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                        Raportointiaika           Tammikuu  2001
           Raportointikausi 1.1.2000 � 31.12.2000

Projektin koodi
M2T9906
Projektin nimi
Tiepintojen melun kehittyminen
Vastuuorganisaatio
Teknillinen korkeakoulu, Auto- ja työkonetekniikan laboratorio
Projektin vastuuhenkilö

Professori Matti Juhala
Projektin yhteyshenkilö Osoite
Laboratorioinsinööri Panu Sainio PL 4300 02015 TKK
Puhelinnumero Telefax Sähköpostiosoite

09 451 3464 09 451 3469 panu.sainio@hut.fi

Muut tahot:
Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Tielaitos Anders HH Jansson 020 444 2348 anders.jansson@tieh.fi
Nokian Renkaat Jukka Hakanen 03 340 7268 jukka.hakanen@okiantyres.fi
VTT / Yhdyskuntatekniikka Timo Unhola 09 456 4975 timo.unhola@vtt.fi
Test Center Tiililä Turo Tiililä 0400 435 008 turo.tiilila@tct.inet.fi

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

1.5.1999 3 vuotta 31.10.2003

Projektin rahoitus (kmk)
Organisaatio 1999 2000* 2001* 2002* 2003* Yhteensä

MOBILE2-rahoitus 65617,6 196020,9 82526,5 82526,5 111900,3 588849,2

Yhteensä 588849,2
* suunniteltu

Hankkeen tavoite

Suunnitellaan ja valmistetaan erityisesti tien ja renkaan välisessä kosketuksessa syntyvän melun mittaa-
miseen soveltuva, henkilöauton perässä vedettävä perävaunu ja melunmittauslaitteisto sekä tulosten
tehokkaaseen jälkikäsittelyyn tarvittavat sovellukset. Valitaan erityyppisiä ja ikäisiä tienpintoja ja
seurataan niiden melutason kehittymistä vuoden aikojen ja tienpintojen kulumisen ja vanhenemisen
suhteen kolmen vuoden ajan. Seurataan myös melumittauksissa käytettävien pintojen kehittymistä.

MOBILE2-vuosiraportti 2000



55

Projektin julkaisuluettelo
(MOBILE2 �julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen)

- Diploma Project, Peter Pelech, Testing device for road noise measurement, Slovak University of
Technology in Bratislava, Bratislava, 2000
- Liikennemeluseminaari uutisoitiin kahdella tv-kanavalla (TV1 Aamu-TV ja Nelosen uutiset) ja ainakin
kolmella radiokanavalla, lisäksi 7 artikkelia päivälehdissä. Myöhemmin aiheesta on ilmestynyt artikkeleita
alan suomalaisissa aikakausjulkaisuissa.

Seminaarit
(Seminaarit ja konferenssit joissa projektia on esitelty, ml. MOBILE2-seminaarit)

- Liikennemeluseminaari 29.8.2000, TKK Autolaboratorio
- Autoalan rengaspäivä 2000, 10.10.2000 Autoalan Koulutuskeskus Oy, esitelmä, Panu Sainio

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

- Diploma Project, Peter Pelech, Testing device for road noise measurement, Slovak University of
Technology in Bratislava

Patentit hankkeeseen liittyen

Ei haettuja tai myönnettyjä raportoitavalla kaudella
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JOHDANTO
Tieliikenteen aiheuttama melu, on liikenteen lisääntyessä tullut yhä haitallisemmaksi.
Saksassa arvioidaan, että 75% väestöstä kärsii teiden ja katujen aiheuttamasta melusta.
Suomessa ollaan päädytty lukuun 17%, josta suurempi osa kärsii katumelusta. Ympäristö-
tietoisuuden kasvaessa myös Suomessa on virinnyt keskustelua rengas-tiekosketuksessa
syntyvän melun pienentämismahdollisuuksista.

