pe-
rusajatuksena on saada erilaisten tärinäalttiiden
työmaiden aiheuttamat tärinätasot reaaliajassa
työntekijän ja/tai valvojan tietoisuuteen. Reaa-
liajassa tapahtuva tiedotustoiminta pienentää
lähiympäristön vahinkovaaraa sekä mahdollis-
taa myös kustannussäästöjä työmaalle. Tämä
perustuu työstä aiheutuvan tärinätason tietämi-
seen, jonka jälkeen työmenetelmiä voi säätää
paremmin työmaalle sopiviksi. Abemin ja Sigi-
comin valmistamat kaukokäyttöiset mittarit lä-
hettävät tulokset tarvittaessa tekstiviestinä ja/tai
ne ovat kytkettävissä internet-pohjaiseen suo-
men-, ruotsin- ja englanninkieliseen tärinämit-
taustulosten seuranta- ja raportointijärjestel-
mään (NCVIB). Instantel MiniMate plus ll lä-
hettää mittaustulokset tekstiviestinä ja sähkö-
postitse halutun jakelulistan mukaisesti.

Mihin kaukovalvontaa
tarvitaan?
Hankalien työmaaolojen tai lähiympäristön toi-
minnan vuoksi ei aina ole mahdollista päästä tä-
rinämittarin luokse lukemaan mittarin taltioi-
mia tuloksia. Lähikiinteistöjen toiminta ei
myöskään saa kärsiä tärinöiden tai tärinänmit-
taustyöstä aiheutuneen haitan seurauksena. Näi-
den lisäksi myös lisääntyneen ilkivallan johdos-
ta tärinämittarit pyritään sijoittamaan paikkoi-
hin, jonne ei työmaan ulkopuolisilla ole pääsyä.
Tärinää aiheuttavat työvaiheet kuuluvat kuiten-
kin sellaisiin työvaiheisiin, joiden jatkuvaa tark-
kailua edellytetään. Ympäristöön johtuvalle tä-
rinätasolle on raja-arvot, joita ei saa ylittää. Tä-
rinää aiheuttavaa työtä tekevän tuleekin olla tie-
toinen aiheuttamansa tärinän suuruudesta. Näis-
tä tekijöistä aiheutuu yhtälö, jonka ratkaisemi-
seksi on kehitetty tärinän kaukovalvontajärjes-
telmä.

Suositus liikennetärinän
mittaamisesta ja luokituksesta [2]

Ympäristönsuojelulaki (N:o 86/2000) ja ympä-
ristöministeriön asetus pohjarakenteista (RaMK
B3, 2004) edellyttävät liikennetärinästä aiheu-
tuvat ympäristöhaitat otettavaksi huomioon.
Liikennetärinä ei saa aiheuttaa vaurioita raken-
nukselle eikä kohtuutonta häiriötä rakennukses-

Ohjeistus tärinää aiheuttavien rakennustyömaiden organisaatioille

447

R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

10
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
A

M
K

 R
K

L 
ry



sa oleville ihmisille. Tämän julkaisun päätar-
koitus on esittää liikennetärinää koskevaa oh-
jeistusta suunnittelijoille ja päättäjille, jotta lii-
kennetärinästä aiheutuva haitta voidaan ottaa
entistä paremmin huomioon yhdyskunta-, lii-
kenne- ja rakennesuunnittelussa.

Tutkimuksessa suositeltu asumisviihtyvyy-
teen perustuva liikennetärinän luokitus ja luok-
kien rajat ovat samat kuin Norjan standardissa
NS 8176 (1999). Värähtelytarkastelu perustuu
standardin ISO 2631-2 (2003) mukaiseen väräh-
telynopeuden taajuuspainotettuun tehollisar-
voon. Värähtelyn tunnuslukuna käytetään
asuintiloista yhden viikon aikana mitattua tilas-
tollisesti suurinta tehollisarvoa. Käytännössä
tunnusluku määritetään 15 liikennevälineestä,
jotka ovat aiheuttaneet suurimmat värähtelyt.
VTT:n mittaamasta 16 kohteesta saadut tulokset
osoittavat, että NS 8176:ssa esitetyt raja-arvot
soveltuvat myös Suomeen. Tutkimuksessa on
myös verrattu asuintilojen värähtelyä maanpin-
nan pystyvärähtelyyn. Mitatuista rakennuksista
saatuun kokemukseen perustuen on erittäin epä-
todennäköistä, että lattian pystyvärähtelyn tai
kaksikerroksisen talon toisen kerroksen vaaka-
värähtelyn tunnusluku olisi yli kaksinkertainen
maasta mitattuun värähtelyn tunnuslukuun näh-
den. Paaluperustuksen havaittiin vaimentavan
selvästi rakennuksen pystyvärähtelyä, mutta
vaakavärähtelyihin ei paalutuksella havaittu
olevan oleellista vaikutusta.

