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Tiivistelmä 

 Viime vuosina lisääntynyt julkinen tieto melusta ja sen aiheuttamista 
ympäristövaikutuksista on asettanut lukuisia haasteita teollisuusyrityksille. 
Melusta aiheutuvia valituksia ei kaikissa tapauksissa voida välttää vaikka 
ympäristömeluun liittyvän lainsäädännön asettamat raja-arvot täyttyvät. Ar-
tikkelissa tarkastellaan Vaasan keskustassa sijaitsevan dieselmoottoritehtaan 
aiheuttamaa ympäristömelupäästöä ja sen vaikutusta lähellä sijaitsevaan asu-
tukseen. Tämän lisäksi tehtaan melupäästöä verrataan muihin kaupungissa 
tyypillisesti esiintyviin melulähteisiin. Tarkastelussa havaittiin että liikenteen 
aiheuttama melupäästö läheisiin asuinhuoneistoihin on tasoltaan huomatta-
vasti korkeampaa kuin moottoritehtaan tuottama.  Alhaisemmasta melutasos-
ta huolimatta moottoritehtaan koeajon yhteydessä syntyvään pakomeluun on 
kiinnitettävä erityistä huomiota sen matalataajuisen sisällön vuoksi, joka on 
todettu häiritseväksi. Matalataajuisen pakomelun torjuntaan suunniteltiin 
joukko reaktiivisia vaimentimia joiden viritystaajuudet asetettiin pakomelu-
spektrin eniten dominoiville taajuuksille. Vaimentimien toteutus oli haasteel-
lista tilarajoitusten ja vaimentimien suuren koon vuoksi. Uusien pakovaimen-
timien avulla tehtaan melupäästöä saatiin madallettua huomattavasti ja sen 
ansiosta Vaasassa on nyt hiljainen moottoritehdas keskellä meluista kaupun-
kiympäristöä. 

 

1 JOHDANTO 

Lisääntynyt julkinen tietämys melusta ja kiristyneistä melusäädöksistä yhdistettynä kas-
vaneeseen tarpeeseen lisätä asumisen mukavuutta alentamalla melutasoja asettaa haastei-
ta keskellä kaupunkia sijaitsevalle moottoritehtaalle. Ympäristömeluvaatimusten täyttä-
minen vaatii melurajojen alittamista tehtaan normaalioloissa. Tämän lisäksi moottorien  
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Kuva 1: Pakomelun mittausjärjestely eräässä mittapisteessä (vasemmalla) ja tyypillinen pako-
meluspektri kahdelle moottorityypille, y-akselin viivaväli on 10 dB (oikealla). 

koeajon tuottama matalataajuinen pakomelu aistitaan häiritsevänä vaikka kokonaistaso 
on alle asetettujen raja-arvojen. Wärtsilä on kehittänyt yhteistyössä APL systems Oy:n 
kanssa Aures-melunvalvontajärjestelmää [1,2], joka koostuu neljästä tehdasalueelle sijoi-
tetusta mikrofoniyksiköstä, tiedonkeruujärjestelmästä ja analyysiohjelmistosta. Ympäris-
tömelulle asetetut A-painotetut raja-arvot on melko helposti alitettavissa kaupunkialueel-
la sijaitsevassa moottoritehtaassa, kunhan rakennusten riittävästä ääneneristävyydestä on 
huolehdittu jo suunnitteluvaiheessa. Useissa tapauksissa esimerkiksi liikenteen aiheutta-
ma ympäristömelu ylittää asetetut raja-arvot. Matalataajuiselle melulle ei ole asetettu sel-
keää raja-arvoa. Moottoritehtaan koeajon tuottama pakomelu on tyypillisesti matalataa-
juista, jonka ansiosta se voi edetä pitkiä matkoja heikosti vaimentuen ja aiheuttaa häirit-
sevää melualtistusta laajalla alueella. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää varustaa moottori-
en koeajolaitteisto oikein suunnitelluilla ja laadukkailla äänenvaimentimilla.   