Teknillisen korkeakoulun Auto- ja työkonetekniikan laboratorio ja Nokian Renkaat Oyj olivat
vuosina 1996-1999 mukana Brite-ohjelmaan kuuluvassa EU:n alaisessa TINO-tutkimus-
hankkeessa. Tarkoituksena oli selvittää melun riippuvuutta renkaan ja tienpinnan välisestä
kosketuksesta. Yhtenä tavoitteena oli luoda hiljaisen tienpinnan prototyyppi. Tienpintojen
melun kehittyminen �projektissa seurataan erityyppisten pintojen melun kehittymistä useam-
man vuoden ajan. Tämä perustuu peräkkäisinä vuosina tehtyihin mittaus-havaintoihin ja
myös yleisesti tiedossa olevaan tilanteeseen, että "keväisin asfaltti on karheampaa".
Kuitenkaan ilmiöstä ei ollut saatavissa tarkempaa tietoa nimenomaan meluominaisuuksien
kehittymisen suhteen. Asfalttitiellä rengasmelun määrä kasvaa talvella nastojen karkeuttaessa
tien pintaa ja vähenee kesällä hellejaksojen aikana. Asfaltin lämpötilan noustessa kesällä
bitumi nousee asfaltin pintaan liikenteen pumppaavan vaikutuksen johdosta.

Lisäksi tienpinnan ominaisuudet melun suhteen ovat nousemassa yhdeksi tekijäksi arvioi-
taessa tienpinnan laatua uutena ja ikääntyneenä. Jotta voitaisiin arvioida tien kestoa
meluominaisuuksien suhteen, tulee olla mahdollista toistettavasti ja luotettavasti mitata
olemassa olevia tienpintoja ja kokemusperäistä tietoa miten ominaisuudet muuttuvat.

TAVOITTEET
Suunnitellaan ja valmistetaan erityisesti tien ja renkaan välisessä kosketuksessa syntyvän
melun mittaamiseen soveltuva, henkilöauton perässä vedettävä perävaunu ja melun
mittauslaitteisto sekä tulosten tehokkaaseen jälkikäsittelyyn tarvittavat sovellukset.  Valitaan
erityyppisiä ja -ikäisiä tienpintoja ja seurataan niiden ominaisuuksien ja melutason
kehittymistä vuoden aikojen ja tienpintojen kulumisen ja vanhenemisen suhteen kolmen
vuoden ajan. Seurataan myös melumittauksissa käytettävien pintojen kehittymistä. VTT:n

PTM-autolla mitataan erikseen
valittavista kohdista tarpeen mukaan
dynaamiset IRI-arvot (International
roughness Index) sekä mega- ja maksr-
karkeusarvot melumittaukseen
käytettävän päällysteen eri kohdista.
Kuva 1 Mittausperävaunun yleinen toimin-
taperiaate. Akselit ovat korkeussuunnassa
säädettäviä, jotta perävaunun korin korkeutta
tien pinnasta voidaan säätää. Tärkeimpiä
tavoitteita on pyrkiä maksimoimaan taempana
olevan mittarenkaan ja sitä lähinnä olevien
renkaiden etäisyys.
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Maailmassa on Ruotsalaisen VTI:n selvityksen mukaan /Sandberg Ulf, Noise Trailers of the
World, VTI 1998/ noin kaksikymmentä hieman erityyppistä mittalaitekokonaisuutta
rengasmeluntutkimukseen perustuen tämän tyyppiseen mittausperävaunu menetelmään.
Menetelmästä ei ole aikaisemmin ollut mitään standardia ja laitekanta on hyvin kirjavaa.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Menetelmät

Melun mittaaminen ajoneuvo- ja työkonetekniikassa on usein vaikeaan laitteiden suuren koon
tähden. Kun tutkitaan rengas-tie kosketuksessa syntyvää melua tulee mukaan vielä vaatimus
ajoneuvon liikkumisesta suhteellisen suurella nopeudella tunnetulla alustalla (tutkittava tien-
pinta). Mittauksia joudutaan suorittamaan normaaleilla teillä Suomessa kulloinkin vallitse-
vien sääolojen armoilla. Tämän tyyppinen tutkimustoiminta edellyttää erityisiä mittalaitteita,
joilla pyritään mahdollistamaan mittaaminen kohtuullisella työllä ja järkevillä odotusajoilla
sekä jonkin asteinen mittausten toistettavuus.

