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#rohkeastiparempaa

Esitelmöitsijä Mikko Kylliäinen

• Koulutus
• Tekniikan tohtori 2019

• Tekniikan lisensiaatti 2003

• Diplomi-insinööri 1996

• A-Insinöörien akustiikkasuunnitteluyksikön johtaja 2015–

• Akustiikkasuunnittelukokemusta vuodesta 2000 alkaen

• FISEn myöntämä PV-vaativuusluokan suunnittelijapätevyys 
akustiikkasuunnittelussa

• Tutkimuskokemusta vuodesta 1995 alkaen

• Tutkijatohtori Tampereen yliopiston rakennustekniikan yksikössä

• Yli 200 julkaisua akustiikan alalta

• Luottamustehtäviä
• RILin akustiikkatoimikunnan jäsen ja sihteeri vuodesta 2007, puheenjohtaja vuodesta 

2018

• FISE Oy:n rakennusfysiikan pätevyyslautakunnan jäsen 2018 ja 2020–2021, varajäsen 
2017, 2019 ja 2022-

• Kansallisen standardisoimiskomitean K211 Akustiikka jäsen 2013–2018
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Puukerrostalon koerakennus vuonna 1995

TTKK 1995
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Akustiikkasuunnittelun 

markkinajohtaja 

Suomessa

”Osaatte luoda hyvän 

tiimin mukavista 

ihmisistä.”

NPS-kyselyn palautetta 2021

A-Insinöörien akustiikkasuunnitteluyksikkö

Yhdessä ja 

paremmin

EspooTurku

Tampere

Oulu

Rauma

Vaasa

46 asiantuntijaa

Kuopio
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R A K E N N U S A K U S T I I K K A

Ratkaisemme hankkeesi akustiset 

haasteet kekseliäästi ja ketterästi.  

Innovatiivinen ja huolella tehty akustiikkasuunnittelu takaa 

käyttäjälle hyvät ääniolosuhteet kustannustehokkaasti. 

Käytössämme on akustiikan uusin teknologia, jota myös 

itse olemme viemässä eteenpäin. Osaamisemme kattaa 

kaikki rakennusakustiikan osa-alueet: ääneneristyksen 

huoneakustiikan, meluntorjunnan sekä tärinän ja 

runkomelun.

Kulttuurirakennukset • Esiintymistilat • Museot ja kirjastot • Oppilaitokset • 

Sairaalat ja terveystalot • Toimistot • Liiketilat • Asunnot ja hybridit • Hotellit 

• Puurakennukset • Korjausrakentamiskohteet • Liikunta- ja monitoimihallit • 

Laboratoriotilat

Rakennusakustiikka | Melu ja tärinä | Asiantuntijapalvelut

Helsingin yliopiston päärakennuksen 

peruskorjaus (2018-)

Joensuun konservatorio (2021)

Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus (2017) Suomalais-venäläinen koulu (2021)
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Lapin keskussairaala Akatemiatalo, Turku

M E L U  J A  T Ä R I N Ä

Hallitsemme kaavoituksen, 
rakennuslupien ja väylien melu- ja 
tärinäselvitykset.

Merkittävä osuus rakentamiseen kohdistuvista 
kustannusvaikutuksista syntyy asemakaavoitusvaiheessa. 
Huolellisesti tehdyt melu-, tärinä- ja runkomeluselvitykset 
tukevat rakennushankkeen etenemistä ja kaavoitukseen 
vaikuttavien melumääräysten tuntemus takaa, että 
asemakaavoissa annettavat kaavamääräykset eivät 
aiheuta ylimääräisiä rakennuskustannuksia. 

Kaavoituksen meluselvitykset • Rakennuslupien meluselvitykset • Ulkovaipan 
ääneneristävyys • Parvekelasien mitoitus • Kaavoituksen tärinä- ja 
runkomeluselvitykset • Rakennuslupien tärinä- ja runkomeluselvitykset • 
Eristin- ja detaljisuunnittelu • Työmaavalvonta • Väylien meluselvitykset • 
Väylien tärinä- ja runkomeluselvitykset

Rakennusakustiikka | Melu ja tärinä | Asiantuntijapalvelut

Akatemiatalo, Turku
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Ratina, Tampere

Meripaviljonki, Helsinki

Luminary, Tampere A S I A N T U N T I J A P A L V E L U T

Asiantuntijamme avustavat sinua 

tuotekehityshankkeessasi.

A-Insinööreillä on kyky tarjota rakennustuote- ja 

konepajateollisuuden tuotekehityshankkeisiin palveluita 

konseptisuunnittelusta numeeriseen, analyyttiseen ja 

parametriseen mallintamiseen. Käytettävä menetelmä 

valitaan tilaajan tarpeen ja tarkkuustason mukaan. 

Asiantuntijamme laativat myös oppaita ja käsikirjoja sekä 

toimivat kouluttajina ja kolmannen osapuolen tarkastajina. 

Akustiset mittaukset • Tutkimus • Tuotekehitys • Konseptisuunnittelu • 

Digitaalinen akustiikkalaboratorio • Koulutus • Käsikirjat ja oppaat • Lausunnot 

• Kolmannen osapuolen tarkastus • Teollisuusakustiikka • Teollisuuden 

melusuunnittelu ja meluntorjunta • Meluntorjuntaohjelmat • AV-suunnittelu

Rakennusakustiikka | Melu ja tärinä | Asiantuntijapalvelut
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Esityksen sisältö

• Motivaatio: akustiikka (puu)rakentamisessa

• Akustiikkaa koskevat määräykset ja ohjeet

• Parametriset ääneneristävyyden suunnittelumenetelmät

• Numeeriset ääneneristävyyden suunnittelumenetelmät

• Puurakentaminen melualueella

• Huoneakustiikka puurakennuksissa

• Akustiset mittaukset

Lighthouse Joensuu

Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit

Akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit

2019

Puupalkinnon voittaja 2019



Motivaatio
Akustiikka (puu)rakentamisessa
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Ääntä on 

kaikkialla

Ukkosen jyrinä

Tammerkosken

kuohut

Vauvan jokellus

Heinäsirkan siritysLentoliikenne

Lintujen laulu

Rock

Jazz

Klasari

Teatteri

Elokuva

Televisio

PopRadio

Mobiililaitteet

Raideliikenne

Tieliikenne
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Jo vähäinenkin melu häiritsee tai vaikuttaa terveyteen

