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Raportointikausi          1.1.2002 – 31.12.2002

Projektin koodi

M2T9906
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Tienpintojen melun kehittyminen
Vastuuorganisaatio

Teknillinen korkeakoulu, Auto- ja työkonetekniikan laboratorio
Projektin vastuuhenkilö
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Projektin yhteyshenkilö Osoite

Laboratorioinsinööri Panu Sainio PL 4300 02015 TKK
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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

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika

1.5.1999 3 vuotta 31.10.2003

Projektin rahoitus (k€)
Organisaatio 1999 mk 2000 mk 2001 mk 2002* € 2003* € Yhteensä €

MOBILE2-rahoitus 11,036 32,968 13,878 13,878 14,160 85,920
Yhteensä 85,920

*suunniteltu
Hankkeen tavoite
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 melutason kehittymistä vuoden aikojen ja tienpintojen kulumisen ja vanhenemisen
suhteen kolmen vuoden ajan.

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

Suomessa aihetta käsitelty lukuisissa lehtiartikkeleissa. Tällä hetkellä suomessa noin 60 koetiekohdetta.

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

Ei osallistumisia seminaareihin.

Opinnäytteet hankkeeseen liittyen

Ei erillisiä opinnäytetöitä.

Patentit hankkeeseen liittyen

Ei haettuja tai myönnettyjä raportoitavalla kaudella. NOTRAn tuotteistamismahdollisuuksia selvitetty
aktiivisesti.

MOBILE2-vuosiraportti 2002
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1. JOHDANTO
Tieliikenteen aiheuttama melu on liikenteen lisääntyessä tullut yhä haitallisemmaksi.
Ympäristötietoisuuden kasvaessa myös Suomessa on virinnyt tutkimus rengas-
tiekosketuksessa syntyvän melun pienentämismahdollisuuksista myös käyttäen nk. hiljaisia
päällysteitä.

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 päällysteiden melun kehittymistä
useamman vuoden ajan. Tutkimuksen tavoitteena on todeta ja määrittää lukuarvosuuruus
peräkkäisinä vuosina tehtyihin mittaus-havaintoihin ja myös yleisesti tiedossa olevaan
tilanteeseen, että "keväisin asfaltti on karheampaa". Ilmiöstä ei ole kuitenkaan ollut
vertailtavia mittaustuloksia meluominaisuuksien kehittymisen suhteen. Asfalttitiellä
rengasmelun määrä kasvaa talvella nastojen karkeuttaessa päällystettä ja vähenee kesällä mm.
silottumisen tähden.

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 tietoa meluominaisuuksien muuttumisesta.

2. TAVOITTEET
Tavoitteena on suunnitella ja valmistaa erityisesti tien ja renkaan välisessä kosketuksessa
syntyvän melun mittaamiseen soveltuva, henkilöauton perässä vedettävä perävaunu ja melun
mittauslaitteisto sekä tulosten tehokkaaseen jälkikäsittelyyn tarvittavat sovellukset. Lisäksi
valitaan erityyppisiä ja ikäisiä tienpintoja ja seurataan niiden ominaisuuksien sekä melutason
kehittymistä vuoden aikojen ja tienpintojen kulumisen ja vanhenemisen suhteen kolmen
vuoden ajan.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
3.1.  Menetelmät

Melun mittaaminen ajoneuvo- ja työkonetekniikassa on usein vaikeaa laitteiden suuren koon
tähden. Kun tutkitaan rengas-tiekosketuksessa syntyvää melua, on vielä vaatimus ajoneuvon
liikkumisesta suurella nopeudella tutkittavalla päällysteellä. Mittaukset suoritetaan
normaaleilla teillä sään salliessa. Tällainen tutkimustoiminta edellyttää mittalaitteita, joilla
mahdollistetaan mittaaminen kohtuullisella työllä ja järkevillä odotusajoilla sekä varmistetaan
mittausten vertailtavuus.

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
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erilaiset simulointimenetelmät ovat tulossa voimakkaammin avuksi pyrittäessä kohti
hiljaisempaa rengas-tienpintakompromissia.

Tässä tutkimuksessa käytettävää CPX-mittausta ei ole vielä standardoitu, mutta ISO:n
alaisuudessa työskentelee työryhmä (ISO/TC 43/SC 1/WG 33), joka valmistelee standardia.
Standardista on julkisesti SFS:n kautta saavissa versio ISO/CD 11819-2 (päivätty 5.1.2001).
Ei ole odotettavissa, että se tulisi muuttumaan oleellisilta osiltaan.

Tässä tutkimuksessa käytettävä mittausmenettely
on muunnos standardiehdotuksen menettelystä.
Suomessa mittaukset on tehty käyttäen yhtä sileää
ASTM E524 standardoitua rengasta. Standardi-
ehdotuksessa esitetään käytettäväksi kahta tai
neljää erilaista, kuviollista rengasta mittapyörinä.
Useamman renkaan käyttäminen moninkertaistaisi
työmäärän, mikä on pitkäkestoisessa seuranta-
tutkimuksessa mahdotonta.

