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TIIVISTELMÄ 
 

Espe Oy on Suomen suurin vaahtomuovin valmistaja. Tuotannon sivutuotteena 
syntyy vaahtomuovileikkuujätettä, josta 60 % käytetään rouhepuristevaahtomuovin 
valmistukseen. Loput 40 % myydään pääasiassa Pohjois-Amerikkaan. 
 
Rouhepuristevaahtomuovista käytetään nimitystä Limi. Rouhepuristevaahtomuovi 
valmistetaan siten, että leikkuujäte rouhitaan ja rouhe punnitaan. Punnittuun 
rouheeseen annostellaan prepolymeeriä, joka sekoitetaan rouheeseen. Tämän 
jälkeen seos puristetaan muottiin, jossa höyryttämällä saadaan aikaan reaktio, joka 
liimaa tuotteen valmiiksi rouhepuristeeksi.  
 
Tutkintotyössä tutkittiin rouhepuristevaahtomuovin soveltuvuutta 
askelääneneristeeksi parketti- ja laminaattilattioissa. Espe Oy pyrkii löytämään 
tuotteilleen uusia käyttöalueita. Tässä yhteydessä tuli esiin Limin mahdollinen 
soveltuvuus askeläänenvaimennuksessa.  
 
Limin soveltuvuutta alusmateriaaliksi parketti- ja laminaattilattioille selvitettiin 
muun muassa tutkimalla tuotteen ominaisuuksia sekä alusmateriaalilta tarvittavia 
ominaisuuksia. Tutkintotyössä perehdyttiin myös yleisesti askelääneen, sen 
viranomaismääräyksiin ja askelääneneristyksen keinoihin. Tutkintotyössä otettiin 
selvää myös markkinoilla jo olevista alusmateriaaleista.   
 
Tammikuussa 2005 suoritettiin rouhepuristevaahtomuoville askeläänimittaukset 
VTT:llä Espoossa. Mittaus perustui voimassa oleviin standardeihin ISO 140-
8:1997 sekä ISO 717-2:1996. Tutkintotyössä verrattiin nykyisten markkinoilla 
olevien tuotteiden ominaisuuksia ja mittaustuloksia tutkittavaan tuotteeseen.  
 
Tutkintotyössä esitellyistä mittauksista saatiin rouhepuristevaahtomuovi Limin 
kohdalla kannustavia mittaustuloksia. Mittaukset osoittivat, että Limi saattaisi 
soveltua parketti- ja laminaattilattioiden alusmateriaaliksi, joskaan tuloksissa ei 
päästy aivan erinomaiselle tasolle saakka ääneneristävyysominaisuuksia 
tutkittaessa.  
 
Uutta alusmateriaalituotetta kehitettäessä Espe Oy:n on huomioitava useita muita 
ominaisuuksia ja näkökohtia askelääneneristävyyden lisäksi, joita parketin ja 
laminaatin alusmateriaaleilta vaaditaan. Eräitä tällaisia ovat kosteussuoja, 
paloturvallisuus, hajuhaitat, päästöluokitus ja oikean kohderyhmän löytäminen 
alusmateriaalia markkinoitaessa.  
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ABSTRACT 
 

Espe Ltd. is the biggest plastic foam producer in Finland. As a by-product of 
plastic foam production is fabricated small pieces of cut waste. 60 % of this waste 
is used in production of rebonded foam. The rest 40 % of cut waste is sold mainly 
to North America current world market price. 
 
Professionals call rebonded foam as Limi. When the rebonded foam is been 
produced, first cut waste is bruised and then weighted. Next pre-polymere material 
is mixed with shredded cut waste and composition is pressed in a mould. Last, 
steaming reaction glues the composition into the finished product. 
 
The objective of this report was to examine the applicability of rebonded foam as a 
footstep sound isolation material under parquet and laminate floors. As Espe Ltd. 
tries to find new purposes for its products, the new opportunity to use rebonded 
foam as a footstep sound isolation material emerged during this research project.  
 
The applicability of rebonded foam as an insulating underlay for parquet and 
laminate floors was examinated by analysing qualities of the product and qualities 
witch is demanded from underlay.   This research introduces the general basics of 
footstep sound, the related orders of public authorities and the means of the 
footstep sound isolation. The current underlays in the market were also analysed.   
 
In January 2005 the footstep sound isolation of rebonded foam was tested in 
laboratory of VTT Research Institute in Espoo. Measurement was based in valid 
standards ISO 140-8:1997 and  ISO 717-2:1996.  
 
The measurement results were encouraging, as they proved that Limi might be 
suitable for insulating underlay for parquet and laminate floors. Although, the 
sound insulation qualities were not exceptionally outstanding.  
 
While developing a new underlay product, Espe Ltd. must also take into 
consideration some other required qualities and perspectives than solely the sound 
isolation. Some examples of these relevant matters might be protection against 
moisture, fire safety, odour disadvantages, pollution standards and selecting the 
right target group while marketing the underlay. 
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1 JOHDANTO 
 

Rakennustekniikassa askeläänillä tarkoitetaan esimerkiksi asumisesta johtuvia ra-

kennuksen välittämiä ääniä, jotka voivat häiritä naapuria. Askeläänistä naapureille 

koituvat häiriöt ovat johtaneet tarpeeseen määritellä ja säännellä askelääneneristä-

vyyttä mittausmenetelmin ja viranomaisten antamin määräyksin. /9, s. 10./ 

 

Tutkintotyö on kirjoitettu kouvolalaisen Espe Oy:n toimeksiannon perusteella, joka 

haluaa löytää leikkuujätteenä syntyvälle vaahtomuoville toissijaisia, uusia käyttö-

tarkoituksia esimerkiksi lattiapäällysteiden alusmateriaalina. Tutkintotyön aiheena 

on tutkia rouhepuristevaahtomuovin Limin soveltuvuutta parketti- ja laminaattilat-

tioiden alusmateriaaliksi.  

 

Jotta tuotteen soveltuvuus voidaan todeta, tutkielmassa selvitetään tuotteen ominai-

suuksia sekä tutkitaan alusmateriaaleilta vaadittavia ominaisuuksia. Tutkintotyössä 

on selvitetty myös nykyisiä, jo markkinoilla olevia alusmateriaalituotteita, joihin 

Espe Oy:n tarjolla olevaa uutta tuotetta verrataan. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoite 

 

Tämän tutkintotyön tavoitteena on tarjota tutkimuksen toimeksiantajalle Espe 

Oy:lle perusteltu selvitys siitä, miten hyvin rouhepuristevaahtomuovi Limi sovel-

tuisi askelääneneristystuotteeksi. 

 

Tutkintotyön pääongelma onkin seuraava: soveltuuko rouhepuristevaahtomuovi 

Limi perustellusti askelääneneritykseen alusmateriaaliksi laminaatti- ja parkettilat-

tioiden alle? 

 

Tutkintotyön alaongelmia ovat: 

 

1. Mitä laminaatti- ja parkettilattioiden alusmateriaaleilta vaaditaan askelääneneris-

tävyyden kannalta ja mitä viranomaiset vaativat kyseisiltä tuotteilta? 
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2. Millaisia tuotteita markkinoilla on tällä hetkellä ja millaisia ne ovat ominaisuuk-

siltaan? 

3. Millaiset ovat rouhepuristevaahtomuovi Limin ominaisuudet ja miten hyvin se 

toimii askelääneneristeenä laminaatti- ja parkettilattioiden alla? 

4. Millainen tuote Limi on alusmateriaalina verrattuna jo markkinoilla oleviin tuot-

teisiin? 

 

Tutkintotyöllä on konkreettinen tavoite. Tekijä yrittää luoda Espe Oy:lle tutkinto-

työssä mahdollisimman perustellun ratkaisuehdotuksen siitä, kannattaisiko rouhe-

puristevaahtomuovi Limin tuotekehitystä laminaatti- ja parkettilattioiden alusmate-

riaalina jatkaa edelleen vai ei. Tekijä esittää ratkaisuehdotelmansa yhteydessä pe-

rustelut siihen, miksi tai miksei Limi sopisi askelääneneristystuotteeksi. 

 

1.2 Oletukset ja rajaukset 

 

Tutkintotyössä aihe rajataan koskemaan ainoastaan askelääneneristystä. Muut ää-

neneristyksen aihealueet rajataan tutkimuksen ulkopuolelle.  

 

Toisaalta tutkimus keskittyy ainoastaan laminaatti- ja parkettilattioiden alusmateri-

aaleihin. Muun tyyliset lattiapäällysteratkaisut, kuten muovimatot, rajataan työn 

ulkopuolelle. 