Viime vuosina on kuitenkin aiempaa enem-
män kiinnitetty huomiota maantärinöihin myös
ihmisten kokeman häiriön kannalta. Vuonna
2004 VTT julkaisi suosituksen liikennetärinän
mittaamisesta ja luokituksesta. Julkaisu sisältää
suosituksen rakennusten värähtelyluokituksesta
(taulukko) nimenomaan ihmisten kokeman häi-
riön kannalta. Suositus perustuu alun perin Nor-
jan standardissa NS 8176 [1999] esitettyyn suo-
situkseen rakennusten värähtelyluokituksesta
liikennetärinöille. Suosituksen perusteena on
värähtelyn tunnusluku vw,95, joka on määritetty
siten, että se vastaa asuintiloissa esiintyvän vä-

rähtelyn tilastollista maksimiarvoa, kun mit-
tausjakson pituus on yksi viikko. Suositus on
linjassa useissa maissa esitettyjen suositusten
sekä VTT:n saaman kokemuksen kanssa.

VTT:n suosituksessa ihmisiin kohdistuvaa
tärinän häiritsevyyttä pyritään mittaamaan kes-
keltä makuuhuoneen lattiaa.

Liikenneväylien läheisyydessä sijaitsevista
rakennuksista ja uusilta kaavoitusalueilta tarvi-
taan usein liikennetärinän aiheuttaman muka-
vuusarvon ja vahinkovaaran sekä häiriöaluei-
den selvityksiä. Liikennetärinän mittauksiin ja
sen aiheuttamien haitta-alueiden kartoituksiin
tarvittavaa osaamista ja maastossa tapahtuvaan
tärinämittaukseen soveltuva mittauskalusto on
esitelty kappaleessa Mittauskalusto.

Herkkien laitteiden ja toimintojen tärinävai-
mennukset, -suojaukset sekä muut varotoimen-
piteet ja järjestelyt [4]

Vaimennusten
suunnitteluperusteet
Tärinäsuojaustoimenpiteiden ja vaimennusten
suunnittelun lähtöarvoja ovat:
• suojattavien laitteiden ja toimintojen tärinä-

raja-arvot
• kohteen häiriöiden ja vallitsevan värähte-

ly-ympäristön fysikaaliset ominaisuudet
• vaimenninmateriaalien fysikaaliset ominai-

suudet
• laitteiden fyysisten mittasuhteiden, toiminta-

periaatteiden ja vaatimusten tunteminen
• vain vapaasti seisovien (ei kiinnitettyjen) lait-

teiden vaimennus
• vaimennuksen suorittaminen tärinälle, jonka

taajuus f > 40 Hz.
Vaimennustöissä käytetään parhaita saatavissa
olevia materiaaleja, joiden teknisistä ominai-
suuksista on kattavat tiedot (fysikaaliset, ke-
mialliset ja käyttöikää koskevat tiedot).
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Suositus rakennusten värähtelyluokituksesta liikennetärinöille

Värähtelyluokka Kuvaus värähtelyolosuhteista VW.95
[mm/s]

A Hyvät asuinolosuhteet
Ihmiset eivät yleensä havaitse värähtelyä.

0,10

B Suhteellisen hyvät olosuhteet
Ihmiset voivat havaita värähtelyn, mutta ne eivät ole häiritseviä.

0,15

C Suositus uusien rakennusten ja väylien suunnittelussa
Keskimäärin 15 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä j
a voi valittaa häiriöistä.

0,30

D Olosuhteet, joihin pyritään vanhoilla asuinalueilla
Keskimäärin 25 % asukkaista pitää värähtelyitä häiritsevinä
ja voi valittaa häiriöistä.