2 DIESELMOOTTORIN PAKOMELU 

Dieselmoottorin pakomelu luokitellaan tyypillisesti erittäin häiritseväksi lähialueen asuk-
kaiden toimesta, sen häiritsevyyttä lisää impulssimainen ja matalataajuinen sisältö, tyy-
pillisesti suurin heräte on alle 200 Hz:n taajuusalueella. Matalataajuinen melu koetaan 
häiritseväksi kun se ylittää kuulokynnyksen, mikäli sen taso kasvaa suureksi, koettua häi-
ritsevyyttä lisää herätteen aikaansaama kevyiden rakenteiden värähtely. Kuvassa 1 on 
esitetty Wärtsilän käyttämän pakomelun mittausjärjestelmä ja tyypillinen lähdespektri 
kahdelle eri moottorityypille. Pakomelu mitataan SESAM-anturilla [3] kuudesta ennalta 
määritetystä pisteestä jotka sijaitsevat moottorin ja äänenvaimentimen välissä, menetel-
mällä saavutetaan tarkempia mittaustuloksia verrattuna perinteiseen yhden mittapisteen 
menetelmään. 

Ympäristömelun tarkkailuun tarkoitetun Aures-järjestelmän ominaisuutena on haluttujen 
kynnysarvojen asetus meluvaroituksille ja -hälytyksille. Kuvassa 2 on esitetty eri ajanjak-
soina mitatut keskiarvotetut äänipainetasot Diesel-koeajon katolla sijaitsevassa mittapis-
teessä (A4) 14.4.2014, siihen on merkitty sekä hälytys- että varoitustasot kolmasosaok-
taavikaistoittain. Kyseiset tasot on valittu aiemman kokemuksen perusteella taajuusalu-
eelle jossa moottorin pakomelu on hallitsevinta. Mitatuissa äänipainetasoissa ei ole mer-
kittävää eroa yli 100 Hz:n taajuuksilla, suurimmat erot on havaittavissa matalilla taajuuk-
silla, joilla melutaso nousee tyypillisesti noin 15 dB moottorin koeajon aikana. Kokonais-
tasoja tarkasteltaessa huomataan että A-painotettu arvo nousee merkittävästi vähemmän 
kuin painottamattomat tasot.  
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Kuva 2: Diesel-koeajon katolla pisteessä (A4) mitatut äänipainetasot 14.4.2014 sekä varoitus ja 
hälytystasot pakomelulle.  

Kokemuksen perusteella Wärtsilässä on valittu painottamattomat tasot matalataajuisen 
pakomelun analyysiin ja häiritsevyyden arviointiin. Kuvasta nähdään myös uuden tehok-
kaamman W32E moottorin aiheuttama hälytysrajan ylittämä melutaso. Lisääntyneet häly-
tykset paljastivat että koeajon äänenvaimentimiin oli tehtävä muutoksia jotta W32E 
moottorin tuottama pakomelu saataisiin siedettävälle tasolle. Huomioitavaa on myös se, 
ettei W32E moottorin kokonaismelu ylittänyt A-painotettua varoitustasoa LAeq ja että 
tehtaan aiheuttama kokonaismelu on viranomaisten asettaman raja-arvon alapuolella 
vaikka naapurusto kokee melun häiritsevänä [2]. Useat dominoivat taajuuskomponentit 
ovat äänenvaimennuksen kannalta haasteellista, tämän lisäksi koeajossa testataan useita 
erityyppisiä moottoreita joiden lähdespektrit poikkeavat toisistaan. Käytettävissä oleva 
vapaa tila putkistossa on rajallinen jo asennettujen komponenttien ja vaimentimien joh-
dosta.  

3 REAKTIIVISET ÄÄNENVAIMENTIMET MATALATAAJUISEN 
MELUN VAIMENNUKSEEN 

Diesel-koeajon pakomelun lisä-äänenvaimennustarve on taajuusalueella 30–60 Hz jossa 
sijaitsee moottoriherätteen voimakkaimmat taajuuskomponentit. Matalien taajuuksien 
vaimentamiseen sopivat parhaiten reaktiiviset äänenvaimenninratkaisut [4,5], joissa vai-
mennus perustuu pääsääntöisesti ääniaaltojen heijastumiseen ja vastakkaisvaiheiseen 
summautumiseen. Tyypillisiä reaktiivisia vaimennintyyppejä ovat: laajennuskammio, 
Helmholtz-resonaattori ja neljännesaaltoresonaattori. Kuvassa 3 on esitelty näiden vai-
mennintyyppien rakenne. Reaktiivisten vaimentimien toimintaperiaatteet poikkeavat toi-
sistaan kuten myös niiden suorituskyky. Suurimmat eroavaisuudet vaimennintyyppien 
välillä ovat vaimennuskyvyssä, elementin mitoissa sekä painehäviössä. Moottoritehtaan 
koeajon pakokanaviin on jo asennettu useita äänenvaimentimia, lisäksi pääosa suorista 
putkiosuuksista oli jo käytetty, joten tärkeimmäksi rajoittavaksi tekijöiksi jäi tilanahtaus 
ja rajallinen vastapainebudjetti. 
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Kuva 3: Reaktiiviset vaimennintyypit: (a) laajennuskammio, (b) Helmholtz-resonaattori ja (c) 
neljännesaaltoresonaattori. 