 

Askelääneneristävyyttä voidaan parantaa kolmen rakenneosan avulla. Yksi vaihto-

ehto on asentaa joustava alusmateriaali laminaatti- ja parkettilattian alle ja tässä 

tutkintotyössä keskitytään tutkimaan juuri tätä keinoa. Kaksi muuta ratkaisua ovat 

kelluva lattiarakenne ja alaslaskettu kattoratkaisu /9, s. 29/. Nämä kaksi vaihtoeh-

toista ratkaisukeinoa rajataan tutkimuksen ulkopuolelle. Kyseisiä ratkaisuja sel-

vennetään myöhemmin tekstissä. 

 

Tutkintotyössä keskitytään myös eri alusmateriaalien kannalta tutkimaan pääasias-

sa ääneneristysominaisuuksia ja vertailemaan juuri niitä. Muut ominaisuudet ovat 

tutkintotyössä mukana lähinnä vertailuteknisistä syistä. 
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Askelääneneristystä tarvitaan laminaatti- ja parkettilattioiden alla eniten juuri ker-

rostalorakentamisessa ja monikerroksisien rivitalojen rakentamisessa. Sen vuoksi 

keskityn tarkastelemaan askelääneneristyksen ongelmaa juuri näiden rakennus-

muotojen valossa. Muun muassa omakotirakentamisessa askeläänenerityksen tarve 

laminaatti- ja parkettilattioiden alla on merkityksettömämpi, joten tämä näkökulma 

rajataan tutkintotyön ulkopuolelle. 

 

Tutkintotyö keskittyy tutkimaan askelääneneristystä pääasiassa yhden tuotteen, 

Limin, kannalta. Muut tuotteet esitellään vain referenssimielessä ja lähinnä vertai-

lumahdollisuuksien vuoksi. Tämän vuoksi tutkintotyössä muiden tuotteiden omi-

naisuuksia tutkitaan vain rajallisesti. 

 

1.3 Tutkimusmetodit ja tutkimuksen kulku 

 
Tutkintotyön alussa esitellään teoriakatsaus askelääneneristykseen ja siihen liitty-

viin teemoihin. Työssä selvitetään, mitä askelääneneristys tarkoittaa erilaisten kir-

jallisuuslähteiden mukaan ja millaisilla keinoilla askelääneneristykseen pystytään 

vaikuttamaan. Samalla selvitetään keinoja mitata askelääneneristävyyttä sekä tutki-

taan viranomaisvaatimuksia Suomessa. 

 

Seuraavaksi työssä selvitetään, millainen on nykyinen tuotetilanne laminaatti- ja 

parkettilattioiden alusmateriaaleissa. Tekijä selvittää, millaisia tuotteita nykyisin on 

markkinoilla, millaisia ovat niiden ominaisuudet ja mitkä ovat kriteerit sille, että 

asiakkaat valitsevat tietynlaisia tuotteita alusmateriaaleiksi. 

 

Työssä perehdytään myös Espe Oy:n taustaan sekä rouhepuristevaahtomuovi Li-

min valmistusprosessiin ja sen ominaisuuksiin. Limin ääneneristysominaisuuksia 

mitattiin VTT:n rakennus- ja yhdyskuntatekniikan yksikössä Espoossa tammikuus-

sa 2005. Selvitän myös tästä tutkimuksesta saadut tulokset. Työssä verrataan myös 

uuden alusmateriaalin ja jo markkinoilla olevien tuotteiden ominaisuuksia toisiinsa.  
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Viimeiseksi laadin tutkintotyössä esitettyjen perusteiden pohjalta ratkaisuehdotel-

man Espe Oy:lle siitä, kannattaako Limin tuotekehitystä jatkaa parketti- ja lami-

naattilattian alusmateriaaliksi soveltamista varten. Esitän kannanottooni myös sel-

keät perustelut siitä, miksi olen tullut tutkintotyössä tähän loppupäätelmään. 

 

Tutkimusmetodeina olen käyttänyt perinteisen kirjallisuustutkimuksen lisäksi hen-

kilöhaastatteluja. Suoritin tutkintotyön aikana joulukuussa 2004 yhden teemahaas-

tattelun Espe Oy:n tuotantojohtajalle Kari Yrjölälle. Tutkintotyön aikana osallistuin 

useisiin ohjauspalavereihin yhdessä Yrjölän ja ohjaavan opettajan kanssa. Näiden 

tapaamisten voidaan katsoa olevan tavallaan avoimia haastatteluja. 

 

En suorittanut itse tutkintotyöhön liittyvää askeläänimittausta, vaan se tehtiin 

VTT:n laboratoriossa Espoossa kansainväliseen ISO-standardiin perustuen. Olin 

mukana mittaustilaisuudessa tarkkailemassa mittauksen etenemistä. 
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2 TEORIAKATSAUS ASKELÄÄNENERISTYKSEEN 

 

2.1 Askelääni 

 

Ääni on kimmoisan väliaineen hiukkasten värähtelyliikettä, joka siirtyy aaltoina 

ympäristöön. Väliaineen mukaan ääni voidaan jakaa ilmaääneen, jossa väliaineena 

toimii ilma. Ääni voidaan jakaa myös runkoääneen, jossa väliaineena ovat eri ra-

kennusmateriaalien aineosat sekä askelääneen. Askelääni on samanlaista kuin run-

koääni, mutta eroaa siitä syntytavaltaan. Lisäksi ääni voidaan luokitella väliaineen 

mukaan myös kanavaääneen, joka on hormistojen ilmaääntä. Tässä työssä keskity-

tään askelääneen sekä askelääneneristykseen. /2, s. 282./ 

 

Erään määritelmän mukaan askelääni on muihin tiloihin kuuluva runkoääni, jonka 

aiheuttaa esimerkiksi kulkeminen lattialla tai portaissa sekä esineiden siirtely /14, s. 

7/. Rakennustekniikassa askeläänillä tarkoitetaan esimerkiksi asumisesta aiheutuvia 

rakennuksen välittämiä ääniä, jotka saattavat häiritä naapureita. Askeläänen herät-

teenä voi olla mikä tahansa rakennuksen välipohjaan kohdistuva mekaaninen isku, 

kuten askeleet, putoaminen lattialle tai huonekalujen siirtely. Askeläänistä naapu-

reille aiheutuvat häiriöt ovat johtaneet tarpeeseen määritellä ja säädellä niin sanot-

tua askelääneneristävyyttä mittausmenetelmin ja viranomaisten antaminen mää-

räyksin. /9, s. 10./ 

 

Vaikka ilmaääni ja runkoääni eroavat toisistaan oleellisesti, on niillä tietynlainen 

yhteys keskenään. Runkoäänen vaikutuksesta värähtelevä rakenne saa ympärillään 

olevan ilman värähtelemään, jolloin se saa aikaan ilmaääntä. Päinvastaisella tavalla 

ilmaääni puolestaan muuntuu runkoääneksi. /4, s. 11./ 

 

2.2 Askelääneneristys 

 

Ääneneristyksellä tarkoitetaan niitä toimia, joiden avulla eristetään ääniaaltojen le-

viäminen haitallisesti viereisiin tiloihin. Eristysmenetelmät vaihtelevat sen mukai-

sesti, miten ääni on muodostunut /2, s. 282/. Ääneneristykset voidaan ryhmitellä 
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niiden erikoisominaisuuksien perusteella seuraaviin pääryhmiin: ilmaääneneristyk-

seen, askelääneneritykseen, runkoääneneristykseen sekä huoneakustointiin. /2, s. 

284./  

 

Askelääneneristyksessä lattiaan kohdistuvat iskut luovat välipohjarakenteeseen vä-

rähtelyä. Rakenteissa taivutusvärähtelynä etenevä runkoääni saa rakenteita ympä-

röivän ilman värähtelemään, minkä ihminen taas pystyy havaitsemaan ilmaäänenä. 