0,60
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Vaimennusten mitoitus perustuu vaimenti-
mien ominaisuuksien ja värähtelytilasta käytet-
tävissä olevien tietojen, laitteiden eri tukipistei-
den todellisten kuormitusten ja niiden omien
häiriötaajuuksien yhteensovittamiseen siten,
että lähtöarvojen mukaisissa olosuhteissa saa-
vutetaan sovittu vaimennustehokkuus.

Vaimennustoimenpiteet ja -materiaalit valitaan
painoluokan mukaan, joten kustannukset jakau-
tuvat painoluokittain.

Normit ja suositukset
Räjäytystöiden aiheuttamia reklamaatioita ra-
kenteissa sekä niiden syy-yhteyksiä selvitettä-
essä käytössä on ollut laaja tutkimusaineisto.
Tutkimuksien tuloksena räjähdyksen aiheutta-
man tärinän rakenteille aiheuttaman vaaran mit-
tana pidetään tärinän heilahdusnopeutta. Ra-
kenteiden tärinänkestävyyden tunnuslukuna
käytetään tilastoihin perustuen heilahdusnopeu-
den pystykomponentin huippuarvoa. Suomessa
voimassa olevat tärinän raja-arvot ja suositukset
ovat laadittu lähinnä rakenteiden vaurioitumis-
riskin kannalta.

Sallitut raja-arvot
Suomessa käytössä olevat räjäytys- ja louhinta-
töiden aiheuttaman tärinän raja-arvot määritel-
lään työministeriön julkaisemassa kirjassa Rä-
jäytysalan normit, räjäytys- ja louhintatöiden
turvallisuusmääräykset 16:0 [1]. RIL valmiste-
lee uutta ohjeistusta. Turvallisuusmääräysten
taulukoissa 8 ja 9 määritellään sallittu samanai-
kaisesti samalla hidasteajalla räjähtävä räjäh-
dysainemäärä. Taulukoissa annetuista räjähde-
määristä voidaan poiketa tärinämittaustulosten
perusteella osoittamalla, ettei tärinälle sallittua
raja-arvoa ylitetä. Taulukoissa olevat tärinära-
ja-arvot perustuvat laajaan kokemusperäiseen
tietoon. Miljoonia tärinämittaustuloksia on ke-
rätty ja niiden avulla on selvitetty, kuinka suuril-
la tärinäarvoilla erityyppisiin rakennuksiin on
syntynyt vikoja/vaurioita. Taulukoiden saman-
aikaisesti räjähtävää räjähdysainemäärää nou-
dattaen ei vahinkoja suurella tilastollisella var-
muudella aiheudu.

Turvallisuusmääräykset 16:0 taulukossa 10
esitetään sallittu heilahdusnopeuden arvo v1 eri
etäisyyksillä erilaisille materiaaleille peruste-
tuille rakenteille ja taulukossa 11 esitetään ra-
kennustapakertoimet Fk . Laskennassa käytettä-
vät taulukot löytyvät liitteestä 1.

Näistä taulukoista saadaan määriteltyä ta-
pauskohtaisesti tärinän heilahdusnopeuden pys-
tykomponentin sallittu raja-arvo rakennustapa-
kertoimen ja etäisyyden funktiona seuraavaa
laskukaavaa (1) käyttäen:

v = Fk × v1 (1)

missä v = heilahdusnopeus (mm/s)
(pystykomponentin huippuarvo)

Fk = rakennustapakerroin
v1 = heilahdusnopeuden huippuarvo

etäisyyden funktiona (mm/s)

Esimerkiksi noin 30 m:n etäisyydellä sijaitse-
van kallioperusteisen betonisen tai tiilisen (ei
kahi-tiilisen) asuintalon raja-arvo on 45 mm/s.

Rakennusten tai rakenneosien läheisyydessä
louhittaessa tärinäasiantuntija suosittelee huo-
mioimaan myös tärinän vaakakomponenttien
vaikutukset rakenteille.

Lakeihin ja katselmuksiin
liittyvät asiat erilaisilla
tärinäteknisillä työmailla [13]

Varsinaista lakia katselmusalueen laajuudesta
tai katselmuksen suorittamisesta ei ole olemas-
sa. Määräykset ovat velvoittavia. Ohjeet eivät
ole velvoittavia.

