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1. JOHDANTO

Melu on nykyisin yleisimpiä ja tärkeimpiä elinympäristön laatua heikentäviä tekijöitä. Meluhait-
toja ovat yhteiskunnassa lisänneet väestönkasvu, kaupungistuminen, teollistuminen, tekninen
kehitys ja erityisesti jatkuvasti lisääntyvä liikenne. Liikenteen melupäästöjen ympäristölle ja
ihmisille aiheuttaman kuormituksen arvioimiseksi tarvitaan tietoja melun leviämisestä.
Vastaavien tietojen kerääminen maastossa mittaamalla on hyvin vaikeaa ja aikaa vievää. Melun
mallintaminen onkin tärkeässä roolissa liikenteestä aiheutuvia meluhaittoja määritettäessä ja
mallien käyttö on usein jopa välttämätöntä.

Liikenteen simulointimallien yhdistäminen perinteisiin analyyttisiin malleihin on eräs tulevai-
suuden keinoista muodostaa tehokkaita työkaluja liikenteen ympäristöhaittojen entistä tar-
kempaan arviointiin. Kyseessä voi olla kahden tai useamman eri ohjelman yhdistäminen uudeksi
tehokkaammaksi ohjelmaksi tai sitten eri ohjelmien tarjoamien, kuhunkin tilanteeseen parhaiten
sopivin ominaisuuksien hyödyntämistä tehokkaana työkaluna.

Suomessa melupäästöjen laskenta perustuu yleisesti pohjoismaisena yhteistyönä laadittuun tie-
liikenteen melunlaskentamalliin. Malli on kehitetty kuvaamaan erityisen hyvin pohjoismaisia
olosuhteita ja sen avulla voidaan laskea tieliikenteen ekvivalentti A-painotettu äänenpainetaso
sekä taajamissa että niiden ulkopuolella. Pohjoismaisen mallin tarkastelutapa on luonteeltaan
makroskooppinen, jolloin liikennettä tutkitaan jatkuvana liikennevirtana ja yhtenä
kokonaisuutena. Perusmuuttujina lähtöarvon laskemiseksi ovat tien nopeusrajoitus,
ajoneuvotyyppijakauma sekä liikennemäärä. Makroskooppisen luonteensa vuoksi Pohjoismaista
mallia voidaan käyttää melko luotettavasti kuitenkin vain taajaman ulkopuolisilla tieosuuksilla,
joilla ajonopeuksien vaihtelu on vähäisempää. Kaupunkiympäristössä liikkuminen on hyvin
erityyppistä ja vallitseva meluympäristö on seurausta yksittäisten ajoneuvojen kulloinkin
vallitsevista liiketiloista (nopeuden muutokset). Tällöin tien nopeusrajoituksiin kytkeytyvä malli
on epätarkka ja oleellista tietoa meluun vaikuttavista tekijöistä (kiihdytykset, hidastukset) jää
huomioimatta. Tieliikenteen aiheuttamaa melupäästöä tulisi voida mallintaa riittävällä
tarkkuudella kullakin hetkellä vallitsevaan liikennetilanteeseen perustuen ajoväylän eri kohdissa.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää mikrosimuloinnin tarjoamien ominaisuuksien
hyödyntämistä osana yleisesti käytössä olevaa Pohjoismaisen tieliikenteen melunlaskentamallin
lähtöparametrien tuottamista. Tämä mahdollistaa liikennemelun entistä tarkemman tutkimisen
kaupunkialueen muuttuvissa olosuhteissa, kuten liittymissä, ja näin ollen siirtymisen
makrotasolta mikrotasolle yksittäisten ajoneuvojen aiheuttamien melupäästöjen arvioimiseen.
Tarkemman tarkastelun kohteena tässä työssä olivat liittymät, jotka muodostavat erityisiä
muuttuvien liikennetilanteiden kasautumia ja sitä kautta merkittäviä melukeskittymiä. Samalla
saadaan tietoa eri liittymätyyppien vaikutuksista aiheutuvaan melutasoon.
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Liikenteen mikroskooppinen mallintaminen kahdessa mukaan valitussa liittymätyypissä
(kiertoliittymä, T-liittymä) on tehty TKK:n liikennelaboratorion kehittämällä HUTSIM-
simulointi ohjelmalla. Simuloinnit esitettiin HUTSIM-Analyzerin piirtämin kuvaajin, joista
saatiin poimittua tarvittavat mikrotasonparametrit yksittäisille liikennevirroille eri väylän
kohdissa melupäästön laskentaa varten. Melupäästöjen arvioiminen (laskentavaihe) on tehty
yhteistyössä Kuopion yliopiston Ympäristötieteiden laitoksen kanssa. Tehty työ on osa Teknisen
korkeakoulun ja Ilmatieteen laitoksen kesken tehtävää DIANA-projektia, jossa tavoitteena on
kehittää laskentamalli kaupunkiliikenteen, ilmansaasteiden ja melun arvioimiseksi ajotilanne
huomioiden.