Fysikaaliset

äänen

ominaisuudet

• voimakkuus

• taajuus

• aikavaihtelu

Terveys-

vaikutukset
Häiritsevyys

Tilannetekijät

Psykologiset

äänen ominaisuudet

Aistien ominaisuudet

Yksilölliset

ominaisuudet
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Akustiikan terveys- ja turvallisuusvaikutuksia

Häiriintyminen Univaikeudet
Sydän- ja 

verisuonitaudit
Äänenmuodostuksen 

ongelmat

Kuulovauriot Yksityisyys
Hätäkuulutusten 

kuuluvuus ja selvyys
Taloudellinen turva
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Häiritsevyyteen ja terveysvaikutuksiin perustuvia meluohjearvoja

Tilanne Keskiäänitaso LA,eq [dB] Säädös tai viite

Nukahtaminen ja musiikkimelu 25 dB STMa 545/2015

Yöaikainen melu asunnossa 30 dB STMa 545/2015

Päiväaikainen melu asunnossa 35 dB STMa 545/2015

Tuulivoimamelu ulkona 45 dB VNa 1107/2015

Liikennemelun häiritsevyys (10 %) 50 dB Tiedeakatemia

Melu ulkona, verenpainetaudin kynnysarvo 55 dB VNp 993/1992

Liikennemelun häiritsevyys (30 %) 60 dB Tiedeakatemia

Puhelimen käyttö vaikeutuu 65 dB Toppila

Altistumisen tarkastelu melutyössä 70 dB VNa 85/2006

Altistumisen alaraja melutyössä 80 dB VNa 85/2006

Lähde: Pääkkönen, R., Kylliäinen, M., Mikkilä, A. 2016. Melun häiritsevyydestä. Ympäristö ja Terveys. Nro 5, s. 82–87.
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Akustiikkasuunnittelun tehtävät

• Akustisten olosuhteiden hyvien vaikutusten 

vahvistaminen

• Esimerkiksi työntekoa ja terveyttä edistävien 

ääniolosuhteiden aikaansaaminen

• Puheen ja musiikin kuuluvuuden ja erotettavuuden 

vahvistaminen

• Melun epäsuotuisten vaikutusten vähentäminen

• Ääneneristys

• Meluntorjunta

• Kaiunnan poistaminen

• Informaatiota sisältävän häiritsevän äänen 

vaimentaminen esimerkiksi avotoimistoissa

Lukio- ja kulttuurikeskus Monio, Tuusula. 
Kuvalähde: AOR Arkkitehdit Oy
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Akustiikkasuunnittelun osa-alueet

Huoneakustiikka Ääneneristys

Tärinän- ja runko-

meluneristys

Tarkoitus

Tutkii äänen heijastumista, vaimenemista, 

leviämistä ja sirontaa saman tilan sisällä. 

Liittyy puheen selvyyteen, äänenkäyttöön ja 

musiikin sointiin. 

Kohteet

Kulttuurirakennukset, oppilaitokset, sairaalat, 

toimistot, päiväkodit

Tarkoitus

Vähentää liikenne- ja muun melun leviämistä 

ja vaimentaa rakennuksen teknisten 

järjestelmien aiheuttamaa ääntä.

Kohteet

Maankäytön suunnittelu eri vaiheissaan ja 

erityisesti asuinrakennukset, sairaalat 

(varavoimakoneet, ilmastointilaitokset), 

helikopterikentät, teollisuusrakennukset

Meluntorjunta

Tarkoitus

Vähentää puheen ja musiikin siirtymistä tilasta 

toiseen ja vaimentaa rakenteeseen 

kohdistuvien iskujen synnyttämää ääntä. Liittyy 

yksityisyyteen vastaanottohuoneissa, 

luottamuksellisiin keskusteluihin 

neuvottelutiloissa ja naapuriäänten 

häiritsevyyteen asuinrakennuksissa.

Kohteet

Asuinrakennukset, kulttuuri-

rakennukset, toimistot, sairaalat

Tarkoitus

Eristää pyörivät ja liikkuvat laitteet rakennuksen 

rungosta tai rakennuksen värähtelevästä 

maaperästä ratojen varsilla. 

Kohteet

Asuinrakennukset, kulttuurirakennukset, 

toimistot, sairaalat  (tärinäherkät 

kuvantamislaitteet), tutkimuslaitokset 

(tärinäherkät tutkimuslaitteet), studiot, 

helikopterikentät



Esimerkki: TYKS Majakkasairaala (2021)

Huoneakustiikka

Käytävät

Ruokalat

Aulat

Neuvottelutilat

Auditoriot

Potilashuoneet

Avotoimistot

Tarkkailutilat

Kuulontutkimushuoneet

Meluntorjunta

Ilmanvaihtojärjestelmä

Helikopterimelu  

Tieliikennemelu

Raideliikennemelu

Varavoimakoneet

Ääneneristys

Potilashuoneet

Vastaanottohuoneet

Neuvotteluhuoneet

Auditoriot

Perhehuoneet

IV-konehuoneet

Kuvantaminen

Välinehuolto

Kuulontutkimushuoneet

Tärinäneristys

Raideliikenteen tärinä ja 

runkomelu 

Kuvantamislaitteet

Ilmanvaihtojärjestelmä

Helikopterikenttä

Melutason

alentaminen

Puheen

erotettavuus

Puheen leviämisen

vaimentaminen

Yksityisyys

Melun leviämisen

rajoittaminen



Puurakentaminen lisääntyy: esimerkkejä akustiikkasuunnittelukohteista

Maatullin koulu ja päiväkoti, Helsinki

2024

9300 brm²

Helsingin kaupunki

Lukio- ja kulttuurikeskus Monio, 

Tuusula

2023

8500 brm²

Tuusulan kunta

Keilaniemen portti, Espoo

2019-

26200 brm²

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

HOAS Tuuliniitty

2021

4787 brm²

HOAS

Suomalais-venäläinen koulu, Helsinki

2021

10680 brm²

Arkkitehdit QVIM Oy

Supercellin pääkonttori, Helsinki

2021

19150 brm²

SRV Rakennus Oy

Mansikkalan koulu, Imatra

2020

16000 brm²

YIT Talo Oy

TOAS Hippos

2024

35000 brm²

Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS
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Puun ja betonin käyttäytyminen