Lainsäädännössä louhinta- ja räjäytystyö on
lueteltu ankaran vastuun alaiseksi toiminnaksi,
jossa louhintatyön suorittaja vastaa vahingoista
tuottamuksesta riippumatta, jolloin alkukatsel-
musten ja tärinämittausten tarkka suorittaminen
korostuu. Yleisten sopimusehtojen mukaan vas-
tuu suunnittelusta on tavallisesti rakennuttajal-
la. Jos urakoitsija on sopimuksessa ottanut suo-
ritukseensa myös suunnittelun, niin kuin esim.
urakkasopimuksissa ”avaimet käteen”, muuttuu
rakennuttajan ja urakoitsijan vastuuraja.

Tavallisesti urakassa urakoitsijan toteutta-
misvaihe alkaa vasta hänelle annettujen suunni-
telmien mukaisen työn käynnistyessä. Vastuu
louhinnasta on aina louhijalla. Louhintaliike on
ankaran vastuun alaisuudessa, josta lyhyt selos-
te alla.

Korvausvastuun syntyminen tuottamuksesta
riippumatta eli ankara vastuu:
Korvausta vaadittaessa on lähtökohtana se, että
jollekulle on sattunut vahingoksi luonnehditta-
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Herkkien laitteiden jako painon mukaan

Mikrot < 20 kg

Keskisuuret laitteet 20–80 kg

Suuret laitteet > 80 kg
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va epäedullinen tapahtuma, joka on yhteydessä
toisen henkilön tekoon, laiminlyöntiin tai toi-
mintaan. Tuottamusvastuun alueella vapautuu
se henkilö korvausvastuusta, jonka teosta, lai-
minlyönnistä tai toiminnasta vahinko on lähtöi-
sin, ellei voida todeta tahallisuutta tai moititta-
vaa huolimattomuutta. Lainsäädäntömme ja oi-
keuskäytäntömme tuntevat kuitenkin useita va-
hinkotilanteita, joissa vastuu syntyy, vaikka ei
tahallisuutta tai tuottamusta voitaisikaan todeta.
Näin erottuvaa vahingonkorvausoikeutta voi-
daan nimittää tuottamuksesta riippumattomaksi
vastuuksi. Siitä käytetään myös nimitystä anka-
ra vastuu ja objektiivinen vastuu.

Alla lainauksia korkeimman oikeuden ratkai-
suista, voimassa olevista määräyksistä ja ohjeista:

Päätös KKO:1996:59:
Riskin rakennuksen vahingoittumisesta kantaa
lähtökohtaisesti rakennuksen omistaja itse. Toi-
sen kannettavaksi korvausvastuu vahingoista
voidaan sälyttää vain, jos siihen on erityinen pe-
ruste.

Naapuruussuhteissa riski rakennuksen vahin-
goittumisesta voi siirtyä naapurille eri perustein.
Tällaisen perusteen voivat muodostaa muun
muassa tietyt maaperään kohdistuvat toimenpi-
teet, jotka aiheuttavat vaaraa naapurialueella si-
jaitsevalle rakennukselle. Eräistä naapuruus-
suhteista annetun lain 9 §:ssä kielletään kaiva-
masta tai kuormittamasta maata niin, että toisen
maalla oleva rakennus kadottaa tukensa. Sään-
nöksessä jatketaan, että joka kaivaa maata tai
kuormittaa sitä niin, että toisen maalla oleva ra-
kennus muulla tavalla vahingoittuu, korvatkoon
vahingon, mikäli se ei ole johtunut siitä, että ra-
kennus oli puutteellisesti perustettu tahi muuten
huolimattomasti rakennettu. Säännöksestä il-
menevää periaatetta voidaan soveltaa muun
muassa tapaukseen, jossa rakennus vaurioituu
naapurialueella suoritetusta paalutuksesta joh-
tuvan tärinän vuoksi. Säännöksen edellyttämä
korvausvastuu on tuottamuksesta riippumaton,
mutta korvausvastuu voi sulkeutua pois muun
muassa sillä perusteella, että rakennus on ollut
puutteellisesti perustettu. Jos taas vaurioitumi-
seen ovat myötävaikuttaneet sekä naapurialu-
eella suoritetut toimenpiteet että rakennuksen
puutteellinen perustaminen, on kuitenkin luon-
tevaa tulkita säännöstä yleisten vahingonkor-
vausoikeudellisten periaatteiden mukaan siten,
että tämä johtaa korvauksen rajoittamiseen.