2. TAVOITTEET

Työn tavoitteena oli integroida tarkka liikenteen mikrosimulointimalli (HUTSIM) yleisesti
käytössä olevaan makroskooppiseen liikennemelun leviämismalliin (Pohjoismainen
melunlaskentamalli) sekä tutkia ajoneuvojen synnyttämiä melupäästöjä eri liikennetilanteissa
kahden erilaisen liittymätyypin tapauksessa. Vastaavanlainen tarkastelu perinteisellä
Pohjoismaisella melunlaskentamallilla ei olisi mahdollista sen makroskooppisen luonteen takia.
Integraatio mahdollistaa entistä tarkemman ajoneuvojen synnyttämän melupäästön arvioimisen
muuttuvissa kaupunkiliikenneolosuhteissa. Yksittäisten ajoneuvojen liiketilan huomioivalla
melumallilla voidaan vertailla eri liittymäratkaisuja, kuten tässä työssä tehtiin, mutta myös
hidaskatujen sekä ruuhkaisen keskustaliikenteen meluvaikutuksia entistä tarkemmin.

3. TUTKIMUKSEN  TOTEUTUS

3.1 Menetelmät

Liikennevirran tarkastelemiseksi entistä tarkemmin tie jaettiin pienempiin, 10 metrin osiin
liittymäalueen ympäriltä, joista jokaiselle laskettiin erikseen niiden synnyttämä melupäästö.
Mikroskooppisessa tarkastelussa perinteiseen malliin sijoitettiin simuloinnin avulla saadut
”todelliset” nopeusarvot sekä tieto kuhunkin ajotilanteeseen liittyvistä nopeuden muutoksista.

Mallin kehittämiseksi simuloinnissa havaituille ajoneuvojen nopeuden muutoksille,
kiihtyvyyksille ja hidastuvuuksille oli annettava jokin meluarvoon vaikuttava arvo.
Hidastuvuuden vaikutus melutasoon jouduttiin asettamaan tarkemman tiedon puutteessa nollaksi,
jolloin ajoneuvojen oletetaan hidastavan vapaalla ilman moottorijarrutusta äänettömillä jarruilla.
Myöskään kiihdytysten vaikutuksesta ei suoranaisesti ollut aikaisempia tutkimuksia, mutta arvio
kyseisestä riippuvuudesta saatiin johdettua Pohjoismaisen mallin pituuskaltevuuskuvaajan
(pituuskaltevuuden vaikutus melupäästöön) sekä ajoneuvojen tyyppihyväksyntätutkimuksien
kiihtyvyys-melutaso -kuvaajista. Pohjoismaisen mallin mukaan kevyiden ajoneuvojen aiheuttama
keskimelutaso kasvaa lineaarisesti  ylämäen vaikutuksesta enintään 2 dB, kun mäen jyrkkyys on
10 %. Tästä voidaan analogisesti arvioida, että kiihdytys vaikuttaa samoin lineaarisesti ja
saavuttaa kahden desibelin melutason lisäyksen 0,4 m/s2 kiihtyvyydellä. Raskaiden ajoneuvojen
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keskiäänitaso kasvaa pohjoismaisen mallin mukaan lineaarisesti ylämäen vaikutuksesta enintään
8 dB, kun mäen jyrkkyys on 10 %, jolloin analogisesti voidaan jälleen arvioida kiihdytyksen
vaikuttavan samoin lineaarisesti ja saavuttavan kahdeksan desibelin melutason lisäyksen 0,4m/s2
kiihtyvyydellä. Tyyppihyväksyntätutkimuksesta saadut tulokset tukivat näitä oletuksia. Saman
riippuvuuden oletettiin pätevän myös alhaisemmilla nopeuksilla, vaikka todellisuudessa mootto-
rimelu saattaa nousta pienillä vaihteilla kiihdytettäessä hyvinkin paljon suuremmaksi.

Tutkittaviksi liittymätyypeiksi valittiin kaksi tasoliittymätyyppiä: T-liittymä ja kolmihaarainen
kiertoliittymä (kuva 1). Kriittiset aikavälit ja seuranta-aikavälit otettiin suoraan HUTSIMista.
Tämän lisäksi liittymät rakennettiin kanavoimattomiksi, mikä joissakin simulointitapauksissa
osoittautui hieman ongelmalliseksi. Tästäkin huolimatta liittymät vastasivat riittävän hyvin
todellisuutta tutkimuksen kannalta oleellisen tiedon saamiseksi. Liittymän aiheuttaman
geometrisen viivytyksen huomioimiseksi sekä ajoneuvojen todenmukaisen käyttäytymisen
löytämiseksi molemmille liittymäalueille asetettiin nopeusrajoitukset (kaarrenopeusrajoitukset)
kenttätutkimuksiin perustuen. Tällä ajoneuvot saadaan vaihtelemaan nopeuttaan (kiihdytyksiä,
hidastuksia) todellisuutta vastaavasti.