Tienpintojen ja rengasmelun tutkimukseen on olemassa useita erilaisia mittausmenetelmiä.
Ympäristötietoisuuden lisääntyessä ja ihmisten kiinnittäessä enemmän huomiota meluun,

monet näistä menetelmistä ovat voimakkaan
tutkimuksen ja kehitystyön kohteina. Lisäksi
erilaiset simulointimenetelmät ovat tulossa
voimakkaammin avuksi, pyrittäessä kohti
hiljaisempaa rengas-tienpinta kompromissia.

Tässä tutkimuksessa käytettävää trailerin
mittausta ei ole vielä standardisoitu, mutta ISO:n
alaisuudessa työskentelee työryhmä (ISO/TC
43/SC 1/WG 33), joka valmistelee aiheesta
standardia. Standardista on valmistunut jo toinen
nk. committee draft versio. Ei ole odotettavissa,
että se tulisi enää muuttumaan oleellisilta
osiltaan.

Kuva 2 Mikrofonien sijoittelu renkaan lähelle CPX-
menetelmässä.

Rengas-tie kosketuksessa aiheutuvan melun syntyminen on mutkikas tapahtuma, jota ei vielä
tarkkaan tunneta. Renkaan ja tienpinnan kosketuksen alkaessa syntyy ikään kuin torvi, joka
on yksi melun lähde. Muita merkittäviä tilanteita on ilma pyörteily renkaan kulutuspinnan
urissa, renkaan kylkien värähtely ja kohta, jossa rengas irtoaa tiekosketuksesta: silloin syntyy
taas torven tyyppinen tilanne, joka tuottaa ääntä. Lisäksi kumin ja tien välillä vallitseva kitka
pyrkii pitämään renkaan kiinni tiessä, aiheuttaen melua. Erilaisia syntymekanismeja on
toistakymmentä ja niiden keskinäinen vaikutus kokonaismeluun riippuu renkaan rakenteesta,
sen kulutuspinnasta sekä tienpinnasta.
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Aikataulu
Tutkittavat pinnat pyritän mittamaan kuukauden välein niin usein kuin se on mahdollista.
Mittaaminen ei ole mahdollista tienpinna ollessa märkä tai kostea, joten käytännössä
talvikuukausina mittauksia ei tehdä. Tienpinnassa oleva kosteus muuttaa merkittävästi tie-
rengaskosketuksesta syntyvää melua. Standardit kieltävät kostean tienpinnan mittaamisen.
Lisäksi käytettävät mikrofonit eivät kestäisi renkaasta roiskuvaa vettä. Ensimmäinen
kokonainen seurantamittaus tehtiin lokakuussa 2000.

Mitattavat pinnat
Mitä pienirakeisempaa asfaltin kiviaines on sitä vähemmän melua syntyy. Maksimiraekoko
vaikuttaa huomattavasti syntyvän melun määrään. Meluero eri maksimiraekoon omaavilla
asfalteilla saattaa nousta jopa viiteen desibeliin. Maksimiraekoon ollessa alle 10 mm melua
syntyy selvästi vähemmän kuin jos se on 20 � 30 mm. Karkeimmat Suomessa tehdyt asfaltit
ovat maksimiraekooltaan noin 30 mm ja hienoimmat 5 mm. Eniten meillä on käytetty 15 � 20
mm:n murskeita asfalttien kiviaineksena.

Ns. pehmeällä asfaltilla, jolla tarkoitetaan tavallista pehmeämmällä bitumilla tehtyä asfalttia,
syntyy muutama desibeli vähemmän melua kuin tavanomaisella asfaltilla. Tämä johtuu siitä,
että pehmeä asfaltti omaa enemmän huokostilaa kuin tavanomainen asfaltti. Tiedetään että
pehmeän asfaltin tyhjätila on selvästi suurempi kuin normaaliasfaltin. Pehmeitä asfaltteja
käytetään vähäliikenteisillä teillä kun tavallista asfalttia käytetään vilkasliikenteisillä teillä ja
yleensä kaikilla kaduilla, sillä pehmeä asfaltti ei kestä nastakulutusta tarpeeksi hyvin.