Paalutustyötä suoritettaessa työn suorittaja
samoin kuin se, jonka toimeksiannosta työtä
suoritetaan, voivat joutua korvausvastuuseen
naapurikiinteistöllä olevan rakennuksen vahin-
goittumisen johdosta tuottamuksensa perusteel-
la. Tuottamus voi ilmetä työn suunnittelussa,
järjestelyssä, suorittamisessa tai valvonnassa ta-
pahtuneena laiminlyöntinä.

Vaikkei hyväksyttyyn paalutussuunnitel-
maan sisälly ympäristössä olevien rakennusten
suojelua tai katselmusta koskevia ohjeita, yri-
tysten tulee havaita, että ympäristössä saattaa
olla suhteellisen vanhoja saviperäiselle maalle
perustettuja rakennuksia, joita paalutuksesta
johtuva tärinä saattaa vaurioittaa, ja ryhtyä toi-
miin katselmuksen suorittamiseksi noissa ra-
kennuksissa.

Lyöntipaalutusohjeiden mukaan, mikäli ra-
kennuspaikan läheisyydessä on vaurioitumisel-
le alttiita rakennuksia ym. rakenteita, on niiden
kunto selvitettävä ennen paalutustyön aloitusta
pidettävällä katselmuksella. Näiden määräysten
ja ohjeiden sisällöstä voidaan päätellä, että nii-
den tavoitteena on kiinnittää ennen kaikkea
edellä mainittujen töiden suorittajien huomiota
ympäristössä oleville rakennuksille aiheutuvia
vahinkoja ehkäisevien toimenpiteiden tär-
keyteen ennen pohjarakennus- ja paalutustöihin
ryhtymistä.

Päätös KKO:2001:61:
Asiassa oli kysymys kadun päällystämiseen liit-
tyvän pohjatyön yhteydessä syntyneen tärinän
rakennukselle aiheuttamasta vahingosta, josta
vaadittiin korvausta ympäristövahinkolain no-
jalla.

Ympäristövahinkolain soveltamisalaan kuu-
luu sen 1 §:n 2 momentin nimenomaisen sään-
nöksen mukaan tien pitämisestä tietyllä alueella
johtuva vahinko, joka on ympäristössä aiheutu-
nut muun muassa tärinästä.

Ympäristövahinko on lain 3 §:n mukaan kor-
vattava, jos voidaan osoittaa, että lain tarkoitta-
man toiminnan ja vahingon välinen syy-yhteys
on todennäköinen. Syy-yhteyden todennäköi-
syyttä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota
muun ohella toiminnan ja vahingon laatuun
sekä vahingon muihin mahdollisiin syihin.
Ympäristövahinkolain 4 §:n 1 momentissa on
säädetty sietämisvelvollisuudesta, jolla tarkoi-
tetaan sitä, että häiriöstä kärsivän on siedettävä
korvauksetta eräät kohtuullisina pidettävät häi-
riöt. Sietämisvelvollisuus ei kuitenkaan pykälän
2 momentin mukaan koske muun muassa vä-
häistä suurempia esinevahinkoja.

Kysymys oli esinevahingosta. Kysymyksessä
oleva häiriö oli aiheuttanut asuinrakennuksen
kellarikerroksen seiniin hiushalkeamia suurem-
pia halkeamia. Kun otetaan huomioon aiheutu-
neen esinevahingon laatu ja määrä vahinko on
vähäistä suurempi. Ympäristövahinkolain 4 §:n
1 momentin häiriön sietämisvelvollisuutta kos-
keva säännös ei siten tullut sovellettavaksi.

Yhteenveto paalutustöiden vahinkoja ennalta-
ehkäisevistä toimenpiteistä:
Paalutusurakoitsijan tehtäviin kuuluu tehdä
paalutustyö lyöntipaalutusohjeiden, sopimuk-
siin sisältyvien suunnitelmien, työselitysten, la-
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kien ja asetusten mukaan, joten paalutusurakoit-
sijan toimenkuva on hyvin tarkasti sidottu asia-
kirjoissa, joten rakennuttajien olisi kiinnitettävä
enemmän huomiota ympäristössä oleville ra-
kennuksille aiheutuvia vahinkoja ennalta eh-
käisevien toimenpiteiden, kuten alkukatselmus-
ten ja tärinämittausten, teettämisen tärkeyteen,
ennen pohjarakennus- ja paalutustöihin ryhty-
mistä.