 

Kuva 4: Reaktiivisten vaimentimien vaimennuskyky taajuuden funktiona  (transmission loss). 

Laajennuskammiot 

Tyypillisin reaktiivinen vaimennintyyppi on laajennuskammio [5], joka koostuu sisääntu-
lon pinta-alan epäjatkuvuuskohdasta, pitkästä kammio-osasta ja ulostulon pinta-alan epä-
jatkuvuuskohdasta, kuva 3(a). Laajennuskammio voidaan myös toteuttaa jatkamalla si-
sään- ja ulostulon putkia kammion sisälle, näiden avulla voidaan parantaa laajennus-
kammion vaimennuskykyä. Esimerkki laajennuskammion vaimennuskyvystä on esitetty 
kuvassa 4 pisteviivalla. Kyseinen elementti on viritetty toimimaan 30–60 Hz taajuusalu-
eella. Vaimennuskäyrässä nähdään melko loivat mutta laajakaistaiset vaimennusmaksi-
mit, suuruusluokaltaan noin 5 dB, viritystaajuuden ja parittomien monikertojen ympäris-
tössä. Vaimennuskykyä voidaan parantaa muuttamalla putken ja kammion välistä pinta-
alasuhdetta. Tehtaan moottorikoeajon tapaukseen laajennuskammio ei ollut soveltuva, 
koska ongelmallisille taajuuksille tarvittiin suurempi vaimennus. Käytännössä vaimenti-
mesta olisi tullut halkaisijaltaan epäkäytännöllisen suuri ja elementin vastapainetaso olisi 
noussut liian korkeaksi. 

Helmholtz-resonaattori 

Helmholtz-resonaattorin toiminta perustuu massa-jousijärjestelmään ja se poikkeaa toi-
minnollisuudeltaan jonkin verran heijastukseen perustuvista laajennuskammiosta ja nel-
jännesaaltoresonaattorista. Helmholtz-resonaattorille on tyypillistä erittäin korkea vai-
mennus viritystaajuudella, kuva 4, tämän ansiosta se sopii tapauksiin joissa meluspektris-
sä on yksi erittäin voimakas taajuus joka halutaan vaimentaa. Diesel-moottorin tapauk-
sessa Helmholtz-resonaattori ei ole kaikkein optimaalisin vaihtoehto, koska moottorin 
pakomeluspektrissä on useita voimakkaita harmonisia taajuuksia, eikä useiden Helm-
holtz-resonaattorien toteuttamien ole aina käytännöllistä. Helmholtz-resonaattoria voi-
daan käyttää erittäin matalilla taajuuksilla, koska vaimenninelementti pysyy kokonsa 
puolesta toteuttamiskelpoisena verrattuna neljännesaaltoresonaattoriin josta voi tulla epä-
käytännöllisen pitkä. Toisaalta Helmholtz-resonaattorit eivät lisää vastapainetta merkittä-
västi. 
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Kuva 5: Paikalleen asennettu CSS-lisävaimennin (vasemmalla) ja vaimentimen teoreettinen 
vaimennuskyky (transmission loss). 

Neljännesaaltoresonaattori ja CSS-elementti 

Neljännesaaltoresonaattorin toiminta perustuu ääniaaltojen vastakkaisvaiheiseen sum-
mautumiseen aaltoputken avulla, kuva 3(c). Neljännesaaltoresonaattorilla on vaimennuk-
sen huippukohtia viritystaajuudella ja sen parittomilla harmonisilla, kuva 4 katkoviiva. 
Dieselmoottorin harmonisen pakomelun vaimentaminen on mahdollista virittämällä nel-
jännesaaltoresonaattoreita halutuille herätetaajuuksille. Samalla elementin viritystaajuu-
den parittomat monikerrat vaimentavat viritystaajuuden yläpuolella sijaitsevia pakomelun 
harmonisia taajuuksia mahdollistaen paremman kokonaisvaimennuksen verrattuna 
Helmholtz-resonaattoriin. 