        

Kuva 1. Simuloidut liittymävaihtoehdot.

Kukin simulointi oli kestoltaan 30 minuuttia. Simulointikoe tehtiin kummallekin liittymätyypille
kuudella eri liikennetilanteella, joissa liikennemäärät ja tien nopeusrajoitus muuttuivat.
Tarkasteltaviksi päätien nopeustasoiksi valittiin 50 ja 70 km/h ja liikennemäärien vaihtelulla
mallinnettiin kolmea eri liikennetilannetta:

- Hiljainen liikenne: pääsuunta 300 ajon/h, sivusuunta 60 ajon/h
- Päiväliikenne: pääsuunta 600 ajon/h, sivusuunta 120 ajon/h
- Ruuhkaliikenne: pääsuunta 800 ajon/h, sivusuunta 160 ajon/h

HUTSIM-Analyzerin kuvaajat tulostettiin erikseen jokaisen simuloinnin jokaiselle
liikennevirralle (kuva 2). Matka-akselilta erotettiin liittymä alue sekä tarkasteltavat 10 metrin
tieosat. Ajotilanteen ja sijainnin mukainen keskimääräinen nopeus kullekin liikennevirralle
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luettiin graafisesti matka-alkion keskeltä keskiarvokäyrälle katsoen. Nopeuksien erotuksista
laskettiin kiihtyvyydet, joista saatiin melua lisäävä vaikutus edellä esitetyllä periaatteella.
Liittymähaarojen tarkastelu ulotettiin 50 metriin asti liittymäalueen reunasta laskien, jolloin
ajoneuvojen oletettiin saavuttaneen tavoitenopeutensa.

Kuva 2. HUTSIM-Analyzerin piirtämä matka-nopeus kuvaaja. Paksu viiva esittää tarkastelun
kohteena olevan liikennevirran keskiarvonopeutta ja ohuet viivat esittävät yksittäisten
ajoneuvojen nopeuden muutoksia liittymän läpi kuljettaessa. Liittymä alue alkaa matka-akselin
kohdasta 100 m.

Kun molemmat ajosuunnat otetaan huomioon syntyy kullekin liittymähaaralle yhteensä
kymmenen matka-alkiota, joista jokaisen läpi kulkee aina kaksi erilaista liikennevirtaa (kuva 3).
Esimerkiksi pääsuunnan liittymähaarojen matka-alkiot sisältävät sekä suoraan ajavia ajoneuvoja
että sivusuunnalle kääntyviä tai sieltä saapuvia ajoneuvoja. Näin ollen yksi matka-alkio sisältää
myös erilaisia nopeuksia ja ajotilanteita (tasainen nopeus, kiihtyvä-/hidastuvaliike). Molemmille
matka-alkion sisältämille liikennevirroille laskettiin erikseen keskinopeus, kiihtyvyys ja
hidastuvuus kyseessä olevassa kohdassa. Kiihtyvyys ja hidastuvuusarvot saatiin peräkkäisten
matka-alkioiden erotuksista. Kullekin matka-alkiolle saatiin siis kaksi erilaista, ajotilanteesta
riippuvaa (kiihtyvyys, hidastuvuus, vakionopeus), arvoa. Lisäksi kun tiedettiin eri suunnille
generoitujen ajoneuvojen määrät sekä suuntajakaumat, saatiin jokaiselle matka-alkiolle laskettua
raskaiden ajoneuvojen osuudet ja keskimääräiset liikennemäärät. Näiden tietojen perusteella
voitiin laskea kullekin matka-alkion liikennevirralle sen aiheuttama melupäästö käyttäen
perinteistä pohjoismaista mallia. Ensin melupäästö laskettiin perinteiseen tapaan sijoittamalla
laskentamalliin nopeusrajoitusten mukaiset nopeudet. Tällöin malliin lisätty kiihtyvyystekijä on
luonnollisesti nolla ja tuloksena saatiin aivan ”normaali” pohjoismaisen mallin antama meluarvo.
Tämän jälkeen melupäästö laskettiin sijoittamalla malliin kuvaajien avulla saadut ”todelliset”
nopeudet sekä kiihtyvyysarvot.
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Kuva 3. Liittymäalueiden jakaminen matka-alkioihin ja pistelähteiden muodostaminen.