• Betonirakennuksissa ääneneristävyys 

ratkaistaan 

• Betonin massalla

• Raudoitettujen betonilaattojen ja -levyjen 

jäykkyydellä

• Rakennusosien jäykillä ja tiiviillä liitoksilla

• Puurakenteet toimivat akustisesti toisin kuin 

betonirakenteet

• Kerroksellisuus

• Rakenteiden katkot ja eristinratkaisut liitoksissa 

ja rakennekerrosten välissä

Mansikkalan koulu, Imatra 

Akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit

2020
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Puun ja betonin ääneneristysominaisuudet

Ominaisuus Puu Betoni

Tiheys 500 kg/m3 2 500 kg/m3

Kimmomoduuli 11 600 MPa 27 000 MPa

Paksuus 60 mm

– ilmaääneneristysluku Rw 26 dB 44 dB

Paksuus 120 mm

– ilmaääneneristysluku Rw 35 dB 54 dB
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Mittaaminen ja koerakentaminen

TTKK 1995

Kiint. Oy Ylöjärven Lehmustanhua. Kuva: Puuinfo Oy.

Keronen, A. & Kylliäinen, M. 1997. Sound insulating 

structures of beam-to-column framed wooden 

apartment buildings. Tampere, Tampere University 

of Technology, Laboratory of Structural 

Engineering, Publication 77. 

Mittaustulokset heikosti yleistettävissä!



#rohkeastiparempaa

Entä jos rakennesuunnittelukin perustuisi 

rakenteiden koekuormittamiseen – joka 

hankkeessa erikseen?



Akustiikkaa koskevat

määräykset ja ohjeet



#rohkeastiparempaa

Määräysten ja suositusten kehitys Suomessa

1920 Laki eräistä naapuruussuhteista

1932 Asemakaavalaki

1958 Rakennuslaki

1959 Rakennusasetus

1999 Maankäyttö- ja rakennuslaki

1955 VTT:n suositus asuntojen ääneneristyksestä

1960 Ehdotus ääneneristysmääräyksiksi

1967 Ääneneristysnormit (RIL)

1975 Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa C1

1985 RakMK C1 uusittiin

1998 RakMK C1 uusittiin

2018 Ympäristöministeriön asetus rakennusten

ääniympäristöstä voimaan 1.1.2018

Velvoittava säädös

Velvoittava säädös

Velvoittava säädös

Velvoittava säädös

Velvoittava säädös

Suositus, ei velvoittava

Suositus, ei velvoittava

Säädöksen asemassa

Velvoittava säädös

Velvoittava säädös

Velvoittava säädös

Velvoittava säädös

Sanalliset määritelmät

Tekniset mittaluvut
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Säädösten rakenne

Asetus Ohje

• Suunnittelumenetelmiä

• Tilatyyppikohtaisia suunnitteluohjeita

Oppaat
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1 §: Soveltamisala

• Asetus koskee

• Asuntoja

• Majoitus- ja potilashuoneita

• Opetustiloja

• Kokoustiloja

• Ruokailutiloja

• Hoitotiloja

• Harrastustiloja

• Liikuntatiloja

• Toimistotiloja

• Ohje: opetus- ja kokoustilalla tarkoitetaan esimerkiksi luokkahuonetta, 

ryhmäopetustilaa, varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tarkoitettua tilaa 

sekä erilaisia kokous- ja kokoontumistiloja ja auditorioita. 

• Asetus koskee

• Uudisrakentamista

• Korjausrakentamista
• Vrt. RakMK C1-1998: 

soveltamisalana 

uudisrakentaminen
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§ 3: Rakennuksen ääniympäristön suunnittelu ja toteutus

• Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon rakennuspaikan melu- ja 
tärinäolosuhteet

• Kaavoituksen kautta eli VNp 993/1992 melutason ohjearvoista jää edelleen voimaan

• Rakennuksen ääniympäristöä koskeva olennainen tekninen vaatimus täyttyy, jos rakennuksen 
ääneneristys, melun- ja tärinäntorjunta sekä ääniolosuhteet (huoneakustiikka ja äänitasot) 
suunnitellaan ja toteutetaan tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen tämän asetuksen mukaisesti

• Jos 2. momentissa tarkoitettua menettelyä ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa 

• rakennuksen tai sen ulkopuolisen ääniympäristön erityisten ominaisuuksien,

• tilan erityisen käytön tai

• käyttäjäryhmän taikka

• muun erityisen syyn vuoksi, 

rakennushankkeeseen ryhtyvän on osoitettava rakennuslupamenettelyn yhteydessä, että suunnittelu 
johtaa tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen ääneneristyksen, melun- ja tärinäntorjunnan sekä 
ääniolosuhteiden kannalta olennaisen teknisen vaatimuksen täyttymiseen.



#rohkeastiparempaa

Ääniympäristöohje: akustiikkasuunnittelijan ilmoittaminen

• Jos kohteen vaativuusluokka on vaativa tai poikkeuksellisen vaativa, rakennuslupahakemuksen yhteydessä on 
ilmoitettava akustiikkasuunnittelija, jolla oltava vaativuusluokkaa vastaava kelpoisuus

• Vaativia rakennushankkeita:

• Asuinkerrostalo (melualueella), käyttötarkoituksen muutos asunnoksi (voi olla myös PV)

• Terveyskeskus

• Sairaala

• Rakennus sisältää opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta-, toimisto-, majoitus- tai potilastiloja

• Poikkeuksellisen vaativia rakennushankkeita:

• Asuinrakennukset tärinä- ja runkomelualueelle

• Rakennuksen käyttötarkoituksesta aiheutuu poikkeuksellisia vaatimuksia tilojen meluttomuudelle, tärinättömyydelle, ääneneristävyydelle 
tai akustiikalle
• Meluton tai tärinätön teollisuus- tai tutkimustila

• Rakennus, jonka ääniympäristöltä edellytetään poikkeuksellisen korkeaa laatua musiikin kuuntelun tai puheen ymmärrettävyyden vuoksi (konserttisali, 
elokuvateatteri)

• Meluisa tila asuinrakennuksen yhteydessä

• Akustisesti ainutkertainen ratkaisu, jolle ei ole valmiita suunnitteluohjeita tai josta ei ole kokemusperäistä tietoa, jolloin edellytetään 
akustiikan teoreettisten perusteiden syvällistä hallintaa, 

• Suunnitteluun liittyy uusien, akustisesti erittäin vaativien rakenneratkaisujen tuotekehitys
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4 §: Vaatimukset rakennuksen ääneneristykselle

Huonetila
Pienin sallittu 

äänitasoeroluku DnT,w

Suurin sallittu askeläänitasoluku

L’nT,w + CI,50-2500

Asuntojen, majoitus- tai potilashuoneiden 

välillä
55 dB 53 dB

Uloskäytävästä asuin-, majoitus- tai 

potilashuoneeseen
39 dB 63 dB

Spektripainotustermi CI,50-2500 ≥ 0 dB

• Ohje: majoitus- ja potilashuone yllä tarkoittaa huonetta, jonka käyttö rinnastuu asumiseen (esim. 

huoneistohotellit, palvelutalot, ei esim. terveyskeskuksen tai sairaaloiden vastaanottohuoneet)

• Opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys on suunniteltava ja 

toteutettava siten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. 