Askelääneneristys on huomioitava erityisesti välipohjia suunniteltaessa, joskin as-

keläänieristysvaatimukset koskevat myös vaakasuuntaista eristävyyttä. Esimerkiksi 

kaksikerroksisissa rivitaloissa vaakasuuntainen askeläänieristys täytyy ottaa huo-

mioon, vaikka välipohjat ovatkin osa huoneistojen sisäisiä rakenteita. /4, s. 31./ 

 

2.2.1 Askeläänitasoluku 
 

Askeläänitasoluku ilmaisee, kuinka paljon ääniä kulkeutuu rakenteen läpi. Äänen-

painetason mittaus tapahtuu käyttämällä äänilähteenä standardisoidulla askelääni-

kojeella aikaansaatua ääntä. Mitä pienempi askeläänitasoluku mittauksesta saadaan, 

sitä parempi on askelääneneristävyys tilojen välillä. /20, s. 7./ 

 

Askelääneneristystä voidaan arvioida sekä laboratoriossa että kenttätutkimuksissa 

valmiissa rakennuksissa tehtävien mittausten avulla. Rakennuksissa tehtävät mitta-

ukset ovat rakennuksen askelääneneristävyyttä arvioitaessa luotettavampia, sillä 

niihin sisältyy sivutiesiirtymä. Askeläänimittauksissa ei mitata tilojen välisiä ää-

nenpainetasoja, vaan askeläänikojeen aiheuttamia askeläänitasoja vastaanottohuo-

neessa. /4, s. 45./  

 

 Askeläänentasoa merkitään Ln,w (dB), kun kysymyksessä on laboratoriomittaus ja 

L’n,w (dB), kun kyseessä on rakennuksessa tapahtuva mittaus. Askeläänitasoluku 

saadaan vertaamalla taajuuskaistoittain mitattua ja normalisoitua askeläänentasoa 

standardoituun vertailukäyrään. /20, s. 7./ 
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2.2.2 Askelääneneristyksen keinot 
 

Askelääneneristystä tarvitaan huoneistoja rajoittavissa välipohjissa. Päällystämätön 

betonilattia, eli niin sanottu raakavälipohja, on kova eikä vaimenna iskuja kovin 

hyvin. Rakennuksessa askelääneneristysvaatimus tavoitetaan esimerkiksi kantavan 

raakavälipohjan eli päällystämättömän betonilattian ja joustavan lattiapäällysteen 

avulla tai kerroksisilla rakenteilla. Kerroksiset rakenteet muodostuvat betoniraken-

teeseen liittyvästä kelluvasta lattiarakenteesta tai kattoratkaisusta. /28./ 

 

Lattian pintarakenteella on lähes suora vaikutus askelääniherätteeseen tai sen aihe-

uttaman värähtelyn etenemiseen. Lattian pintarakenteen vaikutus betoni- tai ontelo-

laattalattian askelääneneristävyyteen voidaan arvioida helposti, mikäli tiedetään 

pintarakenteen tai päällysteen laboratoriossa määritetty askeläänenpainetason 

alenema. Askeläänenpainetason alenema tarkoittaa parannusta askelääneneristä-

vyydessä.  /9, s. 29./ 

 

Suomen Betoniyhdistys ry:n ääniteknisen toimikunta hyväksyy rakennekortteja, 

joissa esitetään Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C 1 äänitekniset vaa-

timukset täyttäviä välipohjarakenteita.  Hyväksyttäviltä rakenteilta edellytetään 51 

dB:n askeläänitasoa, jossa on otettu huomioon mahdollinen virhemarginaali. Ää-

neneristys todetaan kenttämittauksin todellisissa rakennuskohteissa. Rakennekortti-

en tarkoituksena on esitellä välipohjavaihtoehtoja, joilla askelääneneristysvaatimus 

voidaan saavuttaa. /28./ 

 

Taulukossa 1 on esitetty rakenneperiaatteet, joilla voimassa olevat ääneneristysvaa-

timukset voidaan saavuttaa. Kelluva lattia, joustava asennuslattia ja välipohjan ala-

pintaan joustavasti kiinnitetty levyverhous mahdollistavat sekä joustavan lattian-

päällysteen että lautaparketin käyttämisen. /28./ 
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Taulukko 1 Voimassa olevat ääneneristysvaatimukset täyttävien välipohjien ra-
kenneperiaatteet /28/ 

 
 

Joustavat lattiapäällysteet 

 

Joustavilla lattiapäällysteillä tarkoitetaan muovimattoja tai parkettia, jonka alle on 

asennettu joustava alusmateriaali. Tässä käsittelemme vain parketti- ja laminaatti-

lattioiden alusmateriaaleja. /28./ 

 

Lautaparketin käyttäminen ilman kelluvaa lattiarakennetta vaatii, että parketin ja 

betonirakenteen väliin tuleva alusmateriaali on ääniteknisesti toimiva. Lautaparke-

tilla päällystettyjen välipohjien mittaustuloksia on taulukossa 2. /28./ 
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Taulukko 2 Askeläänieristysvaatimukset täyttäviä mittaustuloksia lautaparketilla 
päällystetyistä betonivälipohjista /28/ 

  
 

Useimmat alusmateriaalit edellyttävät 265 mm vahvuisen ontelolaataston kanssa 

käytettyinä vähintään 60 mm paksua pintavalua betonista. Lautaparketti asennetaan 

alusmateriaaleineen pintavalun päälle. Ontelolaatan pitää tällöin olla vähintään 265 

mm paksu. Lautaparkettia voidaan käyttää ilman pintavalua, jos välipohjan kanta-

vana rakenteena on normaalia raskaampi ontelolaatasto P32R. Käytettäessä huo-

koista kuitulevyä alusmateriaalina 320 mm paksu tavanomainen ontelolaatasto ei 

edellytä pintavalua. /28./ 

 

Kelluvat lattiat 

 

Kelluvien lattiarakenteiden runkorakenteena voi olla massiivinen betonilaatta tai 

ontelolaatta. Runkorakenteen päälle tulee joustava kerros, joka kantaa kelluvan pin-

talaatan. Joustava kerros on usein mineraalivillaa tai elastisoitua polystyreeniä. 

Tämän kerroksen täytyy säilyttää äänitekniset ominaisuutensa pitkäaikaisessa dy-
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naamisessa ja staattisessa kuormituksessa. Kelluvana pintalaattana voi olla betoni-

laatta, kuitutasoite tai levyrakenne. Kelluvan pintalaatan päälle on mahdollista 

asentaa mikä tahansa lattiapinnoite, kuten muovimatto, laminaatti, lautaparketti, 

mosaiikkiparketti sekä myös keraaminen laatta tai luonnonkivi. /9, s. 33./ 

 

Alaslasketut katot 

 

Alaslasketuilla umpinaisilla levykatoilla voidaan parantaa rakenteiden välipohjan 

askel- ja ilmaääneneristävyyttä.  Jäykän välipohjarakenteen alapintaan voidaan 

asentaa säteilyä vähentävä levyverhous rimoituksen tai teräsrankojen varaan. Ver-

hous vähentää huoneeseen tulevan äänienergian määrää sekä parantaa äänieristystä. 

Katon verhoaminen ei kuitenkaan vaikuta seinien kautta tulevaan ääneen. Valmiis-

sa rakennuksessa voidaan kuitenkin heikoksi todettua ääneneristävyyttä parantaa 

tällä tavoin.  /9, s. 37./ 

 

2.3 Askelääneneristykseen vaikuttavat ominaisuudet 

 
Tärkeimpiä askelääneneristävyyteen vaikuttavia rakenteen ominaisuuksia ovat 

muun muassa rakenteen massa, levyresonanssit, lattiapäällysteet, lattianrakennepe-

riaate, kattoverhoukset ja sivutiesiirtymät /5, s. 172/. Seuraavaksi tekstissä käsitel-

lään näitä tekijöitä. 

 

Rakenteen massan ja jäykkyyden vaikutus 

 

Mitä massiivisempi ja jäykempi lattia on kyseessä, sitä vähemmän se värähtelee ja 

säteilee askelääntä. Rakenteen jäykkyys vaikuttaa usein selvästi vähemmän kuin 

massiivisuus. Mikäli yksinkertaisen välipohjarakenteen massaa kasvattaa kaksin-

kertaisesti, se parantaa askelääneneristävyyttä jopa 6 dB. Välipohjassa massaa voi-

daan suurentaa itse kantavaan rakenteeseen, kelluvaan lattiaan tai kattolevytykseen. 

Ympäristöministeriön vuonna 2003 julkaiseman Ääneneristys rakennuksessa –

oppaan mukaan ilman joustavaa lattiapäällystettä tai kelluvaa lattiaa eivät massiivi-

set välipohjatkaan vastaa asuinhuoneen askeläänitasovaatimuksia. /20, s. 30./ 
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Lattiapäällysteen vaikutus 

 

Joustava lattiapäällyste, joustavan alusmateriaalin kanssa toteutettu lautaparketti tai 

laminaatti ja kelluva lattia vähentävät välipohjan askelääniä. Näiden toimintameka-

nismit ovat kuitenkin erilaisia. Näille kaikille on ominaista kuitenkin se, että paran-

nusvaikutus alkaa tietyn rajataajuuden jälkeen. Levyrakenteisella kelluvalla lattialla 

tämä taajuus on 100-200 Hz ja raskaammalla betonisella kelluvalla lattialla 30-60 

Hz. Joustavan lattiapäällysteen ja joustavan alusmateriaalin kanssa toteutetun lau-

taparketin parannusvaikutus alkaa edellisiä korkeammalta rajataajuudelta. /20, s. 