Suunnitelmat kuuluvat rakennuttajan hankin-
taan, joten ympäristöselvitykset, alkukatsel-
mukset sekä tärinämittausten toteutus ja valvon-
ta ovat osa suunnittelua, jotka kuuluvat raken-
nuttajan vastuualueeseen. Rakennuttajien tehtä-
viin kuuluisi alkukatselmusten ja tärinänmit-
tausten toimitusten järjestely ennen paalutus-
urakoitsijan tuloa työmaalle.

Syy-yhteysselvitys perustuen
kolmiulotteiseen
tarkastelukulmaan.
Louhinta- ja räjäytystyöt tulkitaan yleensä an-
karan vastuun alaiseksi toiminnaksi, kuten koh-
dassa Lakeihin ja katselmuksiin liittyvät asiat
erilaisilla tärinäteknisillä työmailla on esitetty.
Tästä johtuen reklamaatiotapauksissa näyttö- ja
todistusvelvollisuus on aina louhintaurakoitsi-
jalla. Urakoitsijan on pystyttävä osoittamaan,
ettei suoritetun louhintatyön ja esitettyjen rekla-
maatioiden välillä ole syy-yhteyttä, jotta kor-
vausvelvollisuutta ei syntyisi. Keinoja syy-yh-
teyden katkaisemiseen ovat ennen louhintaa
suoritetut alkukatselmukset ja työnaikaiset tä-
rinämittaukset. Mikäli reklamaatio tulee katsel-
musalueen ulkopuolelta kiinteistöstä, jossa ei
ole suoritettu katselmuksia ja tärinämittausta,
joudutaan syy-yhteyden puuttuminen osoitta-
maan laskelmin. Perusteena ovat tällöin räjäy-
tyssuunnitelman tiedot panostuksesta, sytytys-
tavasta ja tärinämittaustulokset muista raken-
nuksista sekä kokemusperäinen tietous räjäy-
tystärinän leviämisestä ympäristöön. Rekla-
maatioiden selvitystyössä laaditaan puolueeton
lausunto räjäytysteknisestä ja toteutuneiden tä-
rinätulosten perusteella tärinäteknisestä tarkas-
telukulmasta. Mikäli syy-yhteys kahdesta edel-
lisestä tarkastelukulmasta puuttuu, voidaan
syy-yhteyttä tarkastella myös talonrakennus-
teknisestä näkökulmasta.

Yleisimpiä reklamaatioiden syitä:
Selvästi eniten louhintatöiden yhteydessä esitet-
tyjä reklamaatioita tulee liittyen rakenteisiin ja
materiaaleihin, joissa kyseisiä vikoja tai vauri-
oita esiintyy tyypillisesti ilman tärinää aiheutta-
vien töiden vaikutusta. Ehkä yleisin yksittäinen
syy on kalkkihiekkatiilijulkisivuissa esiintyvät

halkeamat. Muita tyypillisiä syitä ovat kevytso-
ra- ja kevytbetonirakenteisissa sisä- ja ulkosei-
nissä sekä sokkeleissa esiintyvät halkeamat.
Puurunkoisissa taloissa yleisimpiä ovat materi-
aalirajojen, levyrakenteiden ja elementtisaumo-
jen avautumiset. Reklamaatioita esitetään usein
myös laattojen halkeilusta ja irtoamisesta tai sii-
tä, että laatat ovat ”kopoja” eli varsinkin isoille
laatoille tyypillisestä ilmiöstä, jossa laatta ei ole
kunnolla kiinni pohjassa tai välissä on ilmaa.
Halkeamat ja materiaalirajojen aukeamiset ovat
yleisiä paikoissa, joissa on suuria lämpövaihte-
luita, esimerkiksi takoissa, kiukaiden ympärillä
ja savupiipuissa. Betonirakenteiden halkeamis-
ta reklamoidaan harvemmin ehkä siitä syystä,
että betonipintoja on harvemmin näkyvissä sisä-
tiloissa. Tosin betoninormeissakin määritel-
lään, että halkeilu on betonille tyypillinen omi-
naisuus, jota voidaan rajoittaa raudoituksella ja
oikeilla työmenetelmillä. Rakennuksissa on li-
säksi hyvin usein työ- ja suunnitteluvirheitä, joi-
den olemassaoloon saatetaan kiinnittää erityis-
huomiota, kun lähistöllä suoritetaan tärinää ja
melua aiheuttavaa työtä. Virheiden lisääntymi-
seen vaikuttaa rakennushankkeiden suunnitte-
lun ja toteutuksen jatkuvasti kiristyneet aikatau-
lut. Rakennusvirheet ovat selvästi lisääntymäs-
sä. Noin kahdessa kolmesta työmaasta havai-
taan ratkaisuja, jotka eivät täytä määräyksiä tai
hyvää rakentamistapaa.