Ns. kivimastiksiasfaltilla, jolla tarkoitetaan tavallista enemmän karkeaa mursketta ja
selluloosakuitua sisältävää asfalttia, syntyy samoin muutama desibeli vähemmän melua kuin
tavanomaisella asfaltilla. Tämä johtuu asfaltin pinnan ominaisuuksista. Kivimastiksiasfaltin
pinta ei ole niin tiivis kuin normaalin asfaltin pinta. Kivimastiksiasfalttia käytetään meillä
kaikkein vilkasliikenteisimmillä teillä ja kaduilla sen hyvän kulumiskestävyyden eli pitkän
kestoiän johdosta.

Tienpintojen melunkehittyminen projektissa päätettiin valita seuraavat pinnat
seurantakohteiksi. Näillä pinnoilla on tällä hetkellä uudehkoja tai kesällä 2000 laskettuja
tutkimuksen kannalta mielenkiintoisia pinnoitteita.  Kohteet 1, 5 ja 6 ovat uudehkoja nk.
vähämeluisia päällysteitä. Kohteet 3 ja 4 ovat syksyllä 1999 Tielaitoksen toimesta tehty
ensimmäinen varsinainen koetie. TINO-osuus suunniteltiin eurooppalaisen tutkimuksen
antamien tulosten pohjalta. Sen kiviaineksen maksimiraekoko oli 10 mm. Kiviaines oli
tunnetusti erittäin kulutusta kestävää Koskenkylän mursketta. Lisäaineena massassa käytettiin
kevytsoraa noin kolme painoprosenttia (= 10 tilavuus-%). SMA 5-osuus suunniteltiin
Tielaitoksen toimesta. Sen kiviaineksen maksimiraekoko oli 5 mm eli pienin meillä käytetty
raekoko. Muutoin se oli tavanomaista kivimastiksiasfalttia ja tehtiin samasta Koskenkylän
murskeesta kuin TINO. Kerrospaksuus oli kummallakin koepäällysteellä vain kaksi cm, kun
se tavallisesti on neljä cm. Näin ohueen rakenteeseen ei tavanomaisilla asfalteilla päästä.

Kohteet 2 ja 8 ovat vanhempia eri tyyppisiä koeteitä. Kohde 7 on uusia vertailupinta ja kohde
10 on renkaiden tutkimuksessa ja tuotekehityksessä käytettävä erikoispinta.

1 Kehä I, SMA12 tieosa 4 (0 � 3000m), suunta itään, oikea kaista (Vallikallio-Porintie)
2 Röylä pt 11365 tieosa 01 loppu, suuta Röylä
3 Kehä III TINO, suunta itään, ennen Porin tietä
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4 Kehä III SMA5, suunta itään, Porin tien kohdalla
5 Korso SMA6, mt 152 tieosa 1, (5000 � 6500m), suunta Korsoon
6 Jokimäki SMA6, mt 1494 tieosa 2 loppupää, suunta Jokimäelle
7 Kehä III SMA18, tieosa 06 loppu, Tuusulan tieltä länteen päin
8 Nurmijärvi betonitie, vt 3 tieosa 106, pohjoiseen,
9 Betonitien eteläpäässä oleva jyrsitty osuus,
10 Nokian Renkaiden testirata, ISO-pinta, Nokia

TUTKIMUKSEN ETENEMINEN
Mittausperävaunun rakentaminen

Projekti on edennyt pääsääntöisesti projektisuunnitelman mukaisesti. Perävaunu valmistui
perävaunu on suunniteltu ja valmistaminen on meneillään. Mekaniikan perussuunnittelu
kuitenkin osoittautui oletettua monimutkaisemmaksi, koska stabiliteettiin takaamiseksi
vaadittava mitoitus ja standardiluonnoksen vaatimukset taustamelun vaimentamisesta ovat
toisilleen vastakkaisia. Ensimmäiset koeajot suoritettiin joulukuussa 1999. Tämä perusteella
saavutettua ratkaisua voidaan pitää ajostabiliteetin ja kääntyvyyden osalta onnistuneena.
Melumittausperävaunuissa on yhtenä suunnittelun tavoitteena maksimoida mitattavan
renkaan ja lähimmän maakosketuksessa olevan renkaan välinen etäisyys. Tämä vaatimus taas
aiheuttaa helposti ongelmia perävaunun ajostabiliteetille ja kääntyvyydelle. Suunnittelun
pääasiallisen dokumentoinnin muodostava englanninkielinen diplomityö valmistuneen
maaliskuussa.