30./ 

 

Lattiapäällysteen merkittävin askeläänieristävyyttä parantava ominaisuus on jous-

tavuus. Mitä joustavampi päällyste tai parketin alusmateriaali on kyseessä, sitä 

enemmän se vaimentaa askelääniä ja pienentää askeläänitasoa.  Kun askelääni-

tasovaatimuksen täyttyminen pohjautuu lattiapäällysteen ominaisuuksiin, täytyy 

valita päällyste, jonka askelääneneristävyyden parannusvaikutus on tarpeeksi riittä-

vä käytettävälle välipohjalle. Lattiapäällystettä valittaessa on otettava huomioon 

myös se seikka, että valitulla päällysteellä ja ratkaisulla tilojen välinen askelää-

neneristävyys pysyy tavanomaisella kunnossapidolla riittävän hyvänä ja vaatimus-

ten mukaisena. /20, s. 30./ 

 

Levyresonanssien vaikutus 

 

Rakenteiden värähtelytekniseen käyttäytymiseen on jo suunnittelussa kiinnitettävä 

huomioita.  Suunnittelukeinoina on värähtelysyiden poistaminen tai pienentäminen. 

Rakentamisessa voidaan käyttää myös massiivisuudeltaan ja jäykkyydeltään sellai-

sia rakenteita, joissa värähtelyitä ei synny tai ne jäävät mahdollisimman pieniksi. 

/20, s. 31./ 

 

Sivutiesiirtymät 

 

Ääni ei kulkeudu tilojen välillä pelkästään suoraan tiloja erottavan rakenteen kautta 

vaan äänet pystyvät siirtymään myös sivuavaa rakennetta, ilmanvaihtokanavaa, 
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alakattoa, ikkunoita tai putkistoja pitkin /5, s. 172/. Äänen sivutiesiirtymällä kuva-

taan kaikkea äänen siirtymistä, joka tapahtuu jotain muuta reittiä kuin suoraan tilo-

ja erottavan rakenteen kautta. Sivutiesiirtymistä aiheutuvien runkoäänien etenemis-

tä voidaan estää tekemällä rakenteisiin saumoja aineesta, jolla on hyvin pieni aalto-

vastus. /4, s. 34./  

 

Välipohjan ja muiden rakenteiden liitosten tiivistämiseen käytetään tuotetta, jolla 

tarvittavat tiivistyskohdat saadaan ilmatiiviiksi ja myös tarvittaessa sopivan jousta-

viksi. Asuinrakennuksissa päästään usein samaan tai vielä parempaan askelää-

nieristävyyteen vaakasuunnassa, vinoittain tai alhaalta ylöspäin kuin ylhäältä alas-

päin, jos kaikki kytkeytyvät rakenteet ovat samanlaisia.  Askelääneneristävyysvaa-

timusten johdosta erityisesti kevyistä välipohjista tehdään rakenteita, joissa on usei-

ta kerroksia. /20, s. 31./ 

 

Rakennus on äänitekniikan kannalta kokonaisuus. Välipohja on yksi osa tästä ko-

konaisuudesta. Jotta rakennuksessa saavutettaisiin rakentamismääräyskokoelman 

äänitekniset vaatimukset, myös väliseinien, ulkoseinien, muiden välipohjaa sivua-

vien rakenteiden sekä kaikkien läpivientien ja LVIS-asennusten tulee toimia ääni-

teknisesti oikein. /28./ 

 

Välipohjaan liittyvien rakenteiden ja asennusten lisäksi ääneneristysvaatimusten 

täyttyminen riippuu toteutuksesta. Rakenteiden pitää olla tiiviitä, koska hyvin pie-

nikin rako pienentää ääneneristystä helposti jopa 10 dB. Elementtirakenteiden 

saumavalut on tiivistettävä tarkasti, jotta saumat saadaan valettua kokonaan um-

peen. Saumojen tiiviyden varmistamiseksi ontelolaattojen pituussuuntaisissa sau-

moissa voidaan viedä kannattamalla korkeintaan kaksi halkaisijaltaan 20 mm:n 

sähköputkea. Ontelolaattojen päätysaumoihin saadaan laittaa enintään kolme hal-

kaisijaltaan 20 mm:n sähköputkea. /28./ 

 

2.4 Määräykset ja vaatimukset askelääneneristyksessä 

 
Suomen rakentamismääräyskokoelmasta ja sen määräysten ja ohjeiden sitovuudes-

ta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 13 §:ssä. Rakentamismää-
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räyskokoelman määräykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuk-

sen korjaus- ja muutostöissä määräyksiä sovelletaan niiltä osin kuin toimenpiteen 

laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan muutettava käyttötapa edellyttävät. 

/20, s. 9./ 

 

Rakennuksen ääneneristyksen suunnittelussa ja toteutuksessa on osaksi otettava 

huomioon paloturvallisuudesta ja kosteudesta annetut rakentamismääräykset ja –

ohjeet. Valitut materiaalit, ainevahvuudet sekä rakenneratkaisun kokonaistoimi-

vuuden on täytettävä niin palo-, kosteus- ja äänitekniset vaatimukset. /20, s. 10./ 

 

Rakenteiden ääneneristävyyden ja hyvien ääniolosuhteiden säilyminen koko raken-

nuksen käyttöiän ajan edellyttää sitä, että rakennusta ja sen eri osia ja laitteita huol-

letaan säännöllisesti ja pidetään kunnossa jatkuvasti. Ääneneristyksen ja hyvien ää-

niolosuhteiden kannalta merkittävimmät kunnossapitokohteet ovat lattiapäällysteet, 

rakenteiden tiiviys sekä rakennuksen tekniset laitteet ja laitejärjestelmät. /20, s. 11./ 

 

Lattiapäällysteitä täytyy yleensä uusia useasti rakennuksen käyttöiän aikana. Pääl-

lyste voi normaalin kulumisen lisäksi ajan kuluessa menettää joustavuuttaan tai 

muuten heikentyä niin, että sen kyky alentaa askelääniä on huomattavasti heikompi 

kuin uutena. Lattiapäällysteen vaihtamiseen voi olla myös muitakin syitä, kuten 

mukavuuden haluisuus tai laatutason nostaminen. Päällysteen vaihdettaessa tulee 

ottaa huomioon askeläänitasovaatimuksen täyttyminen, jos aikaisempi lattianpääl-

lysteen ominaisuudet ovat vaikuttaneet askeläänitason täyttymiseen. Uudella pääl-

lysteellä pitää olla ominaisuudet, jotta tilojen välinen askeläänitaso pysyy vähin-

tään vaatimusten mukaisena.  Kunnossapidolla hoidetaan sitä, että muun muassa 

rakenteet ja saumat pysyvät tiiviinä eivätkä huononna ääneneristävyyttä. /20, s. 11./ 

 

Asuinkerrostaloissa ja muissa useamman asuinhuoneiston rakennuksissa huomatta-

vin äänitekninen ongelma on äänien kulkeutuminen huoneistosta toiseen. Askelää-

nen saa aikaan rakenteeseen kohdistuva isku, kuten kävely tai tavaroiden siirtely. 

Näihin äänilähteisiin ei voida vaikuttaa rakentamismääräyksillä, mutta niiden häi-

ritsevyyttä voidaan pienentää hyvällä huoneistojen välisellä ääneneristyksellä. /20, 

s. 15./ 
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Tästä syystä Suomen rakentamismääräyskokoelma antaa asuinrakennukselle nou-

datettavia akustisia vaatimuksia. Taulukosta 3 nähdään, että suurin sallittu askelää-

nitasoluku L’n,w arvo on 53 dB, joka koskee asuinhuoneistoa ympäröivistä tiloista 

keittiöön tai muuhun asuinhuoneeseen. Uloskäytävästä asuinhuoneeseen suurin sal-

littu askeläänitasoluku on 63 dB. Uloskäytävällä tarkoitetaan tässä sellaista por-

rashuonetta ja käytävää, josta on käynti toiseen huoneistoon. /16, s. 5./ 

 

Taulukko 3 Suurimmat sallitut askeläänitasoluvun L’n,w  (dB) arvot /16, s. 5/ 

Tila L'n,w[dB]
Asuinhuoneistoa ympäröivistä tiloista keittiöön tai muuhun          
asuinhuoneeseen, yleensä 53
Uloskäytävästä asuinhuoneeseen 63

 

Askeläänivaatimukset eivät koske satunnaisesti käytettäviä huolto- tai varastotiloja, 

autosuojia tai vastaavia tiloja. Vaatimus ei koske myöskään asuinhuoneistoon kuu-

luvia pieniä wc-, kylpyhuone- ja saunatiloja. Näistä tiloista asuntoon mahdollisesti 

aiheutuva meluhäiriö täytyy huomioida jo rakennuksen suunnittelussa ja rakenta-

misessa siten, että asuinhuoneistossa tavoitetaan edelleen hyvät ääniolosuhteet. 