Räjähdeteknisen syy-yhteys selvityksen pe-
rusteena ovat räjäytyssuunnitelman tiedot pa-
nostuksesta, sytytystavasta.

Tärinäteknisessä syy-yhteys selvityksessä
analysoidaan jokaisesta räjäytyksestä saadut mit-
taustulokset. Niitä verrataan räjäytysalan normi-
en mukaiseen sallittuun arvoon, jonka määrityk-
sessä on huomioitu talon rakenteet, materiaalit ja
perustamistapa sekä etäisyys louhintakohteesta.
Mittauspisteiden sijainnit pyritään valitsemaan
siten, että saatujen tulosten perusteella voidaan
luotettavasti arvioida tärinän voimakkuus työ-
maan ympäristössä myös niiden rakennusten
osalta, joista tärinää ei ole mitattu. Arvioinnissa
tulee huomioida, että tilastollinen vauriora-
ja-arvo, jonka ylittävillä heilahdusnopeuden ar-
voilla lievimpiä kosmeettisia vaurioita, kuten ir-
rallisen rappauksen putoamista ja vanhojen hal-
keamien aukeamista alkaa ilmetä, on noin 1,5
kertaa suurempi kuin sallittu raja-arvo. Louhinta-
kohteen ollessa alle kymmenen metrin etäisyy-
dellä rakennuksesta, tulee lausuntoa laadittaessa
huomioida myös ennalta arvaamaton räjähdys-
kaasujen pääsy halkeamien tai ruhjevyöhykkei-
den kautta lähelle rakennuksen perustuksia.

On myös huomioitava, että mikäli rakentees-
sa on jo ennestään rakenteille sallittua jännitys-
tilaa lähellä olevia jännityksiä, voi pienikin lisä-
energia aikaansaada jännityksen ylityksen. Täl-
löin rakenteisiin saattaa muodostua ennenaikai-
sesti rako tai halkeama. Riskin tällaisten raken-
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teiden luonnollisesta vikaantumisesta ja yleises-
ti vastuun rakennuksen kunnosta ja ylläpidosta
kantaa rakennuksen omistaja itse.

Mikäli tärinäteknisessä lausunnossa tode-
taan, että louhintatyö on selkeästi aiheuttanut
vaurioita lähikiinteistöille, talonrakennustekni-
sessä lausunnossa otetaan kantaa vaurioiden ja
halkeamien suuruusluokkaan ja siihen, onko
niillä vaikutusta rakenteen lujuuteen ja ominai-
suuksiin. Lausunnossa voidaan esittää myös nä-
kemys vaurioiden korjausmenetelmistä. Jos tä-
rinäteknisen selvityksen perusteella ei ole näh-
tävissä syy-yhteyttä vaurioiden ja suoritetun
louhintatyön välillä, pyritään talonrakennustek-
nisessä selvityksessä esittämään puolueeton nä-
kemys mahdollisista tekijöistä, jotka ovat voi-
neet aiheuttaa vian ja/tai vaurion syntymisen.

Talonrakennusteknisen selvityksen arviointi-
perusteina käytetään rakennustöiden yleisten
laatuvaatimusten (RYL 90 ja 2000) ja RIL-ra-
kennustapaohjeiden määrittelemiä toleranssi-
luokkia ja ohjeita kyseisille rakenteille. Lisäksi

arvioinnissa huomioidaan materiaalivalmista-
jan ilmoittamat työohjeet ja tuotteen ominaisuu-
det. Esimerkiksi laattojen valmistajan on erik-
seen ilmoitettava sellaiset laattatyypit, joiden
ominaisuuksiin kuuluu lasitteen halkeiluomi-
naisuus. Muita arviointiin vaikuttavia tekijöitä
ovat Suomen suuret talven ja kesän väliset läm-
pötila- ja kosteusvaihtelut, jotka aiheuttavat ra-
kenteisiin laajenemista ja kutistumista sekä lu-
mikuormien aiheuttamat taipuminen ja kierty-
minen. Esimerkiksi talvella sisäilman kosteus
on huomattavasti pienempi kuin kesällä. Tämä
aiheuttaa tyypillisesti etenkin puurakenteiden
kutistumista ja saumojen avautumista. Kalkki-
hiekkatiiliseinän vuosittainen pituusvaihtelu
kymmenen metrin julkisivussa on 4,5–5,5 mm,
mikä aiheuttaa väkisin halkeilua, jos rakentees-
sa ei ole liikuntasaumoja jotka sallivat raken-
teen pitenemän, lyhenemän ja kiertymän.