• Sisäänvedettyjen parvekkeiden, viherhuoneiden ja kattoterassien ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava 

siten, että ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa. 
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Ympäristöministeriön ääniympäristöohje 2018

• Käsittelee rakennusten ääniympäristön suunnittelua 

asetuksen 769/2017 vaatimusten mukaisesti

• Esitetty ohjearvoja mm. toimisto- ja neuvottelutilojen, 

opetustilojen ja terveydenhoitoalan tiloille

• Ääneneristys

• Huoneakustiikka

• Talotekniikan melu

• Tärinä ja runkomelu
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Muita akustiikkasuunnittelua koskevia ohjeita

• Standardi SFS 5907 Rakennusten akustinen luokitus

• Rakennus- ja huoneakustiikan ohjearvoja 

käyttötarkoituksiltaan erilaisille tiloille

• 2. painos julkaistu 13.12.2022

• Akustiikkasuunnittelun RIL-oppaat

• RIL 243-1-2007 Akustiikan perusteet

• RIL 243-2-2007 Oppilaitokset, auditoriot, liikuntatilat ja kirjastot

• RIL 243-3-2007 Toimistot

• RIL 243-4-2007 Teollisuustilat



Kysymyksiä määräyksistä?



Parametriset ääneneristävyyden 

mallinnusmenetelmät
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Puurakennuksen rakennetyyppejä

• Välipohja

• Kantava massiivipuu

• Puupalkisto

• Ripalaatasto

• Kotelolaatasto

• Puun ja betonin liittorakenne

• Väliseinä, ulkoseinä

• Puurankaseinä

• Hirsiseinä

• Massiivipuuseinä

Kanavan koulu, Lempäälä
Akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit

Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit

Geosuunnittelu: A-Insinöörit

2021

Kuva: Simo Laitakari

Hopealaakson päiväkoti, Helsinki
Akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit

2021

Kuva: Hannu Rytky

Puupalkinto 2021



#rohkeastiparempaa

Ilmaääneneristävyyden parametrinen laskenta
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RAIMO - Ilmaääneneristävyyden parametrinen mallinnusohjelma

Lisätietoja hankkeesta:

Mikko Kylliäinen

Akustiikkasuunnittelun yksikönjohtaja

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

mikko.kylliainen@ains.fi

Ville Kovalainen

Akustiikkasuunnittelun asiantuntija

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

ville.kovalainen@ains.fi

• Rakennusosien ilmaääneneristävyyden laskentaan on olemassa kaupallisia 
ohjelmistoja, mutta niiden taustalla olevaa teoriapohjaa ei ole julkaistu eikä 
niiden tarkkuudesta ole tietoa

• Rakennushankkeiden akustiikkasuunnittelussa tarvitaan nopea ja luotettava
työkalu rakennusosien ilmaääneneristävyyksien laskennallisiin tarkasteluihin

Haaste

• A-Insinöörien akustiikkasuunnitteluyksikkö on kehittänyt laajaan 
kirjallisuustutkimukseen perustuen parametrisen laskentamallin rakennusosien 
ääneneristävyyksien laskentaan

• Laskentamallin tarkkuus on validoitu vertaamalla laskentatuloksia laboratorio-
mittaustuloksiin (Riitakangas, J. 2020. Ilmaääneneristävyyden parametrisen 
laskentamallin validointi, Opinnäytetyö, Savonia-ammattikorkeakoulu.)

Ratkaisu

• A-Insinöörien käytössä on työkalu, jonka ominaisuudet, tarkkuus ja 
käyttömahdollisuudet tunnetaan tarkkaan

• Työkalulla voidaan nopeasti simuloida erilaisten rakennusosien 
ääneneristävyyttä ja esittää tilaajalle vaihtoehtoisia ratkaisuja

• Työkalua käytetään suunnittelussa, tuotekehityksessä ja koulutuksessa

Tulos

mailto:timo.huhtala@ains.fi
mailto:ikko.kylliainen@ains.fi
mailto:jukka.maenpaa@ains.fi
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CLT-levyn ja betoniseinän lasketut ilmaääneneristävyydet
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Keskitaajuus [Hz]

CLT 180 mm

Betoni 180 mm

Kuvalähde: 

Lahtela, T., Kylliäinen, M., Lietzén, J., Kovalainen, V., Talus, L. 2021. 

Ääneneristys puutalossa. Helsinki, Puuinfo Oy.
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Puuvälipohja ratkaisee puukerrostalorakentamisen kilpailukyvyn

• Välipohjalle asetettavat vaatimukset

• Kantavuus

• Jäykistäminen

• Taipuma

• Palonkesto

• Tiiviys

• LVIS-asennukset ja sprinklerit

• Värähtely

• Ilmaääneneristävyys

• Askelääneneristävyys

• Sivutiesiirtymät

• LVI-järjestelmien melutasot

• Betonirakennuksissa kaikki vieressä lueteltu 

ratkaistaan 

• Betonin massalla

• Raudoitettujen betonilaattojen ja -levyjen 

jäykkyydellä

• Rakennusosien jäykillä ja tiiviillä liitoksilla

• Puurakenteet toimivat akustisesti toisin kuin 

betonirakenteet

• Kerroksellisuus

• Rakenteiden katkot ja eristinratkaisut liitoksissa
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Puuvälipohjan askelääneneristys
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Alakaton kiinnityksen parannusvaikutus
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Välipohjan kansilevyn massan parannusvaikutus
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Kelluvan lattian parannusvaikutus
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Askelääneneristävyyteen vaikuttavia tekijöitä