Kevyet rakenteet läpäisevät matalia ääniä, joita askeläänitasoluvun L’n,w määrityk-

sessä ei olla huomioitu. Nämä äänet saattavat kuulua häiritsevänä kuminana. /16, s. 

5./ 

 

Määräykset eivät samalla tavalla päde kaikkiin rakennuksiin tai tiloihin. Hotelleille, 

hoitolaitoksille, oppilaitoksille, päiväkodeille ja vastaaville annetaan ohjearvoja ra-

kentamismääräyskokoelman osassa C1 /9, s. 14/. Esimerkiksi toimistohuoneiden 

välisestä ääneneristyksestä ei ole kuitenkaan annettu viranomaismääräyksiä eikä 

ohjeita, koska näiden tilojen käyttäjien tarpeet ja toiveet voivat vaihdella. Tilan 

käyttäjien ja omistajien täytyy sopia keskenään niistä ääniteknisistä vaatimuksista, 

jotka tilan tulisi täyttää. /20, s. 18./ 
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2.5 Askeläänitason mittaaminen 

 

Rakennuksen tilojen välisen askelääneneristävyyden määrittämiseksi voidaan tehdä 

askeläänitasomittaus kansainvälisten standardien ISO 140 ja 717 mukaisesti. As-

keläänitasoluvun mittaus tehdään askeläänikojeen (kuva 1) avulla, joka sijoitetaan 

tutkittavalle lattialle. Askeläänikojeessa on viisi vasaraa suorassa rivissä. Yhden 

vasaran paino on 0,5 kg ja vasarat putoavat 40 millimetrin korkeudelta omalla pai-

nollaan lattian pintaa vasten. Jokainen vasara aiheuttaa lattiaan iskun kahdesti se-

kunnissa, jolloin koko koje kohdistaa lattiaan 10 iskua sekunnissa. Askeläänikojeen 

vasarat ovat muodoltaan sylinterimäisiä. Vasaroiden päät ovat messinkiä tai terästä 

ja ne on pyöristetty 500 millimetrin säteellä.  /3, s. 217; 15, s. 259./ 

 

 

Kuva 1 Askeläänikoje  

 

Kun askeläänikoje lyö tutkittavaan rakenteen pintaan, mitataan alapuolella sijaitse-

vassa vastaanottohuoneessa syntyvä äänentaso. Askeläänenpainetasot mitataan vas-

taanottohuoneessa kolmannesoktaavikaistoittain kuudellatoista eri mittaustaajuu-

della. Mittausalue on tavallisesti 100–3150 Hz. Sitä voidaan laajentaa alaspäin 50 

Hz:iin asti. Taajuuskaistoittain mitattuja askeläänipainetasoja verrataan vertailu-

käyrään siten, että vertailukäyrää siirretään 1 dB:n portain sellaiseen asemaan, että 

taajuuskaistoittain mitattujen askeläänenpainetasojen epäsuotuisten poikkeamien 
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summa vertailukäyrän arvoihin on korkeintaan 32 dB. Toisin sanoen vertailukäyrän 

sijainnin määräävät vertailukäyrän lukemia korkeammat askeläänenpainetasot. Kun 

vertailukäyrä on saatu sijoitetuksi alhaisimpaan mahdollisimpaan asemaan, askel-

äänitasoluku luetaan vertailukäyrältä 500 Hz kohdalta. /4, s. 45./ 

 

Tavallisesti mittaus toteutetaan siis kojeen alapuolella olevassa huoneessa (kuva 2). 

Portaissa ja rivitaloissa mittaus voidaan suorittaa myös sivusuunnassa. Joskus mit-

taus suoritetaan myös alhaalta ylöspäin esimerkiksi asunnon alapuolella olevasta 

yhteistilasta asuntoon.  /9, s. 10./ 

 

 

 

Kuva 2 Askeläänitason mittaus /25/ 

 

Äänitaso määritellään seuraavan lausekkeen avulla: 

 

Ln = Li + 10 lg10/A, jossa 

 

Ln on askeläänitaso [dB] 

Li on kaistan keskimääräinen äänenpainetaso vastaanottohuoneessa [dB] 

A on huoneen absorptioala kyseessä olevalla kaistalla [m2]. /15, s. 259./ 

 

Jos huoneen absorptioala on 10 m2, on lauseke 

 

10 lg (10/A)= 0 ja Ln=Li /15, s. 260./ 
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Absorptio tarkoittaa energiahäviöiden synnyttämää ääniaallon vaimenemista sen 

edetessä väliaineessa tai heijastuessa rajapinnasta. Absorptioalalla A [m2] kuvataan 

pinnan alaa eli tässä tapauksessa tutkittavan lattian pinta-alaa, joka on kerrottu sen 

absorptiosuhteella. Pinnan absorptiosuhde kertoo pinnan absorboiman ja siihen 

osuneen äänitehon suhteen. Absorptiosuhde riippuu äänen taajuudesta ja vaihtelee 

välillä 0 ja 1,0. Kun absorptiosuhde on tasan 1,0, on kaikki äänienergia absorboitu-

nut. /20, s. 7./ 

 

Voidaan siis sanoa, että askeläänitaso on askeläänikojeen synnyttämä äänenpaine-

taso sellaisessa huoneessa, jonka absorptioala on 10 m2. Tämä lukema on valittu 

myös siten, että se vastaa keskimäärin kalustetun asuinhuoneen vaimennusta. /15, 

s. 260./ 

 

Mittaustilanteessa askeläänikoje asetetaan lattialle yleensä 3-5 eri kohtaan. Mittaus 

toteutetaan vastaanottohuoneessa siten, että siinä käytetään useita kiinteästi sijoitet-

tuja mikrofonipisteitä (kuva 3) tai liikkuvaa mikrofonia. Huoneen absorptioala saa-

daan yleensä jälkikaiunta-aikamittauksella. /15, s. 260./ 

 

 

Kuva 3 Vastaanottohuoneessa olevat mikrofonit /23/ 

 

Mittaustuloksena saadaan askeläänitasokäyrä (kuva 4), jonka avulla pystytään 

muodostamaan askelääneneristävyyttä kuvaava askeläänitasoluku. Askelääni-

tasoluku Ln,w tarkoittaa laboratoriossa suoritettua askeläänenmittausta ja L’n,w, ra-
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kennuksessa kansainvälisen standardin ISO 717/2 mukaan tehtyä mittausta. /15, s. 

260./ 

 

Kuva 4 Normalisoitu askeläänitaso L'n ja vertailukäyrä L’n,w /23/ 

 
Askelääneneristävyyden parannusluvulla ∆Lw tarkoitetaan tunnuslukua, joka kertoo 

lattian päällysterakenteen parannusvaikutuksen välipohjan askeläänitasolukuun /20, 

s.7/. Luku kertoo siis, paljonko materiaali vaimentaa ääntä. 

 

On tietenkin selvää, että askeläänikojeen ja ihmisen askelten ääni eivät ole saman-

laisia. Mittaustuloksilla voidaan kuitenkin antaa mielikuvaa siitä, millaiset raken-

teet ovat parempia ja millaiset huonompia. Mittaustulosten perusteella on helpompi 

valita kelvolliset rakenteet. Kojeen tuottama ääni on huomattavasti voimakkaampi 

kuin tavallisen kävelemisen aiheuttama ääni, jotta yleinen melutaso ei aiheuttaisi 

virheellisyyttä mittaustuloksiin. Alun perin menetelmä on kehittynyt raskaiden vä-

lipohjien askelääneneristyksen mittaamiseen. Sitä vastoin kevyiden välipohjien, ku-

ten puu- ja teräsrakenteisten välipohjien arvioimiseen menetelmä ei täysin sovellu. 

/4, s. 47./ 

 

Kevyillä puu- ja teräsvälipohjarakenteilla tärkein on matala taajuusalue, jolla ih-

misten kävely aiheuttaa suurimmat äänitasot. Askeläänitasoluku L’n,w ei tällöin vas-
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taa ihmisten subjektiivista kokemusta askeläänenerityksestä, sillä alle 100 Hz:n taa-

juusaluetta ei huomioida. Tämä vuoksi ISO-standardeissa on esitetty spektrisovi-

tustermi CI, joka pystytään määrittämään laajennetulla taajuusalueella 50-2500 Hz. 

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa sovitustermiä ei vielä ainakaan ole käytet-

ty. /4, s. 47./ 
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3 NYKYISET PARKETIN JA LAMINAATIN ALUSMATERIAALIT 
 

3.1 Yleistä tuotteista ja tuotteiden valinnasta 

 

3.1.1 Lattiapäällystemarkkinoiden tila 
 

Suomessa vuonna 2003 lattiapäällysteistä 14 % oli parkettia ja 22 % laminaattia. 

Suomessa laminaatti- ja parkettilattioiden osuus kaikista lattiapäällysteistä on mer-

kittävästi parempi kuin esimerkiksi koko Euroopan tai jopa koko maailman tasolla. 