Syksyllä 2002 mitattiin osa seurattavista
päällysteistä kolmella toistaiseksi saatavissa ISO-
standardiluonnoksen ehdottamalla renkaalla
vertailutulosten hankkimiseksi.

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 talvi-
kuukausina mittauksia ei tehdä. Vuonna 2002 mittauksia tehtiin huhtikuusta syyskuulle
yhteensä 6 kertaa.

3.3.  Mitattavat pinnat

Tutkimuksessa alunperin valituista päällysteitä ovat seuraavat osuudet mukana seurannassa.
Alkuperäisistä kohteista kaksi on kokonaan poistunut ja betoniteiden monien jyrsintöjen
jälkeen siltä mitataan enää yhtä osuutta. Oletettavaa on, että kaikki nyt mainitut osuudet
kestävät vuoden 2003 puolelle. Osuus 3 Korsossa ja 1 Kehä I:llä ovat pahiten kuluneita.
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1 Kehä I, SMA12 tieosa 4 (0 – 3000m), suunta itään, oikea kaista (Vallikallio-Porintie)
2 Röylä pt 11365 tieosa 01 loppu, suuta Röylä
3 Korso SMA6, mt 152 tieosa 1, (5000 – 6500m), suunta Korsoon
4 Jokimäki SMA6, mt 1494 tieosa 2 loppupää, suunta Jokimäelle
5 Kehä III SMA18, tieosa 06 loppu, Tuusulan tieltä länteen päin
6 Nurmijärvi betonitie, vt 3 tieosa 106, pohjoiseen
7 Nokian Renkaiden testirata, ISO-pinta, Nokia

Tutkittavien päällysteiden liikennemäärät vuoden 2002 tietojen mukaan on esitetty taulukossa
1. Huomattavaa on liikennemäärien huomattavan suuret erot. Päällysteen ominaisuuksien
vuosittaisen vaihtelun kannalta selkeät erot liikennemäärissä on haluttu tilanne.

Taulukko 1. Mittauskohteiden liikennemäärät vuoden 2002 tietojen mukaan.

nimi kohta tie nro suunta liikennemäärä huom.
Kehä I Vallikallio-Porintie 101 itään 25600
Röylä urheilukentän jälkeen 11365 pohjoiseen 2460 poikkileikkauksessa
Korso radan alitus 152 länteen 10600 poikkileikkauksessa
Jokimäki Laukkoskenkylä 1494 Pornaisiin 1500 poikkileikkauksessa
Kehä III Jumbon kohdalla 50 länteen 24450
VT3 betonitie 3 pohjoiseen 10000

4. TUTKIMUKSEN ETENEMINEN
4.1.  Laitteiston kehitys

Perävanun rakenteeseen tai mittausjärjestelmään ei tehty isompia muutoksia. Vetoautoksi
vaihdettiin nelivetoinen VW Passat. Mittaustietokone, näyttöruutu ja näppäimistö saatiin
sijoitettua huomattavasti paremmin kuin edellisessä vetoautossa. Myös perävaunun
virransyöttöratkaisut vetoauton puolelta uusittiin. Mittaustietokoneen varmuuskopiointia
tehostettiin.

Kuva 2.
Mittaustietokoneen
sijoittelu vetoautoon.
Huomattavimmat
parannukset olivat
näppäimistön sijoitus
ja kaapelien läpivienti
vetoautoon puskurin
lävitse.

4.2.  Tutkimuksesta tiedottaminen

Vuoden 2002 aikana tästä tutkimuksesta ei ole erikseen julkaistu artikkeleita tai tiedotettu.
Kuitenkin hiljaisten päällysteiden tutkimus- ja kehitystyö on laajentunut voimakkaasti.
Tämän tyyppiset projektit ovat helposti suurenkin yleisön mielenkiinnon kohteena
liikennemelun yleisen luonteen tähden ja tätä kautta tie-rengaskosketuksessa syntyvä melu ja
sen vähentämiskeinot ovat esiintyneet lehdistössä säännöllisesti.
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4.3.  Rinnakkaisprojektit ja liittymät niihin

Suurimpana yksittäisenä projektina on Tekesin INFRA-ohjelmaan kuuluva HILJA-projekti
(Hiljaiset päällysteet; tuotevaatimukset ja mittarit). Tässä projektissa on lukuisia koekohteita,
joiden meluominaisuuksia on mitattu sekä NOTRAlla että tilastollisella ohiajomenetelmällä.

5. TULOKSIA
5.1.  NOTRA-melunmittausperävaunu

Melunmittausperävaunun koeajot
aloitettiin keväällä 2000 ja katsas-
tettiin virallisesti syksyllä 2000.
Mittausjärjestelmää ja tiedonkeruuta
laajennettiin keväällä 2001. Vuonna
2002 vetoauton vaihdon ja perä-
vaunun vetoautoon liitynnän
parantamisen kautta yhdistelmän
käytettävyys ja tehokkuus nousivat.

Kuva 3. HUT NOTRA
mittausasennossa taka-akseli
nostettuna irti maakosketuksesta.
Mittausasennon vaatimus
maavarasta on vain 50 mm.

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.

