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Raportointiaika          Tammikuu 2002
Raportointikausi        1.1.2001 – 31.12.2001

Projektin koodi

M2T9906
Projektin nimi

Tienpintojen 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 Teppo Huovila 03 340 7111 teppo.huovila@nokiantyres.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 mk 2000 mk 2001 mk 2002* € 2003* € Yhteensä €

MOBILE2-rahoitus 65.617 196.020 82.526 13.878 18.820 90.581

Yhteensä 90.581 €
* suunniteltu

Hankkeen tavoite

Suunnitellaan ja valmistetaan erityisesti tien ja renkaan välisessä kosketuksessa syntyvän melun
mittaamiseen 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 2001
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Projektin julkaisuluettelo

(MOBILE2 –julkaisut ja muut julkaisut projektiin liittyen)

Seuraavat kansainväliset paperit on julkaistu:

- Means for measuring noise and preventing noise emissions of traffic – A question of technique or
an attitude.

EAEC European Automotive Congress, Europe and the Second Century of Auto - Mobility

June 18. – 20. 2001 Bratislava

- Noise Measurement trailer HUT NOTRA - Means for measuring noise during evolution of road
surface

The 2001 International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering INTERNOISE, The
Hague, The Netherlands, 2001 August 27. – 30. (invited paper)

- Noise emission evolution of tyres and pavement - Noise Measurement trailer HUT NOTRA

11th International Pacific Conference on Automotive Engineering (IPC-11) November 6. – 9.
2001, Shanghai, China.

Suomessa aihetta käsitelty lukuisissa lehtiartikkeleissa. Tällä hetkellä suomessa noin 50
koetiekohdetta.

Seminaarit

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

EAEC European Automotive Congress, Europe and the Second Century of Auto - Mobility

June 18. – 20. 2001 Bratislava

The 2001 International Congress and Exhibition on Noise Control Engineering INTERNOISE, The
Hague, The Netherlands, 2001 August 27. – 30. (invited paper)

11th International Pacific Conference on Automotive Engineering (IPC-11) November 6. – 9.
2001, Shanghai, China.

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

- Ei erillisiä opinnäytetöitä

Patentit hankkeeseen liittyen

Ei haettuja tai myönnettyjä raportoitavalla kaudella



54

1. 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. Ympäristötietoisuuden kasvaessa
myös Suomessa on virinnyt keskustelua rengas-tiekosketuksessa syntyvän melun pienentämis-
mahdollisuuksista.

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 useamman vuoden
ajan. Tämä perustuu peräkkäisinä vuosina tehtyihin mittaushavaintoihin ja myös yleisesti
tiedossa olevaan tilanteeseen, että "keväisin asfaltti on karheampaa". Kuitenkaan ilmiöstä ei ollut
saatavissa tarkempaa tietoa nimenomaan meluominaisuuksien kehittymisen suhteen. Asfaltti-
tiellä 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.

Tienpinnan ominaisuudet melun suhteen ovat nousemassa yhdeksi tekijäksi arvioitaessa
tienpinnan laatua uutena ja ikääntyneenä. Jotta voitaisiin arvioida tien kestoa meluominai-
suuksien suhteen, tulee olla mahdollista toistettavasti ja luotettavasti mitata olemassa olevia
tienpintoja ja kokemusperäistä tietoa siitä, miten ominaisuudet muuttuvat.

2. 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 sekä melutason kehittymistä vuoden
aikojen, tienpintojen kulumisen ja vanhenemisen suhteen kolmen vuoden ajan. Seurataan myös
melumittauksissa käytettävien pintojen kehittymistä.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
3.1. Menetelmät

Melun mittaaminen ajoneuvo- ja työkonetekniikassa on usein vaikeaa laitteiden suuren koon
tähden. Kun tutkitaan rengas-tie kosketuksessa syntyvää melua, tulee mukaan vielä vaatimus ajo-
neuvon liikkumisesta suhteellisen suurella nopeudella tunnetulla alustalla (tutkittava tienpinta).
Mittauksia joudutaan suorittamaan normaaleilla teillä Suomessa kulloinkin vallitsevien sääolojen
armoilla. Tämän tyyppinen tutkimustoiminta edellyttää erityisiä mittalaitteita, joilla pyritään
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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 simulointi-
menetelmät ovat tulossa enenevässä määrin 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
oleellisesti.