Suomen yleisin lattiapäällyste on muovi. Vuoden 2003 aikana Suomessa myytyjen 

lattiapäällysteiden m2-jakauma on esitetty kuvassa 5. 

 

Lattianpäällysteet / Suomi / 2003 / m2

Muovit
36 %

Parketit
14 %

Laminaatit
22 %

Linoleum
5 %

Keramiikka
19 %

Tekstiilit
4 %

Muovit
Parketit
Laminaatit
Linoleum
Keramiikka
Tekstiilit

 
Kuva 5 Suomessa myytyjen lattiapäällysteiden m2-jakauma vuonna 2003 /10/ 
 

 

Euroopassa laminaatilla ja parketilla on vielä muutaman prosentin markkinaosuus 

kaikista lattiapäällysteistä. Parketin markkinaosuus on viisi prosenttia ja laminaatin 
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15 prosenttia. Osuudet ovat kuitenkin selkeästi kaventuneet verrattuna Suomen ti-

lanteeseen, jossa laminaattia ja parkettia suositaan lattiapäällysteenä. Euroopassa 

suosituin lattiapäällyste on tekstiili. Euroopan lattiapäällystemarkkinoiden prosen-

tuaalinen jakautuminen on esitetty kuvassa 6. 

 

Lattianpäällysteet / Eurooppa / 2003 / m2

Keramiikka
23 %

Muovit
11 %

Muut
2 %

Parketit
5 %

Tekstiilit
42 %

Laminaatit
15 %

Linoleum
2 %

Keramiikka
Muovit
Muut
Parketit
Tekstiilit
Laminaatit
Linoleum

 
Kuva 6 Euroopassa myytyjen lattiapäällysteiden m2-jakauma vuonna 2003 /10/ 
 
 
Maailman tasolla parkettilattiat eivät yllä enää kovinkaan suuriin markkinaosuuk-

siin. Vain neljä prosenttia maailman lattioista on päällystetty parketilla ja viisi pro-

senttia laminaatilla, joka on merkittävästi pienempi osuus verrattuna esimerkiksi 

Suomen tilanteeseen. Koko maailman lattiapäällystemarkkinoiden prosentuaalinen 

jakautuminen on esitetty kuvassa 7. 
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Lattianpäällysteet / maailma / 2003 / m2

Keramiikka
44 %

Muovit
12 %Muut

1 %

Parketit
4 %

Tekstiilit
33 %

Laminaatit
5 %

Linoleum
1 %

Keramiikka
Muovit
Muut
Parketit
Tekstiilit
Laminaatit
Linoleum

 
Kuva 7 Koko maailman myytyjen lattiapäällysteiden m2-jakauma vuonna 2003 
/10/ 

 

3.1.2 Parketti  
 

Lattiapäällysteenä käytettäviä puuparketteja on kolmea päätyyppiä: lautaparkettia, 

koko puusta tehtyä sauvaparkettia sekä mosaiikkiparkettia. Näistä parkettisauvat ja 

mosaiikkiparketti ovat massiivista puuta ja lautaparketti on useimmista kerroksista 

laminoituja tuotteita. Parkettisauvat ja mosaiikkiparketti ovat aina jalopuuta tai 

koivua. Laminoiduissa tuotteissa saattaa pintakerroksen muodostaa eri tavoin käsi-

tellyt kotimaiset puulajit, kuten mänty, koivu tai kataja. Suomessa käytettävistä ja-

lopuulajeista kaikissa parkettityypeissä yleisimpiä ovat tammi, pyökki ja saarni. 

Pintakerroksen paksuus vaihtelee eri parkettityypeillä. /8, s. 30./  

 

Parkettityypeistä mosaiikkiparketti ja sauvaparketti kiinnitetään alustaan tarkoituk-

seen kehitetyllä liimalla. Lautaparketin ja betonialustan välissä käytetään alusmate-

riaalia, jonka tehtävänä on vaimentaa askelääniä /8, s. 30/. Tästä johtuen tutkinto-

työn kannalta oleellisia ovat juuri lautaparkettiratkaisut, ja mosaiikki- ja sauvapar-
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kettien tarkastelu jää niukemmaksi. Myöhemmin tekstissä puhuttaessa parkettilatti-

oista tarkoitetaan nimenomaan lautaparkettia.  

 

Lautaparketti on kerrosrakenteinen sivuiltaan ja päistään pontattu päällyste, jossa 

ala- ja välirakenteet ovat umpipuuta tai puulevyä ja kulutuskerroksena oleva pinta-

kerros on umpipuuta. Kulutuskerroksen paksuus vaihtelee 3-5 mm:n välillä ja se 

tehdään rinnakkain kiinnitetyistä pitkistä tai lyhyistä sauvoista tai säleistä. Lautojen 

kulutuspinta on valmiiksi lakattu, joten asennettu lautaparkettilattia on välittömästi 

käyttövalmis. Lautaparketti, toiselta nimeltään lamelliparketti, on paksuudeltaan 

10-15 mm tai 22-26 mm. Leveys vaihtelee usein 130-207 mm:n välillä ja pituus 

1180-3708 mm:n välillä.  /8, s. 31./ 

 

Ohuita parkettilautoja käytettäessä tulee alustan olla riittävän suora, tasainen ja 

jäykkä. Betonialustan tulisi olla mielellään teräshierretty, mutta kuitenkin vähin-

tään puuhierretty. Parketin ja alustan välissä käytetään alusmateriaalia askelääntä 

vaimentamassa. Betonilaatan päälle asennettaessa parketinalusmaton täytyy olla 

vesihöyrytiivis tai laatan pinnalle asennetaan erikseen kosteussulku.  /8, s. 31./  

 

Lautaparketteja voidaan asentaa joko uivaksi lattiaksi tai kantavaksi rakenteeksi /1, 

s. 62/. Uivassa lattiassa lamellilaudat kiinnitetään toisiinsa liimaamalla pontista. 

Lattian reunaosiin täytyy jättää lattianpinnoitteelle noin 10 mm:n liikkumisvara. /8, 

s. 31./ Nykyisin myös useat parkettilattiat voidaan asentaa lukkoponttien avulla. 

Lukkopontit helpottivat aikaisemmin vain laminaattien asennusta.   

 

Lattialämmitysmenetelmiä ovat joko sähkövastuksilla tai vesikierrolla lämmitettä-

vät lattiat.  Parketin kannalta oleellisin seikka on, mikä on lämmitettävän lattian 

korkein pintalämpötila. Parketin pintalämpötilan pitää olla pysyvästi alle 28 °C.  

Mikäli se ylittyy, parketti ravistuu. Puun lämpötilamuutokset eivät normaaleissa 

käyttöoloissa ole kuitenkaan merkittäviä kosteusmuodonmuutoksiin verrattuna. 

Parketti käy erinomaisesti lattialämmityksen kanssa, kun huolehditaan, että pinta-

lämpötila ei kohoa yli sallittujen arvojen, ja kun hyväksytään lämmityskaudella lie-

vähkö rakoilu /10, s. 73/. Pyökkiparketti ei sovi yhteen lattialämmityksen kanssa, 

koska se rakoilee lämpötilan kohotessa. 
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Kuva 8 Esimerkki lukkopontista /30/ 

 

 

3.1.3 Laminaatti 
 

Laminaattilattia on valmistettu samalla tavalla kuin lamelliparketti. Laminaattilatti-

an alin kerros on korkeapainelaminaattia, keskellä oleva runkokerros on HDF-

kuitulevyä (High Density Fibre) ja päällimmäisenä koristelaminaattia, jota suojaa 

ohut läpinäkyvä kerros. Laminaatin kokonaispaksuus on noin 7-8 mm tai 11 mm. 

Laminaatti tehdään lastu- tai kuitulevystä, joka päällystetään eli laminoidaan hart-

sikyllästetyllä paperilla. /17 s. 29./ 

 

Monesti kuulee ihmisten puhuvan parketista, vaikka he tarkoittavat laminaattia. 

Laminaattilattia ja lamelliparketti ovat kuitenkin kaksi aivan eri päällystemateriaa-

lia. Laminaatti tarkoittaa, että usea pinnoitekerros on puserrettu tiukasti yhteen. 

Lamelli eli lautaparketti taas on puuta, mutta laminaattilattian pinta muodostuu 

useista kovassa kuumuudessa ja suuressa paineessa yhteen painetuista kartonkiker-

roksista. Tästä tuleekin nimi korkeapainelaminaatti. /17 s. 29./ 

 

Laminaattilattia on vain muutaman vuosikymmenen vanha tuote. Sen käyttö on ny-

kyään kovin suosittua ja siitä johtuen se hallitsee nykyisin suurta osaa lattiapäällys-

temarkkinoista. Laminaattilattia on hyvin kestävä ja edullinen verrattuna parkettiin. 