Merkittävimmät tekijät

• Alakatto

• Alakaton kiinnitystapa

• Kantavan rakenteen 

kansilevyn massa

• Lattianpäällyste

• Ilmavälin villatäytön määrä

• (Kelluva lattia)

Vähäiset tekijät

• Vasojen k-jako

• Jänneväli

• Vasojen tyyppi

• Vasojen korkeus, jos levytys kiinnitetty 

suoraan vasoihin

• Alakaton massa, jos levytys kiinnitetty 

suoraan vasoihin
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Välipohjien askelääneneristävyyden parametrinen 

mallinnusohjelma

Lisätietoja hankkeesta:

Pekka Latvanne

Projektipäällikkö

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

pekka.latvanne@ains.fi

Jesse Lietzén

Projektipäällikkö

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

jesse.lietzen@ains.fi

• Erityisesti puurakentamisen kilpailukykyyn vaikuttaa keskeisesti välipohjan 
askelääneneristävyys

• Välipohjarakenteiden kehittäminen ja suunnittelu on perustunut laboratoriossa 
ja koerakennuksissa tehtäviin ääneneristysmittauksiin, mikä ei ole 
kustannustehokasta eikä vaihtoehtojen tutkiminen ole mahdollista

Haaste

• A-Insinöörit on kehittänyt kirjallisuustutkimukseen ja teoreettiseen 
tutkimukseen perustuvat parametrisen laskentamallin

Ratkaisu

• Rakennushankkeissa voidaan tutkia nopeasti ja kustannustehokkaasti 
välipohjavaihtoehtoja ja muutosten vaikutuksia saavutettaviin 
askelääneneristysarvoihin

• Työkalu on laajasti käytössä A-Insinöörien akustiikkasuunnitteluyksikön 
tuotekehityksessä ja puukohteiden suunnittelussa

Tulos

mailto:timo.huhtala@ains.fi
mailto:ekka.latvanne@ains.fi
mailto:jukka.maenpaa@ains.fi
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Esimerkki: Välipohjien askelääneneristävyyden laskenta,

puuvälipohja

Kelluvalla laatalla ja joustavalla rangalla 

ripustetulla alakatolla varustetun ripalaatan 

askelääneneristävyys 
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Esimerkki: puuvälipohjan tuotekehityshanke

• Kantavana rakenteena Metsä Woodin

kehittämä avokotelolaatta Kerto Ripa®

• Rakentamista siirrettävä elementtitehtaalle

• Yksi rakennekerros saatava pois

• Tutkimuskirjallisuus

• ”Ilman kelluvaa lattiaa ei voida saavuttaa hyväksyttävää 

askelääneneristävyyttä” (COST Action FP0702, 2012)

• Toisaalta: Suomessa 1990-luvulla tutkijoiden kokeiluja, 

joissa eri rakennekerroksia vaihdeltiin
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Lähde: Keronen A & Kylliäinen M, Sound insulating structures of beam-to-column framed wooden apartment buildings, 

Tampere University of Technology, Laboratory of Structural Engineering, Publication 77, Tampere, 1997.
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Uuden puuvälipohjan kehittäminen

• 1990-luvun tulosten perusteella voitiin päätellä, että ilman kelluvaa lattiaa askeläänitasoluku L’n,w

on saavutettavissa

• Kelluva lattia toisaalta myös kasvattaa askeläänitasoja resonanssialueella, mikä ei ole subjektiivisen 

kokemuksen kannalta edullista

• Ajatusta testattiin A-Insinöörien kehittämällä puuvälipohjien  askelääneneristävyyden 

laskentamallilla 

• Alakaton rakenne ja ripustus

• Avokotelolaatan päällä tarvittavat levykerrokset

• Laboratoriomittaukset (VTT)

• Mittaustulokset koerakennuksesta (konsultti)
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Laboratoriomittausten tulokset

Rakenne Lattianpäällyste Avokotelolaatan yläpuolinen kerros Askeläänitasoluku Ln,w

VP4c Laminaatti ja Damtec Standard 3 mm 60 mm betoni 48 dB

VP4d Laminaatti ja Damtec Standard 3 mm Kipsilevytys (36 mm) 53 dB

VP4e Laminaatti ja Damtec Standard 3 mm Kipsilevytys (72 mm) 52 dB
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Mittaustulokset koerakennuksesta

• Pienillä taajuuksilla ei ole puuvälipohjille tyypillistä 

resonanssipiikkiä

• Askeläänispektri on lähellä tyypillisiä betonivälipohjia

Rakenne Lattianpäällyste Avokotelolaatan yläpuolinen kerros Askeläänitasoluku L’n,w Askeläänitasoluku L’n,w + CI,50-2500

VP4f Lautaparketti ja Tuplex
Kuituvahvistelevy Rigidur H 18 mm ja 3 x 

lattiakipsilevy GL 15 mm
48 51 dB

VP4g Lautaparketti ja Tuplex
Kuituvahvistelevy Rigidur H 18 mm ja 2 x 

lattiakipsilevy GL 15 mm
50 dB 52 dB
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Päätelmät

• Välipohja

• Kelluva lattia ei ole välttämätön, vaan joustavasti ripustettu alakatto on tärkeämpi

• Kehitystyön tuloksena saatiin aikaan puuvälipohja, joka on akustisesti lähellä betonivälipohjia

• Kehitetyn välipohjan lattianpäällysteinä voidaan käyttää samoja tuotteita kuin betonivälipohjan 

lattianpäällysteinä

• Puurakentamisen kehittäminen

• Kehittämisen varaa on vielä paljon

• Kilpailukyky edellyttää rakennekerrosten vähentämistä ja elementointia

• Uusia ideoita kannattaa hyödyntää



Kysymyksiä ääneneristävyyden 

laskennasta?