Rakennusvirheet muodostuvat yleensä suun-
nittelu- ja/tai työvirheistä.
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Rakennusmateriaalien fysikaalisia ja teknisiä ominaisuuksia kuvaamaan on tehty erinäinen määrä
erilaisia normeja ja julkaisuja

Julkaisu Viitenro Sisältö

RYL 2000 [5] Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (MaaRYL, RunkoRYL ja SisäRYL)
on rakennusalalla yleisesti hyväksytyn (toleranssit) rakennustavan kuvaus.

RIL 184 [6] Rakennusmateriaalien ja -osien kestävyyskirjan otteissa valotetaan hieman
rakennuksen huoltotarvetta ja keskimääräisiä ylläpitojaksoja. Kestoikätarkas-
telun perusteet ja erilaisten rakennusaineiden turmeltumismekanismeja käy-
dään seikkaperäisesti myös läpi.

RIL 216 [7] Rakenteiden elinkaaritekniikka luettelee mm. rakennusosien käyttöikäsuunni-
telmasta, rakennuksen käyttöiästä ja elinkaaritekniikasta, rappeutumisteki-
jöistä ja -mekanismeista.

Pohjarakennusohjeet
RIL 121-1988

[8] Määrittelee milloin kantavaa alapohjaa voidaan käyttää: Maanvaraista alapoh-
jaa voidaan käyttää myös paaluilla perustetuissa rakennuksissa, jos sen pai-
numaeroksi muihin rakenteisiin nähden tulee oleskelu- ja muissa vastaavissa
tiloissa enintään 10 mm. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon putkijohtojen,
kojeiden ja laitteiden sekä halkeilulle erityisen arkojen rakenteiden asettamat
vaatimukset. Muissa tiloissa voidaan soveltaa käyttötarkoituksen perusteella
määritettyä painumaeroa.

by 50 [9] Betoninormistossa mainitaan mm. halkeilun rajoittaminen: suunnittelun tehtä-
vänä ei ole poistaa halkeilua vaan rajoittaa sitä, joten normista voidaan päätel-
lä, että betonirakenteiden halkeilu on jossain määrin sallittua, koska halkeilua
ei pyritä poistamaan rakenteista vaan rajoittamaan halkeamien leveys tietyn
(0,1–0,3 mm) suuruiseksi olosuhteista riippuen.

by 32 [10] Betonin säilyvyysohjeet ja käyttöikämitoituskirja valottaa betonin ominaisuuk-
sia ja halkeamien syntyjä.

by 40 [11] Betonirakenteiden pinnat/luokitusohjeet ottaa kantaa myös raudoitetun be-
tonirakenteen luonteeseen ja taloudellisiin syihin, ettei halkeiluvaatimuksia
asetettaisi liian vaativiksi ja että niitä sovellettaisiin vain asiankuuluviin raken-
neosiin.

by 41 [12] Betonirakenteiden korjausohjeet kehottavat halkeamien korjaamisessa nou-
dattamaan harkintaa, koska liikkuvat halkeamat toimivat eräänlaisina liikunta-
saumoina.
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Esimerkiksi jos rakenteen tai rakenneosan lii-
kuntasaumat puuttuvat, muodostavat lämpöliike
ja vuotuiset lämpötilaerot (kesä/talvi) liian suu-
ren vetovoiman julkisivu- ja/tai pinnoitemateri-
aaliin halkaisten sen ilman ulkopuolistakin teki-
jää. Liikuntasauma sallii betonirakenteen vuosit-
taisen pitenemisen, lyhenemisen ja kiertymisen.

Rakennusaineiden fysikaalisia ominaisuuk-
sia ovat mm. vuosittaiset muodonmuutokset,
muuttujina rakenteen pituus ja vuosittaiset läm-
pötilaerot.
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