Mittausohjelmiston ja tulosten jälkikäsittelyyn tarvittavien ohjelmien työstäminen on
aloitettu ja suurin osa niihin vaadittavasta työstä tehdään kevään 2000 aikana. Ohjelmien
lopullinen hiominen on mahdollista suorittaa vasta koeajojen yhteydessä toukokuussa.
Trailerin nimeksi päätettiin HUT NOTRA (Helsinki University of Technology, Noise
Trailer), josta käytännössä käytetään NOTRA osuutta.

Tutkimuksesta tiedottaminen
Tutkimuksesta on tiedotettu aktiivisesti ja aiheesta on julkaistu useita lyhyitä lehtiartikkeleita.
Suurin osa niistä ilmestyi 29.8.2000 pidetyn Liikennemeluseminaari jälkeen. Teknillisen
korkeakoulun Autolaboratoriossa pidettiin seminaari, jossa käsiteltiin ajankohtaista
liikennemeluteemaa. Seminaarissa esiteltiin NOTRA melunmittausperävaunu ja kerrottiin,
miten päällysteitä kehittämällä voidaan alentaa melua. Tilaisuuden avasi Rehtori Paavo
Uronen, jonka jälkeen professori Matti Juhala kertoi siitä, mitä melu on, miten se vaikuttaa
terveyteemme, miksi melua syntyy ja miten sitä voitaisiin torjua. Tämän jälkeen Mats Reihe
Tielaitoksesta kertoi alustavia kokemuksia uusista vähämeluisista tienpäällysteistä. Lopuksi
esiteltiin melunmittausperävaunu. Tilaisuudessa esitettiin myös toive läsnäolijoille että he
kävisivät omakohtaisesti kokeilemassa Kehä ykkösellä, miltä hiljainen asfaltti kuulostaa
käytännössä.

Rinnakkaisprojektit ja liittymät niihin
Projektilla on kiinteät yhteydet Autolaboratorion muuhun rengastutkimukseen ja se on suoraa
jatkoa laboratorion aikaisemmille tutkimuksille. Projektissa syntynyt mittausmahdollisuus on
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mahdollistanut muutamiin muihinkin tienpinnan kestävyyttä ja meluominaisuuksia tutkiviin
projekteihin osallistumisen.

Vuoden 2001 aika tullaan virallisesti käynnistämään ainakin yksi suurempi tutkimusohjelma,
jossa yhtenä osa-alueena on liikenteen meluhaittojen vähentämismahdollisuuksien ja niiden
vaikutusten tutkiminen. Autolaboratorio on mukana ohjelmassa alihankkijana.

Projektissa syntynyttä tietoa ja laitteistoa on mahdollista hyödyntää myös laboratorion
opetustarjonnassa. Lukukaudella 1999-2000 pidettiin aiheesta opiskelijoille luentomuotoista
opetusta.

TULOKSIA
NOTRA-melunmittausperävaunu

Melunmittausperävaunu valmistui koeajokuntoon keväällä 2000 ja katsastettiin virallisesti
hinattavakasi laitteeksi elokuussa. Kuvissa 3-5 esitettään mittausperävaunun rakenne ja
mittapyörän ripustus. Mittapyörän on jousitus vastaa ominaisuuksiltaan keskikokoista
henkilöauton takajousitusta. Mittapyörälle kohdistuva kuorma on perävaunun omaa massaa.
Kuormitusta voidaan säätää 3000-6000N välillä. Projektissa tehty diplomityö on hyväksytty
ja diplomityöntekijä on valmistunut.

Kuva 3 HUT NOTRA melumittausperävaunu mittausasennossa, eli taempi akseli nostettuna ilmaan
ja mittapyörä maassa. Tässä asennossa melumittauskammio on lähellä tienpintaan ja vaakatasossa.
Layout kuvasta näkyy mitta pyörän nivelöinti runkoon ja rakenteen symmetrisyys keskiakselin
suhteen.
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Kuva 4 HUT NOTRA melumittausperävaunu kuljetusasennossa eli mittapyörä ilmassa ja taka-akseli
laskettuna alas. Tällöin myös melumittauskammio nousee niin ylös, että perävaunun takaosassa on
kohtuullinen maavara.