Wärtsilän Compact Silencer System (CSS) [6,7] hyödyntää tätä tekniikkaa. CSS-
vaimennin todettiin sopivimmaksi vaihtoehdoksi tehtaan moottorikoeajon pakomelun 
vaimentamiseen sen suorituskyvyn, alhaisen vastapaineen ja skaalautuvan tilantarpeen 
ansiosta. CSS-vaimentimet suunniteltiin ja valmistettiin yhteistyössä JTK Power Oy:n 
kanssa, niiden vaimennusominaisuudet varmistettiin valmistuksen yhteydessä vaimennin-
tehtaalla sekä varsinaisissa käyttöolosuhteissa asennettuna moottorikoeajolaitteistoon. 
Kuvassa 5 on esitelty eräs tehtaan katolle asennettu CSS-elementti (vasen) ja sen teoreet-
tinen vaimennuskyky. Vaimennuskäyrästä erottuu selkeät maksimit 50 Hz alueella sekä 
näiden parittomat monikerrat korkeammilla taajuuksilla.          

4 ÄÄNENVAIMENTIMIEN SUORITUSKYKY  

Tehtaan moottorikoeajon uudet vaimentimet asennettiin kesän 2014 aikana. Vaimentimet 
toimivat suunnitellulla tavalla, reaktiivisten elementtien todelliset viritystaajuudet vasta-
sivat tarkasti suunniteltuja arvoja. Valmistuksen yhteydessä elementtien vaimennusky-
vyksi (transmission loss) mitattiin pakokanavan sisällä yli 20 dB viritystaajuuksilla ja 
niiden parittomilla monikerroilla. Vaimennusarvot vastasivat hyvin aiemman kokemuk-
sen perusteella tiedettyä käytännön raja-arvoa. Laskennallisesti viritystaajuudella oleva 
vaimennusarvo tulisi olla noin 40 dB, mutta käytännön toteutuksissa ei päästä samalle 
tasolle. Pääosa laskennallisen mallin ja suorituskyvyn erosta selittyy mallinnusvaiheessa 
tehdyistä yksinkertaistuksista sekä vaimentimen fysikaalisista ominaisuuksista.  

Vaimentimien suorituskyky mitattiin myös käyttöolosuhteissa elementtien asennuksen 
jälkeen. Kuvassa 6 on esitetty kymmenen päivän keskiarvotetut äänipainetasot ennen (si-
ninen) ja jälkeen (punainen) lisävaimentimien asennusta, mittauksissa on käytetty samaa 
moottorityyppiä W32E ja ajankohdaksi valittiin melko tyyni ilma jolloin ympäristömelun 
vaikutus mittaustuloksiin saatiin minimoitua. Mittaustuloksista huomataan merkittävä 
parannus elementtien viritystaajuuksien läheisyydessä alueella 20–50 Hz. Uudet vaimen-
ninelementit vähentävät merkittävästi häiritsevänä koettua matalataajuista melua. Merkit-
tävästä parannuksesta huolimatta kokonaistasoissa on 4 dB:n ero.  
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Kuva 6: Kymmenen päivän keskiarvotetut äänipainetasot ennen (sininen) ja jälkeen (punainen) 
lisävaimentimien asennusta. Arvot on mitattu tehtaan katolta pisteestä (A4) 6/2014 ja 10/2014. 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ympäristömelulle asetetut A-painotetut raja-arvot on melko helposti alitettavissa kau-
punkialueella sijaitsevassa moottoritehtaassa. Useissa tapauksissa jo liikenteen aiheutta-
ma ympäristömelu ylittää asetetut raja-arvot. Matalataajuinen pakomelu asettaa haasteita 
häiritsevyytensä vuoksi, vaikkei melun A-painotettu kokonaistaso ylitä raja-arvoja. Wärt-
silä on oma-aloitteisesti kantanut vastuun lähiympäristön meluhaittojen rajoittamisessa ja 
on suunnitellut sekä toteuttanut yhteistyössä JTK Power Oy:n kanssa pakovaimentimet 
matalataajuiselle melulle. Nykypäivän tekniikka mahdollistaa useiden häiritsevien taa-
juuksien tehokkaan vaimentamisen tila- ja vastapainerajoituksista huolimatta. Huomioi-
malla suunnittelussa sekä A-painotetun kokonaisäänitason että matalataajuisen melupääs-
tön on mahdollista toteuttaa hiljainen moottoritehdas meluisaan kaupunkiympäristöön.    
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