Liittymähaaralla rinnakkain olevien matka-alkioiden aiheuttamaa melunlisäystä tarkasteltiin
lopuksi yhtenä kokonaisuutena, pistelähteenä. Yksi pistemäinen melulähde sisältää siis yhteensä
neljän erilailla käyttäytyvän liikennevirran synnyttämän melupäästön summan. Koko
liittymäalueen melupäästö saatiin tämän jälkeen laskemalla yhteen eri liittymähaarojen
pistelähteiden vaikutukset.

3.2 Eteneminen

Projektissa edettiin suunnitellun aikataulun ja resurssien mukaisesti.

4. KESKEISET TULOKSET

Liittymien melupäästö laskettiin ensimmäiseksi perinteisen pohjoismaisen mallin mukaisesti.
Laskentaan riitti lähtöarvoiksi tien nopeusrajoitus, ajoneuvojen määrä (simuloidut) sekä
ajoneuvotyyppijakauma. Mallin makroskooppisuudesta johtuen molemmille liittymätyypeille
saatiin samat melupäästöt (kuva 4).
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Kuva 6. Eri liittymävaihtoehtojen synnyttämät melupäästöt eri liikennetilanteissa perinteisessä
tarkastelussa

Seuraavaksi liittymien melupäästöjä arvioitiin simuloinnista HUTSIM-Analyzerin avulla
saatujen ”todellisten” nopeus- ja kiihtyvyysarvojen (erikseen raskaille ja kevyille ajoneuvoille)
avulla. Tapauksissa, joissa nopeusrajoituksena oli 50 km/h melupäästö molemmista
liittymätyypeistä oli hieman suurempi kuin perinteisen mallin antama. Korkeamman
nopeusrajoituksen tapauksessa (70 km/h) mikrotason menetelmä antoi 2-3 dB(A) korkeampia
meluarvoja kuin perinteinen malli. Akustisesti tämä tarkoittaa äänitehon kaksinkertaistumista,
mitä voidaan pitää merkittävänä tuloksena.
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Kuva 7. Eri liittymävaihtoehtojen synnyttämät melupäästöt eri liikennetilanteissa mikrotason
tarkastelussa
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Perinteisen menetelmän ja mikrosimulointia hyväksi käyttävän mikrotason menetelmän
keskinäisen vertailun lisäksi laskentojen tuloksista voitiin arvioida liittymätyypin vaikutusta
aiheutuvaan melupäästöön. Vastaavanlaista vertailua ei ole mahdollista tehdä perinteisellä
menetelmällä.

Alhaisemman nopeusrajoituksen tapauksessa ero liittymien aiheuttamissa melupäästöissä on
hyvin pieni (kuva 7). Tämä on mielenkiintoista, koska liittymät ovat toimintavaltaan melko
erilaisia: kiertoliittymässä kaikki ajoneuvot ovat joko kiihtyvässä tai hidastuvassa liikkeessä kun
taas T-liittymässä on myös tasaista nopeutta kulkevia ajoneuvoja (suoraan menevät). Eräänä
syynä tähän saattaa olla virheellisesti arvioitu kiihtyvyyden vaikutus melutasoon.

Korkeamman nopeusrajoituksen tapauksessa T-liittymä osoittautui huomattavasti
meluisammaksi kuin kiertoliittymä (kuva 7). Tämä johtuu pääosin kahdesta eri tekijästä.
Ensinnäkin keskimääräiset nopeudet kiertoliittymäalueella ovat alhaisempia, koska kaikki
ajoneuvot ovat joko kiihtyvässä tai hidastuvassa liikkeessä ja nopeuden merkittävä vaikutus
melupäästöön jää pienemmäksi. Toisaalta liikenteen sujuvuus kiertoliittymässä on paljon
parempi kuin T-liittymässä. Pysähtymään joutuneiden osuus oli kiertoliittymissä lähes tulkoon
olematon, kun taas T-liittymässä ajoneuvo joutui odottamaan sopivaa aikaväliä usein pitkänkin
aikaa.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Työn tavoitteena oli integroida tarkka liikenteen simulointimalli yleisesti käytössä olevaan
analyyttiseen makrotason tieliikenteen melunlaskentamalliin. Saatujen tulosten perusteella
voidaan huomata, että tehty kahden mallin yhdistäminen mahdollistaa entistä tarkemman
tieliikenteen aiheuttamien päästöjen arvioimisen kaupunkialueiden muuttuvissa
liikennetilanteissa.

Liikenteen sujuvuus on yksi merkittävimpiä melupäästöihin vaikuttavista tekijöistä, mikä tuli
esille muun muassa kiertoliittymää ja T-liittymää vertailtaessa mikrotasolla. Toisin sanoen, mitä
enemmän liittymä aiheuttaa ajoneuvojen pysähtymistä ja sitä kautta viivytyksiä sitä enemmän
ajoneuvot joutuvat hidastamaan ja kiihdyttämään. Tämä taas lisää melupäästöjä.