Kuva 1. Mikrofonien sijoittelu renkaan lähelle CPX-
menetelmässä.

3.2.  Aikataulu

Tutkittavat pinnat pyritään mittamaan kuukauden välein niin usein kuin se on mahdollista.
Mittaaminen ei ole mahdollista tienpinnan ollessa märkä tai kostea, joten käytännössä
talvikuukausina mittauksia ei tehdä. Vuonna 2001 mittauksia tehtiin toukokuun alusta lokakuulle
yhteensä 6 kertaa.

3.3.  Mitattavat pinnat

Tienpintojen melunkehittyminen -projektissa päätettiin valita seuraavat pinnat seurantakohteiksi.

1 Kehä I, SMA12 tieosa 4 (0 – 3000m), suunta itään, oikea kaista (Vallikallio-Porintie)
2 Röylä pt 11365 tieosa 01 loppu, suuntana Röylä
3 Kehä III TINO, suunta itään, ennen Porin tietä
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
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Näistä kohteista numerot 3 ja 4 päällystettiin uudelleen heti keväällä 2001, joten niiden seuranta
lopetettiin. Pinnat eivät olleet kestäneet talven 2000-2001 rasitusta. Kohde 9 jyrsittiin osittain
heti keväällä 2001, joten se jakaantui kahteen osuuteen: jyristyyn ja normaaliin. Koko osuus
jyrsittiin eri tavoilla vielä syksyllä 2001.

4. TUTKIMUKSEN ETENEMINEN
4.1.  Mittausperävaunun rakenne ja dokumentointi

Talven aikana tehtyjen muutosten lisäksi muita toimenpiteitä ei ole tarvittu. Perävaunun
mittausjärjestelmän kehittämiseen ja laajentamiseen on panostettu laboratoriossa voimakkaasti
myös projektin ulkopuolisia voimavaroja. Laitteistopuolella jouduttiin ostamaan yksi uusi
mikrofoni ja laajentamaan mittausohjelmistoa. Mittausjärjestelmän toiminta tarkistettiin
huhtikuussa Työterveyslaitoksen referenssiäänilähteiden avulla. Mittausohjelmiston toimintaa
hiottiin ja laboratorio-olosuhteissa testattiin erilaisin mittaus ja visualisointitapoja rengasmelun
suhteen.

NOTRAlla suoritettavista mittauksista tehtiin ISO-9000 järjestelmää mukaileva mittausohjeistus.
Tällä tavoin itse mittaustapahtuma ja perävaunun huoltotoimet saatiin ohjeistettua ja käytyä
huolellisesti lävitse.

4.2.  Tutkimuksesta tiedottaminen

Tutkimuksesta on tiedotettu aktiivisesti ja aiheesta on julkaistu useita lyhyitä lehtiartikkeleita.
Mittauksista ja perävaunusta on vuoden 2001 aikana julkaistu kolme kansainvälistä artikkelia.
Lisäksi nk. hiljaisten päällysteiden tutkimus- ja kehitystyö on laajentunut voimakkaasti. Tämän
tyyppiset projektit ovat helposti suurenkin yleisön mielenkiinnon kohteena liikennemelun yleisen
luonteen tähden.