Tilojen välinen ääneneristävyys
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Puurakennuksen runkoratkaisuja

• Rankarunko

• Hirsirunko

• Massiivipuurunko

• Pilari-palkkirunko

• Tilaelementtirunko

• Suurelementtirunko

• Edellisten yhdistelmät

• Materiaalit

• Sahatavara

• Kertopuu

• CLT

• Liimapuu

• Hirsi

Kumpulan luonnontiedelukio, Helsinki
Kuvalähde: AFKS Arkkitehdit Oy

Akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit

2020-
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Ääneneristävyys

• Rakennusosien ilma- ja askelääneneristävyys muodostuu

• Rakennekerroksista ja niiden ominaisuuksista

• Rakennekerrosten välisistä kytkennöistä (ilmaväli, ranka, ruuvi, liima)

• Ilmavälien täytöistä

• Mittaluvut Rw ja Ln,w + CI,50-2500 

• Tilojen välinen ääneneristävyys muodostuu

• Rakennusosien ääneneristysominaisuuksista

• Äänen (rakenteellisesta) sivutiesiirtymästä

• Rakennusosien välisten liitosten ominaisuuksista (katkot, eristimet)

• Rakennusosien ja liitosten tiiviydestä

• Mittaluvut DnT,w ja L’nT,w + CI,50-2500 (aiemmin R’w ja L’n,w)

Suomalais-venäläinen koulu, Helsinki

Akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit

Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit

Geosuunnittelu: A-Insinöörit

Rakennuttaminen: A-Insinöörit

2021

Kuvat: Aki Rask
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Akustiikan nyrkkisääntöjä 1/2

• N kpl äänilähteitä, joiden kaikkien äänenpainetaso Lp,1 

=> äänenpainetaso yhteensä Lp,2 = Lp,1 + 10 log10(N)

• Tilassa yksi äänilähde , joka tuottaa äänenpainetasoksi 50 dB

• Äänilähteiden määrä Äänenpainetaso Lp,2 [dB]

♪ 50 dB 

♪ ♪ 53 dB (50 + 3) dB 

♪ ♪ ♪ ♪ 56 dB (50 + 6) dB

♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ 60 dB (50 + 10) dB

100 x ♪ 70 dB (50 + 20) dB

1000 x ♪ 80 dB (50 + 30) dB
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Akustiikan nyrkkisääntöjä 2/2

• Kaksi äänilähdettä, joista toisen tuottama äänenpainetaso 
Lp,1 = 30 dB ja toisen äänenpainetaso Lp,2 vaihtelee

Äänilähde 1 Äänilähde 2 Lp yhteensä

30 dB 100 dB 100,000 dB

30 dB 60 dB 60,004 dB

30 dB 50 dB 50,043 dB

30 dB 40 dB 40,414 dB

30 dB 30 dB 33,010 dB

30 dB 20 dB 30,009 dB

• Päätelmä: jos tilassa on melupäästöltään erilaisia äänilähteitä, niistä suurimpien 
vaimentamisella on merkittävin vaikutus
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Sovellus puukerrostalon ääneneristävyyteen

• Äänen yhden kulkureitin huomioon ottaminen ei riitä

• Rakenteiden laboratoriossa mitattuja 

ääneneristysarvoja ei voida suoraan käyttää 

rakennusten suunnittelussa 

• Äänen kaikki kulkureitit on otettava huomioon

• Jos yksi äänen kulkureitti on muita merkittävämpi, 

se ratkaisee kokonaan ääneneristävyyden tilojen 

välillä

• Sivutiesiirtymä: äänen siirtyminen tilasta toiseen 

muita reittejä kuin tiloja erottavan rakenteen kautta

• Liitosten tiiviys ja katkot huoneistojen rajalla: ääni ei 

ohita tiloja erottavia rakenteita
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PURANSSI – Puurakennusten tilojen välisen ääneneristävyyden

laskentamalli

Lisätietoja hankkeesta:

Mikko Pura

Projekti-insinööri

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

mikko.pura@ains.fi

Jesse Lietzén

Projektipäällikkö

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

jesse.lietzen@ains.fi

• Puurakennusten runkojärjestelmät ja liitokset eivät ole vielä vakiintuneita eikä 
rakennustuoteteollisuudella ole esittää kaikista ratkaisuista ääneneristysarvoja 

• Rakennushankkeissa tarvitaan kustannustehokkaita ja varmoja liitosratkaisuja
tilojen välisen ääneneristävyyden varmistamiseksi

Haaste

• A-Insinöörien kehityshankkeessa kartoitettuun laajan kirjallisuuskatsauksen avulla, 
mitkä asiat vaikuttavat erityisesti puurakenteissa rakenteellisiin sivutiesiirtymiin ja 
selvitettiin, miten asiaa on viime aikoina tutkittu. 

• Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin käyttötarkoitukseltaan erilaisille tiloille määräykset 
täyttäviä rakenneratkaisuja.

Ratkaisu

• Puurakennusten suunnitteluhankkeissa voidaan arvioida erilaisten 
liitosratkaisujen vaikutuksia tilojen välillä saavutettaviin ääneneristysarvoihin

• Laskennan tuloksilla voidaan vaikuttaa myös rakennuksen runkojärjestelmän 
valintaan ja tarvittavien levyverhousten määrään ja edelleen kustannuksiin

• Työkalu on käytössä suunnittelun tukena A-Insinöörien 
akustiikkasuunnitteluyksikön suunnitteluprojekteissa

Tulos

mailto:timo.huhtala@ains.fi
mailto:jukka.maenpaa@ains.fi
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Esimerkki: ilmaääneneristävyys CLT-runkoisten 

puukerrostalotilaelementtien välillä

Rakenteet ja liitokset tilojen välillä, äänen 

sivutiesiirtymäreittejä ainoastaan vaakaan

Mittaustulos R’w = 58 dB, laskennallisesti R’w = 57 dB 

HVS

HVP

Liitos
Ääneneristävyys 

tilojen välillä

Tiloja erottava 

rakenne

Sivutiesiirtymät
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Äänen sivutiesiirtymä luokkahuoneiden välillä

Pura, M. 2021. Äänen rakenteelliset sivutiesiirtymät puurakennuksissa. Diplomityö. Oulu, Oulun yliopisto, teknillinen tiedekunta, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka.

Ääneneristävyys 

tilojen välillä

Tiloja erottava 

rakenne

Sivutiesiirtymät



Kysymyksiä tilojen välisestä 

ääneneristävyydestä?