5.2.  Mittaustuloksia

Seurantamittauksia on nyt kahden kesän ajalta. Tuloksissa on nähtävissä vuodenaikojen
mukainen vaihtelu ja sen suuruus lukuarvona sekä taajuusjakaumassa tapahtuva muutos.
Taajuusjakaumassa tapahtuva muutos on selkeämpi kuin yhteenvetona toimivassa
desibeliarvossa. Myös tietä käyttävän liikenteen määrä vaikuttaa melun muutoksen
nopeuteen.
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Evolution of noise in tyre-road interaction, 50 km/h
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Kuva 5. Eri tyyppisten tienpintojen meluarvojen kehittyminen 50 km/h.

Mobile2, Korso 50 km /h, ASTM E524 suurennos
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Kuva 6. Alle 1000Hz taajuuskaistojen osalta melun kehittyminen. Tällä taajuusalueella
vaihtelu on selkeintä ja tämä ilmiö on myös kuuluvissa autoihin sisälle keväisin. Ilmiö johtuu
tienpinnan karheuden vaihtelusta. Korsossa liikenne on suhteellisen vilkasta ja autojen
sijoittuminen kaistalle on selkeää (vastaantulevaa liikennettä paljon, kapea ajorata).
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Korso kooste 12.4.2002
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Kuva 7. Melun kehittyminen alle 1000Hz taajuuskaistojen osalta. Jokimäessä on
samantyyppinen päällyste kuin Korsossa, mutta liikennemäärä on oleellisesti vähäisempi ja
ajoneuvojen sijoittumien kaistalle epämääräisempi, koska vastaantulevaa liikennettä ei
juurikaan ole ja tie on kapeahko.

Kuva 8. Korsossa  suoritettiin keväällä 2002 koemittaussarja, jolla tarkasteltiin melua
rengasurassa ja urien välissä. Urien välissä keskellä melu on vähäisempi. Vertailukohtana
käytettiin Jokimäkeä, jossa on samanlainen päällyste kuin Korsossa, muta ei selkeitä ajouria.

5.3.  Tuotteistus

NOTRAn tuotteistamista on tutkittu vuoden 2002 markkinoiden ja määräysten osalta.
Varsinaiset päätökset asian suhteen valmistunevat vuoden 2003 alkupuolella. Asia on kiinni
eri tyyppisten päällysteitä koskevien ohjenormien käyttöönotosta ja leviämisestä.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Mittausperävaunun valmistaminen osoittautui haasteelliseksi ja mutkikkaaksi suunnittelu-
tehtäväksi. Mittauslaitteiston rakentaminen on mahdollistanut laajemman tutkimuksen ja sitä
kautta ollut yleisen mielenkiinnon herättäjänä rengas-tiekosketuksessa syntyvän melun tutki-
mukseen. Liikenteen aiheuttaman melun huomioiminen ongelmana, johon voidaan vaikuttaa
on selkeästi noussut yleisön tietoisuuteen. Tutkimustoiminnan yhtenä selkeänä mahdollista-
jana ja lähtökohtana voidaan perustellusti pitää tätä Mobile2-projektia.

Seurantatutkimuksen tämän hetkisten tulosten valossa rengasmelu vaihtelee vuodenaikojen
mukaan (keväällä enemmän, vähenee kesän kuluessa). Tätäkin merkittävämpää on äänen
sävyn selkeä muuttuminen, joka nähdään tarkastelemalla eri taajuuskaistoja. Kumpikin
asioista on yleisesti koettu ilmiö, mutta nyt sen suuruutta on ensi kertaa onnistuneesti mitattu.
Tutkimuksen tuloksilla on selkeä uutuusarvo.

7. JATKOSUUNNITELMAT
Alkuperäisen projektisuunnitelman mukaisesti vuonna 2003 tulee suorittaa vielä muutaman
kuukauden ajalta mittauksia tulosten varmentamiseksi. Tällä hetkellä tiedossa on kesien 2001
ja 2002 osalta melun kehittyminen. Johtopäätösten varmentamiseksi on tärkeää, että
alkukesältä 2003 saadaan mittaustulokset. Tällöin ilmiölle saadaan 3 toistoa. Osa päällysteistä
on kulunut niin pahasti, että seuranta ei enää ole mahdollista. Vuonna 2003 seurattavat
päällysteet ja käytettävät nopeudet ovat:

1. Kehä I SMA12, Vallikallio-Porintie välillä, 50 ja 80 km/h
2. Röylä, 50 ja 80 km/h
3. Korso SMA6, 50 km/h
4. Jokimäki SMA6, 50 km/h
5. Kehä III SMA18, Tuusulan tieltä länteen, 50 ja 80 km/h
6. Nurmijärvi betonitie, vt 3 pohjoiseen, 50 ja 80 km/h
7. Nokian Renkaiden testirata, ISO-pinta, Nokia, 50 ja 80 km/h

Kesän 2003 aikana 3-vuotinen projekti tullaan kokonaisuudessaan raportoimaan englanniksi
ja mahdollisuuksien mukaan esittelemään suomalaisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa.
Projekti päättyy lokakuussa 2003.



28