Uusi asennusjärjestelmä, kiinnittäminen ilman liimaa, helpottaa ja nopeuttaa lattian 
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asentamista. Uusi kiinnitystapa perustuu siihen, että uros- ja naaraspontti on muo-

toiltu niin, että ne pysyvät kiinni ja pitävät laudat yhdessä. /17, s. 29./ 

 

Laminaatin heikkouksia on se, että laminaattipintainen lattia tuntuu paljain jaloin 

kävellessä kylmemmältä kuin parkettilattia. Lisäksi laminaattilattia on vaikeampi 

korjata verrattuna parketti- ja lautalattioihin. Tosin uuden napsautusjärjestelmän 

ansioista vahingoittuneen laminaattielementin voi helposti vaihtaa uuteen. Lami-

naattilattiaa ei tietenkään voi hioa. /17, s. 30./ 

 

3.2 Tuplex-parketinalusmateriaali 

 
Tuplex on parketinalusmateriaali, joka koostuu kahdesta tiiviistä polyeteenikalvos-

ta sekä niiden välissä olevista polystyreenirakeista. Askeläänen vaimennuksen vaa-

timukset täyttyvät joustavan ja palautuvan rakenteen ansiosta. Joustavan rakenteen 

vuoksi myös alustan pienet epätasaisuudet tasoittuvat. /18; 27./ 

 

 

Kuva 9 Tuplexin rakenne /27/ 
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Kuva 10 Tuplexia parketin alla 

 

Polyeteenikalvot muodostavat tehokkaan kaksinkertaisen kosteussuojan. Tämän 

vuoksi erillistä kosteussulkua ei tarvitse käyttää, joskin maanvaraisilla betonilatti-

oilla on syytä varautua käyttämään lisäeristettä. Tuplexin rakenteen ansioista par-

ketin ja asennusalustan väli jää huonetilaan tuulettuvaksi. /18; 27./ 

 

Tuplex-parketinalusmateriaalia on saatavana rullatavarana kahtena eri pituudella: 

30 ja 15 metriä. Rullan leveytenä on 1,1 metriä, joten yhdessä rullassa on 33 m2 tai 

16,5 m2. Tuplexin tuotepaksuus on noin 3 mm. /18; 27./ 

 

 

3.3 Parketinalushuopa Parkkeri 

 
Parkkeri on Katepal Oy:n valmistama laminaattiparketin ja puulattian alle tarkoitet-

tu alushuopa. Parkkeri koostuu puukuituhuovasta, jonka eristävänä kerroksena on 

puhallettu bitumi. Alapinnassa on korkkirouhetta, minkä ansiosta parketinalushuo-

van kimmoisuus ja vaimennuskyky säilyvät pitkään. /24./ 

 

Eristävä bitumikerros suojaa parkettia alapuoliselta kosteudelta. Korkkirakeiden 

ansioista parketin alle jää tuuletusväli, joka poistaa mahdollisen parkettia vaurioit-

tavan kosteuden. Parketinalushuopa tasoittaa lattioiden pienet epätasaisuudet, joka 

samalla estää myös lautaparketille tyypillistä narinaa. /24./ 
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Parkkerin materiaalipaksuus on noin 3 mm. Tuotetta myydään rullassa, jonka pi-

tuus on 15 m ja leveys 1 m. Yhdestä rullasta saadaan siis 15 m2 lautaparketin ja la-

minaatin alusmateriaalia. /24./ 

 

3.4 Parqtex 

 
Virolainen AS Viisnurk Kiudplaadivabrik valmistaa Parqtex-levyä, joka on tarkoi-

tettu käytettäväksi kovapohjaisilla pinnoilla parkettien ja laminaattilattioiden alla. 

Parqtex-levy on huokoinen ja hengittävä puukuitulevy. /6./ 

 

Parqtexin hyviä ominaisuuksia on sen erinomainen askel- ja ilmaääneneristävyys 

sekä tehokas lämmöneristävyys. Levyt on myös helppo asentaa lattiaan, ja edellis-

ten tuotteiden tavoin Parqtex tasaa aluslattian epätasaisuudet. Lisäksi tuote on ym-

päristöystävällinen ja kierrätettävä materiaali. /6./ 

 

Yhden Parqtex-levyn mitat ovat 0,6m x 1,2m (0,72 m2). Levyä myydään 10 kappa-

leen paketeissa, joten yksi paketti sisältää 7,2 m2 parketin ja laminaatin aluslevyä. 

Parqtex-tuotteen materiaalipaksuus on 7,4 mm. /6./ 

 

3.5 Selit-tuotteet  

 
Selit-tuotteet ovat saksalaisen Selit Dämmtechnik GmbH:n valmistamia parketin- 

ja laminaatin alusmateriaaleja. Tuotteiden vähittäismyyjänä toimii kansainvälinen 

rautakauppaketju Bauhaus, ja ne ovat materiaaliltaan polystyreeniä. Löytämiäni Se-

lit-tuotteita on kolme: Selitac PS, Selitac Plus sekä Selitflex Aqua Stop. Näiden li-

säksi on vielä joitakin tuotteita, mutta niiden ominaisuudet ovat merkittävän vähäi-

siä verrattuna mainittuihin kolmeen tuotteeseen. /14; 26./ 

 

Selitac PS-, Selitac Plus- ja Selitflex Aqua Stop -tuotteiden etuja ovat muun muassa 

erinomainen puristuslujuus. Tuotteilla on myös erittäin hyvä askeläänieristävyys. 

Tuotteet vähentävät myös kävelystä aiheutuvia ääniä huonetilassa. Näitä alusmate-
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riaalien ihanteelliset käyttöalueet ovat kerrostalot, joissa tuotteet vähentävät synty-

vää askelääntä alla oleviin huonetiloihin päin. /14; 26./ 

 

Selitac PS 

 

Selitac PS on Selit-tuotteista vaatimattomin. Tuotteella on kuitenkin hyvät ominai-

suudet, kuten puristuslujuus 4,5 t/m2. Selitac PS ei ole herkkä kosteudelle ja se so-

veltuu käytettäväksi vesikiertoisen lattialämmityksen yhteydessä. Tässä tapaukses-

sa on kuitenkin lisättävä höyrynsulkukalvo betonisen välipohjan ja alusmateriaalin 

väliin. /14; 26./ 

 

Selitac PS on materiaalipaksuudeltaan vain 2,2 mm.  Tuotetta on saatavilla rullata-

varana, joka sisältää 15 m2 (leveys 1 m ja pituus 15 m). Tuotteille on tehty askelää-

nieristysmittaus standardin ISO 140/717 mukaan 7 mm vahvuisen laminaatin kans-

sa. Selitac PS on saanut näissä kokeissa askelääneneristyksen parannusarvoksi 

∆Lw= 20 dB. Tuotteen hyviin ominaisuuksiin kuuluu myös sen kierrätettävyys. /14; 

26./ 

 

Selitac Plus 

 

Selitac Plus myydään levyinä, jonka mitat ovat 80 cm x 62,5 cm. Tuotteen materi-

aalipaksuus on 5 mm. Yhdessä tuotepaketissa on kymmenen levyä eli yhteensä 5,0 

m2. Puristuslujuus ominaisuuksiltaan tuote on myös erittäin hyvä (6,5 t/m2). Tuot-

teen muita etuja ovat sen erinomainen lämmöneristyskyky, jonka vuoksi tuote so-

veltuu hyvin käytettäväksi kylmissä lattioissa kuten kellareissa. Erinomaisen läm-

möneristyskykynsä vuoksi tämä tuote ei kuitenkaan sovellu käytettäväksi lattia-

lämmityksen kanssa. /14; 26./ 

 

Selitac Plus on Selitac PS:n tavoin kierrätettävä materiaali. Muita hyviä ominai-

suuksia on se, että Selitac Plus tasaa myös epätasaisuudet 3 mm:iin asti.  Standar-

din ISO 140/717 mukaisesti tehdyssä askeläänimittauksessa Selitac Plus on saavut-

tanut lattiapäällysteen parannusluvuksi 7 mm paksun laminaatin alla ∆Lw 22 desi-

beliä. /14; 26./ 
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Selitflex Aqua Stop 

 

Selitflex Aqua Stop on polystyreeninen parketti- ja laminaattilattioiden alusta, jon-

ka pinnassa on höyrynsulkukalvo. Höyrynsulkukalvo toimii kosteussuojana, joka 

suojaa kohoavalta kosteudelta. Selitflex Aqua Stop -tuotteen etuihin kuuluu myös 

sen hyvä puristuslujuus (3,1 t/m2). /14; 26./ 

 

Selitflex Aqua Stop -tuotetta voidaan Selitac PS:n tavoin käyttää lattialämmityksen 

kanssa. Selitflex Aqua Stopin tuotepaksuus on noin 3 mm. Tuotetta myydään rulla-

tavarana, ja yhdessä rullassa on 10 m2. Standardin ISO 140/717 mukaisesti tehdys-

sä askeläänimittauksessa Selitac Aqua Stop on saavuttanut ∆Lw- arvokseen 20 de-

sibeliä. /14; 26./ 

 

3.6 Parkolag 

 
Parkolag on Icopal Oy:n valmistama lattian alusmateriaali. Parkolag koostuu sellu-

loosatukikerroksesta, jonka alapuoli on käsitelty bitumilla. Bitumin pinnalle on si-

roteltu 2-3 mm korkkirakeita. Parkolag vaimentaa ääntä ja poistaa kosteutta raken-

teesta.  Tätä tuotetta on tutkittu lattialämmityksen kanssa, ja tutkimukset osoittavat, 

ettei lattialämmitys aiheuta muutoksia Parkolagin emissioihin. Tuloksena tästä voi-

daan todeta, että Parkolag soveltuu käytettäväksi useimpien lattialämmitysten kans-

sa. /22./ 

 

Parkolagia on saatavilla rullatavarana, jonka pituus on 15 m ja leveys 1 m (15 m2). 