4.3.  Rinnakkaisprojektit ja liittymät niihin

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

Suurimpana yksittäisenä projektina on TEKESin INFRA-ohjelmaan kuuluva HILJA-projekti
(Hiljaiset päällysteet; tuotevaatimukset ja mittarit). Tässä projektissa on Helsingissä
Meripellontiellä 12, Kaarinassa 7 ja Kokkolassa 5 koekohdetta, joiden meluominaisuuksia
mitataan sekä NOTRAlla että tilastollisella ohiajomenetelmällä.
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5. TULOKSIA
5.1.  NOTRA-melunmittausperävaunu

Melunmittausperävaunun koeajot aloitettiin keväällä 2000 ja katsastettiin virallisesti syksyllä
2000.  Perävaunun rakenteeseen ei ole tehty isompia muutoksia, mutta mittausjärjestelmää ja
tiedonkeruuta laajennettiin keväällä 2001.

Kuva 2. 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.

Kuva 3. HUT NOTRA melumittausperävaunu kuljetusasennossa eli mittapyörä ilmassa ja taka-akseli laskettuna
alas. Tällöin myös melumittauskammio nousee niin ylös, että perävaunun takaosassa on kohtuullinen maavara.
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Kuva 4. HUT NOTRA avattuna, etutilassa on hydraulinen yksikkö pyörien nostamista varten ja mikrofonien
vahvistin.

Kuva 5. HUT NOTRA vasemmalla mittausasennossa taka-akseli nostettuna irti maakosketuksesta ja oikealla
kuljetusasennossa. Kuljetusasennossa melumittauskammion maavara on oleellisesti suurempi kuin mittausasennon
standardiluonnoksen vaatimus 50 mm.

5.2.  Mittaustuloksia

Koska seurantamittauksia on vasta yhden kesän ajalta, ei tuloksille ole varsinaisesti
vertailukohtia. Kuvissa 6 ja 7 esitetään esimerkinomaisesti mittaustuloksia. Syksyllä 2001
NOTRAlla suoritettiin Tuulilasi-lehden talvirengasvertailun mittauksia.
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Evolution of noise in tyre-road interaction, 50 km/h

81

83

85

87

89

91

93

95

50 50 50 50 50 50 50 50

May 2001 June 2001 July 2001 Aug 2001 Sep 2001 Oct 2001

Kuva 6. Eri tyyppisten tienpintojen meluarvojen kehittyminen 50 km/h.

Evolution of noise in tyre-road interaction, 80 km/h
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Kuva 7. Eri tyyppisten tienpintojen meluarvojen kehittyminen 50 km/h.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Mittausperävaunun valmistaminen osoittautui haasteelliseksi ja mutkikkaaksi suunnittelu-
tehtäväksi. Yhden täyden kesän kokemusten perusteella lopputulosta voidaan pitää onnistuneena
ja luotettavana. Havaittavissa ollut yleisen mielenkiinnon herääminen rengas-tie kosketuksessa
syntyvän melun tutkimusta kohtaan osoittautui todeksi. Liikenteen aiheuttaman melun huomioi-
minen ongelmana, johon voidaan vaikuttaa, on selkeästi noussut yleisön tietoisuuteen.

Ensimmäisen kesän perusteella voidaan sanoa, että kesän aikana päällysteen ominaisuudet melun
suhteen eivät merkittävästi muutu. Muutosta on havaittavissa sen sijaan välittömästi
nastarengaskauden jälkeen ja sään lämmettyä. Eri päällysteiden välillä on merkittäviä eroja
meluominaisuuksien suhteen.

7. JATKOSUUNNITELMAT
Mittausjärjestelmään lisätään talven 2001 aikana todennäköisesti GPS:ään perustuva paikannus,
josta saadaan myös tarkahko mittausnopeus. Mittausperävaunun tuotteistamista tutkitaan.

Projektista tultaneen pitämään muutamia esitelmiä vuoden 2001 aikana ja tuloksia hyödynnetään
aktiivisesti myös opetuksessa. Näkyvyyttä ja mittaustoimintaa oletetaan tulevan merkittävästi
myös muiden aiheeseen liittyvien projektien kautta.