Numeeriset menetelmät
Digitaalinen akustiikkalaboratorio
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Digitaalinen akustiikkalaboratorio

Lisätietoja:

Jesse Lietzén

Akustiikkasuunnittelun projektipäällikkö

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

jesse.lietzen@ains.fi

Mikko Kylliäinen

Akustiikkasuunnittelun yksikönjohtaja

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

vmikko.kylliainen@ains.fi

• Perinteisesti rakenteiden ja rakennusosien ilma- ja askelääneneristävyys sekä
huoneakustisten materiaalien absorptiosuhteet mitataan laboratoriossa

• Laboratoriomittaukset ovat aikaa vieviä ja kalliita eikä vaihtoehtojen tutkiminen
tai mitattavien rakenteiden muuttaminen nopeasti ole mahdollista

Haaste

• Akustisten ominaisuuksien simulointi elementtimenetelmällä (FEM) laajalla 
taajuusalueella

• Menetelmällä on erittäin laaja soveltuvuus ilman analyyttisten ja parametristen 
laskentamallien rajoitteita 

Ratkaisu

• Simuloimalla tarkat ja tuotetta vastaavat tulokset

• Mahdollistaa monimutkaisten geometrioiden, materiaalien ja pienten detaljien 
huomioon ottamisen

• Nopea ja kustannustehokas vaihtoehto laajoille mittaussarjoille

• Laskenta toimii silloinkin, kun mittauksia olisi haastavaa tai mahdotonta 
toteuttaa

Tulos

Ääneneristys

•Ääntä eristävät rakenteet, kuten seinät ja 
välipohjat

•Ikkunat, ovet, pienet detaljit

Huoneakustiset ratkaisut

•Absorptiolaskenta

•Äänen sironta

Meluntorjuntaratkaisut

•Äänenvaimentimet

•Tärinäneristysratkaisut

Tärinän ja runkomelun arviointi

•Raideliikenteen aiheuttama runkomelu

mailto:timo.huhtala@ains.fi
mailto:jukka.maenpaa@ains.fi
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Kevytrakenteinen väliseinä

Esimerkki: rakennusosien ääneneristävyys

Puurakenteinen ripalaatasto
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Esimerkki: puurakenteisen ripalaatan 

ääneneristävyyden mallintaminen

Ilmaääneneristävyys Askelääneneristävyys
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Digitaalinen akustiikkalaboratorio: esimerkkejä

Seinärakenteiden ilmaääneneristävyys

Ulkoseinäelementit Hirsiseinät Kevytrakenteiset väliseinätMassiivipuiset ulkoseinät
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Digitaalinen akustiikkalaboratorio: esimerkkejä

Välipohjarakenteiden ilma- ja askelääneneristävyys

Puuvälipohjaelementit Värähtelyn vaimentuminen 

liitoksessa: liitoseristävyys
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Esimerkki liitoseristävyyden Kij numeerisesta laskennasta

Osa 1 2

Paksuus 162 mm 81 mm

Pintamassa 73,7 kg/m2 36,5 kg/m2



Kysymyksiä numeerisesta 

mallintamisesta?



Puurakentaminen melualueella
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YMa 769/2017, 5 §: Vaatimukset 

uuden rakennuksen melun- ja 

tärinäntorjunnalle

• Rakennuksen, jossa on asuntoja tai 

majoitus- tai potilashuoneita, ulkovaipan 

ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava 

melualueilla siten, että 

• ääneneristys on vähintään 30 desibeliä ja 

• impulssimaisen, kapeakaistaisen tai 

pienitaajuisen melun keskiäänitaso ei ylitä 

nukkumiseen tai lepoon käytettävissä 

huoneissa 25 desibeliä, 

• ellei asemakaavasta muuta johdu. 

HOAS Tuuliniitty, Espoo
Akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit

Rakennesuunnittelu: A-Insinöörit

2021
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Ulkovaipan ääneneristystä koskeva kaavamääräys

• Kaavamääräys DLA,vaad annetaan ulkovaippaan kohdistuvan äänitason LA,eq,u ja 

sisällä sallittavan äänitason LA,eq,s erotuksena

• Äänitasoero DLA,vaad ei ole yhtä kuin ulkovaipan rakennusosien ääneneristävyys, joka 

ilmoitetaan ilmaääneneristyslukuna, esim. tieliikennemelua vastaan Rw + Ctr

00 dBA
Merkintä osoittaa rakennusalan sivun, jonka puoleisten rakennuksen 

ulkoseinien sekä ikkunoiden ja muiden rakenteiden ääneneristävyyden 

liikennemelua vastaan on oltava vähintään 00 dBA.
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Äänen siirtyminen ulkoa sisään

• Mitoittava suure on äänitaso rakennuksen sisällä LA,eq,s (VnP 993/1992: 35/30 dB)

• Ääntä siirtyy ulkoa sisään 

• ulkovaipan kaikkien rakennusosien kautta

• sitä enemmän, mitä suurempi on rakennusosan pinta-ala (pinta-alan kaksinkertaistuminen 
kasvattaa sisälle välittyvää äänitasoa 3 dB)

• sitä enemmän, mitä heikompi on rakennusosan ääneneristyskyky

• Suuressa tilassa ääni vaimenee enemmän kuin pienessä

 Ulkovaipan ääneneristysvaatimuksen toteutuminen tutkittava jokaisessa 
erilaisessa huoneessa
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Esimerkki rakennuksen ulkovaipan suunnittelusta

• Asemakaavamääräys

• Ulkovaipan ääneneristävyyden 

tulee olla ΔLA = 35 dB

• Huoneen mitat

• Pinta-ala 10 m2

• Leveys 4 m

• Pituus 2,5 m

• Korkeus 2,5 m

• Millainen ikkunan pitäisi olla?

US1: 8 m2

IKK: 2,0 m2
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Esimerkki puurakenteisesta 

ulkoseinästä US1

• Rakennekerrokset

• Ulkoverhous 28 mm

• Koolaus 45 mm

• Tuulensuojalevy 9 mm

• Koolaus ja lämmöneriste 45 mm

• CLT-levy 240 mm



#rohkeastiparempaa

Lasketaan ulkovaipan 

ääneneristävyys

1. Lasketaan parametrisella 

laskentamallilla ulkoseinärakenteen 

US1 ilmaääneneristysluku Rw + Ctr

2. Oikealla laskelma ja tulos: 43 dB

3. Lasketaan vastaava huone kuin 

aiemmin, mutta vaihdetaan 

ulkoseinärakenne oheiseksi

4. Ulkovaipan vaatimus ΔLA = 35 dB

5. Ikkunoilta vaadittava ilmaäänen-

eristysluku Rw + Ctr on 42 dB
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Äänitasoerovaatimus ja ulkoseinärakenteen valinta

Julkisivun äänitasoerovaatimus Ulkoseinärakenne

ΔLA,vaad = 40 dB • Kevytrakenteisten ulkoseinärakenteiden 

käyttäminen vaatii huolellista suunnittelua.