Kuva 5 HUT NOTRA avattuna, etutilassa on hydraulinen yksikkö pyörien nostamista varten ja
mikrofonien vahvistin.
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Kuva 6 HUT NOTRA vetoauton kanssa. Vetoautona toimiin Peugeot 406 2.0

Kuva 7 Vetoauto � mittausperävaunu yhdistelmän  pituudesta johtuen vetoaisa on nivelöity perävau-
nuun mittapyörän kuormanmuutosten vähentämiseksi. Mittapyörä on nivelöity perävaunuun
sivuttaisten voimien ehkäisemiseksi.

Kuva 8 HUT NOTRA vasemmalla mittausasennossa taka-akseli nostettuna irti maakosketuksesta ja
oikealla kuljetusasennossa. Kuljetusasennossa melumittauskammion maavara on oleellisesti suurempi
kuin mittausasennon standardiluonnoksen vaatimus 50 mm.

Mittaustuloksia
Koska seurantamittauksia on tehty vasta yksi kierros, ei näille tuloksille ole varsinaisesti
vertailukohtia. Seuraavissa kuvissa esitetään esimerkinomaisesti minkä tyyppisesti
mittaustulokset voidaan esittää.  Mittaustulokset saadaan myös talteen äänitiedostoina, mutta
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ne ovat tarkoitettu vain luomaan mielikuvaa eroista. Tällä hetkellä niiden pohjalta ei vielä
tule tehdä pidemmälle meneviä johtopäätöksi äänen sävystä.

Kuva 9Eri tyyppisten tienpintojen tuottamia meluarvoja eri nopeuksilla.

Kuva 10 Erään seurantapinnan mikrofonien arvot ja mittauksesta syötettävät tiedot.
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Kuva 11 Neljän mikrofonin tuottamat spektrit. Seurantamittauksissa käytetään kahta mikrofoni.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Mittausperävaunun valmistaminen osoittautui haasteelliseksi ja mutkikkaaksi suunnittelu-
tehtäväksi. Kuitenkin on havaittavissa yleisen mielenkiinnon herääminen rengas-tie
kosketuksessa syntyvän melun tutkimusta kohtaan ja liikenteen aiheuttaman melun huomioi-
minen ongelmana, johon voidaan vaikuttaa. Tätä taustaa vasten on hyvä, että "Tienpintojen
melun kehittyminen" projekti on käynnistetty MOBILE2 -tutkimuskokonaisuudessa.

Ensimmäisten mittausten perusteella voidaan todeta, että eri tienpintalaatujen välillä on
merkittäviä eroja meluominaisuuksien suhteen. Autolaboratorion tekemien aikaisempien
tämän tyyppisten mittausten perusteella oletettavaa on, että erot ovat suurimpia pintojen
ollessa uusina, mutta tulevat säilymään merkittävinä jonkin aikaa.

Tienpintojen meluominaisuuksien kehittymistä kuvaavia mittaustuloksia on saatavissa
syksyllä 2001, kun suurin osan mitattavista pinnoista on kokenut yhden talven ja kesän
vaikutukset.

JATKOSUUNNITELMAT
Mittausjärjestelmään lisätään talven 2000 aikana vielä nopeudenmittaus, ilman ja tien lämpö-
tilan mittaus ja GPS�paikannus. Näillä helpotetaan itse mittaustapahtumaan ja lisätään
mittauksen turvallisuutta. Samoin kehitetään mittaustulosten raportointijärjestelmää.

Projektista tullaan pitämään useita esitelmiä vuoden 2001 aikana ja tuloksia hyödynnetään
aktiivisesti myös opetuksessa. Mittausperävaunua hyödynnetään myös muissa tutkimuksissa.
Valittujen tiepintojen seurantaa jatketaan kuukausittain aina sään salliessa. Viimeinen
seurattava pinta valmistunee keväällä 2001.