• Massiivisilla kivirakenteilla saavutetaan parempi 

ääneneristävyys, ikkunoiden vaatimukset 

vähäisempiä.

ΔLA,vaad = 35 dB • Kevytrakenteisten ulkoseinärakenteiden käyttö 

yleensä mahdollista.

• Rankarakenteisen ulkoseinän käyttö vaatii tiiviin 

tuulensuojalevyn (väh. 5 kg/m2) käyttöä.

• Riittävä ääneneristävyys saattaa edellyttää 

sisäpuolen lisäverhouksia.

ΔLA,vaad = 30 dB • Useimmat tavanomaiset ulkoseinärakenteet 

täyttävät julkisivun äänitasoerovaatimuksen.

Lähde: Kylliäinen, M. 2009. Rakennuksen ulkovaipan ääneneristyksen suunnittelu, Rakentajain kalenteri



Kysymyksiä ulkovaipan 

ääneneristyksestä?



Huoneakustiikka 

puurakennuksissa
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Puurakennusten huoneakustiikan suunnittelu ei poikkea

muusta materiaalista tehdyistä rakennuksista
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Muut materiaalit

Betoni 2 x 13 mm kipsilevy, peltiranka 66 mm ja villa

Reikäkipsilevy, reikäala 20 %, ilmaväli ja villa 50 mm Akusviikkavilla 40 mm
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Puurakennuksen huoneakustisia ratkaisuja

Huokoinen absorptiomateriaali Puurimoitus ja huokoinen 

absorptiomateriaali

Suomalais-venäläinen koulu, Helsinki

Akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit

2021

Kuvat: Aki Rask
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Esimerkki: huoneakustisten verhousten absorptiosuhde

Huokoiset materiaalit, reikälevyt Levyresonaattorit
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Kysymyksiä huoneakustiikasta?



Akustiset mittaukset
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Akustisten mittausten tarkoitus

• Lähtötietojen hankkiminen

• Urakkaohjelmaan sisällytetty laadunvalvonta-

mittauksia

• Käytettyjen uusien ratkaisujen toiminnan 

varmistaminen

• Vaatimustason todentaminen

• Ongelmien todentaminen ja ratkaiseminen
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Mittauksia tekevät tahot

• Mies ja mittari -firmat

• Suunnittelutoimistot

• Oppilaitokset

• Tutkimuslaitokset

• Mittausmenetelmät ja mittalukujen 

laskenta on määritelty kansainvälisissä 

standardeissa, esimerkiksi 

• ISO 16283 -standardisarja

• ISO 717 -standardisarja

• Esimerkkejä mittauksissa käytetyistä 

äänilähteistä

• Sirkkeli ja mankka eivät ole standardin 

mukaisia äänilähteitä!
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Akkreditoinnin hyödyt

• Tutkimuslaitoksilla ja useimmilla akustiikkasuunnittelu-toimistoilla 
on mittaustoiminnalle akkreditointi

• Tilaaja saa varmuuden siitä, että

• mittauskalusto on kalibroitu

• mittauskalusto täyttää standardien vaatimukset

• mittauskalustolla voidaan mitata sitä, mitä halutaan 
mitata

• mittauksissa noudatetaan standardeja

• henkilöstöllä on mittausten edellyttämä osaaminen
• koulutus

• mittauskaluston tuntemus

• määräysten tuntemus

• Yhteys suunnitteluun

• Mittaajan asiantuntemukseen kuuluu myös kyky tunnistaa 
ongelma ja suunnitella korjaus
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Mittaaminen on asiantuntijatyötä

• Mittaus ei ole itse tarkoitus, vaan mittauksilla on aina jokin syy

• Pelkästään mittaamalla eivät ongelmat ratkea

• Mittaamalla voidaan selvittää, mikä on vialla

• Mittaamalla voidaan saada selville myös ongelmien syitä

• Mittaustuloksia voidaan verrata tavoitteisiin tai määräyksiin

• Ongelman ratkaiseminen edellyttää

• Tarkkoja havaintoja mittauksen aikana

• Akustiikan ilmiöiden perinpohjaista ymmärtämistä

• Tutustumista rakennuksen suunnitelmiin

• Korjausten suunnittelua

• Halvempaa on kuitenkin suunnitella asiat ennalta niin, että 
mittaamista ja korjaamista ei tarvita



Kysymyksiä mittauksista?



Lopuksi
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Mallinnusmenetelmien plussat ja deltat

• Parametriset menetelmät

+  Nopeita ja ”helppoja”

+  Yleensä riittävä tarkkuus suunnittelua

ajatellen

+  Rakenteiden muutosten nopea 

demonstrointi

Δ Laskentamenetelmien rajoitukset

• Numeeriset menetelmät (FEM)

+  Tarkat tulokset

+  Ei parametristen mallien rajoitteita

+  Hyvä menetelmä uusien 

rakenneratkaisujen kehittämiseen

+  Merkitsevä pientaajuusalue ratkaistavissa

Δ Laskenta-aika suurilla taajuuksilla

Δ Herkkyys reunaehdoille
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Ilmaääneneristävyyden määritys Laboratoriomittaus Laskenta

Tehtävät

1. Rakentaminen, kuljetus, jäte

2. Matkat ja valmistelut

3. Ilmaääneneristävyyden määritys

4. Raportointi

Hinta

• 5000 €*

• 500 €

• 10000 € (sis. raportoinnin)

Yht. 15500 €

Hinta

• -

• -

• 4500 € (sis. raportoinnin)

Yht. 4500 €

Laskennan hyöty mittauksiin nähden

• Laskennan kustannushyöty

• Muita hyötyjä

-11000 €

Mahdollisuus sulkea nopeasti pois 

kannattamattomat vaihtoehdot.

Ajansäästö kalenteripäivissä.

Mallinnuksella saavutettava kustannushyöty: 

10 väliseinärakenteen ilmaääneneristävyyden määrittäminen

*) Arvio rakennus- ja materiaalikustannuksista.
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Puu- ja betonirakennuksen

erot?

Osa-alue Betonirakennus Puurakennus

Runkoratkaisu Vakioratkaisut Uniikit ratkaisut

Ääneneristys Massa Katkot

Huoneakustiikka Absorboivat ja heijastavat pinnat

Heinsuon koulu, Hollola
Akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit

Mansikkalan koulu, Imatra 
Akustiikkasuunnittelu: A-Insinöörit

Betoni Puu
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