Materiaalipaksuus on noin 3 mm. Tuote täytyisi varastoida kuivassa ja säilyttää 

pystyasennossa. Käyttöohjeessa asennuslämpötilaksi on suositeltu vähintään +5 

Cْ:ta. /22./ 
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Kuva 11 Parkolag-alusmateriaalia myydään rullatavarana. /22./ 

 

3.7 Parkettinalle-parketinalusmateriaalit 

 
Parkettinalle-tuotteet ovat helsinkiläisen Rakonor Oy:n valmistamia parketinalus-

materiaaleja. Nämä tuotteet soveltuvat sekä laminaatin että parketin alle. Parket-

tinalle-tuotteet muodostuvat pahvista, jonka pinnassa on patentoitu Flex-o-vent-

rakenne. Tämä tarkoittaa sitä, että elastomeeristen polymeeritassujen ansiosta höy-

rynsulku ei jää kosketuksiin betonilattian kanssa. Tassujen ansiosta syntyvä ilma-

rako mahdollistaa lattiasta vapautuvan kosteuden esteettömän poistumisen. Jousta-

vuutensa ansioista polymeeritassujen synnyttämä palautuva pumppausliike toimii 

käytössä rakenteen aktiivisena tuulettajana. Parkettinalle-PE-parketinalustassa on 

valmiina höyrynsulku, jolloin erillistä höyrynsulkua ei tarvita. Pienempiä höyryn-

sulkuvaatimuksia täyttäviin tarpeisiin Rakonor valmistaa myös karftliner-pohjaista 

Parkettinalle-parketinalustaa. Parkettinalle-parketinalustaa voidaan käyttää lattia-

lämmityksen yhteydessä. /13./ 

 

Parkettinalle-parketinalusmateriaaleja myydään rullissa, joiden koot ovat 15 m2 ja 

30 m2. Tuotteiden hyötyleveydet ovat 1,05 m ja materiaalipaksuudet noin 3 mm.  

Asennusohjeissa Parkettinalle PE limitetään 150 mm ja Parkettinalle Kraft pus-

kusaumoin. /13./ 

 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU               TUTKINTOTYÖ                                               36(68)  
Rakennustekniikka, talonrakennustekniikka 
Riikka Kaarakainen 
 
 
3.8 Platon-tuotteet 

 
Platon tuotteita valmistaa AS Isola Norjassa. Platon tuotteet ovat tarkoitettu uivien, 

betonin päälle asennettavien lastulevy-, laminaatti-, puu- ja parkettilattioiden kos-

teuseristeeksi sekä parantamaan lattioiden askelääneneristystä ja tarvittaessa myös 

lämmöneristystä.  Platon-lattiatuotteita on kolme kappaletta: Platon-lattia, Platon 

Stop ja Platon Multi. Tässä yhteydessä esitellään vain tarkemmin Platon Stop. /12./ 

 

Platon Stop 

 

Platon Stop -tuotetta myydään rullatavarana. Tuotetta on saatavilla kahtena eri ko-

kona, joko 1,25 m x 15 m (18,75 m2) sekä 2,05 x 20 m (41,00 m2). Tuotteen hyviin 

ominaisuuksiin kuuluu sen helppo ja nopea asennettavuus. Saumat ja liitokset tii-

vistetään Isola Stop-teipin avulla. /12./ 

 

Platon Stop -tuotteen askelääneneristävyyttä on testattu ja askeläänenvaimennusar-

voksi on saatu noin 17 dB, kun pintamateriaalina on ollut 14 mm:n parketti. Vas-

taavasti 7 mm:n laminaattipintamateriaalilla on saavutettu ∆Lw arvoksi noin 19 dB. 

/7./ 

 

3.9 Muut tuotteet 

 

Aaltopahvin käyttö parketinalusmateriaalina on vähentynyt askelääneneristävyys-

määräysten kiristymisen vuoksi. Aikaisemmin aaltopahvi oli suosittu alusmateriaa-

li, mutta sitä käytetään edelleen jonkun verran muun muassa omakotitalorakenta-

misessa. Aaltopahvin käyttöön vaikuttaa yleensä sen edullinen hinta verrattuna 

parketti- ja laminaattilattioiden alusmateriaaleihin.  

 

Ongelmana aaltopahvin käytössä on sen kasaan painuminen, joka heikentää askel-

ääneneristävyyttä.  Aaltopahvi ei eristä askelääniä kasaan painumisen jälkeen juuri 

ollenkaan. Toinen aaltopahvin heikkous on sen huono kosteudensietokyky. Aalto-

pahvin käytössä on huomioitava se, että aaltopahvin alla on riittävä kosteussuoja.  
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Omakotitalo-rakentamisessa ei askeläänelle anneta viranomaisvaatimuksia, joten 

tässä tapauksessa aaltopahvin askeläänien eristävyydellä ei ole merkitystä, mutta 

kerrostalorakentamisessa sekä muissa rakennuksissa, joissa on useimpia huoneisto-

ja askeläänenvaatimukset tulee huomioida.   

 
Markkinoilla on lisäksi suuri määrä erilaisia solumuoveja, joita on käytetty ja jon-

kun verran myös edelleen käytetään alusmateriaalina parketin ja laminaatin alla. 

Solumuovit ovat verrattain paksuudeltaan ohuita. Niitä myydään rullassa ja ne ovat 

muihin alusmateriaaleihin verrattuna edullisia. Markkinoilla on myös useita poly-

eteeni muovikalvoja, joita käytetään parketin ja laminaatin alla. Nämä toimivat ra-

kenteen kosteussulkuna ja estävät lattiapäällysteen kosteusvaurioitumisen. 
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4 ESPE OY:N UUSI LATTIAN ALUSMATERIAALI 
 

4.1 Espe Group Oy 

 

Espe Oy kuuluu suomalaiseen Espe Group Oy -konserniin, jonka hallinto toimii 

Helsingissä. Yritys palvelee sekä kuluttaja- että teollisuusasiakkaita. Konsernin 

muita yhtiöitä kouvolalaisen Espe Oy:n lisäksi ovat Ewona Oy sekä Finlayson Oy. 

/31./ 

 

Espe Oy on Pohjois-Euroopan johtava vaahtomuovien valmistaja ja pehmustetek-

nologian kehittäjä ja asiantuntija. Espen markkinaosuus Suomen markkinoista on 

noin 60 %. Espe Oy:n vaahtomuovitehdas toimii Suomessa Kouvolassa. Espellä on 

tuotantolaitokset myös Pietarissa ja Tallinnassa sekä vaahtomuovitehdas K. Bal-

ling-Engelsen Tanskan Maribossa. Espen palveluksessa työskentelee kaikkiaan 

noin 250 henkilöä. /31./ 

 

Espen Kouvolassa sijaitseva vaahtomuovitehdas on Suomen suurin vaahtomuovin 

valmistaja. Kouvolan tehtaassa työskentelee kaikkiaan 114 työntekijää. Espe Oy 

valmistaa vaahtomuovia noin 3000 tonnia vuodessa, joka sisältää vaahtomuovipat-

joja noin 70 000 kappaletta vuodessa ja erilaisia kovavaahtosekoitteita 350 tonnia 

vuodessa. /31./ 

 

Yritys valmistaa vaahtomuovia teollisille asiakkaille, kuten esimerkiksi patja-, 

huonekalu- ja ajoneuvoteollisuudelle, jotka markkinoivat ja myyvät tuotteet edel-

leen. Espe valmistaa kovavaahtosekoitteita asiakkaiden raaka-aineista. Asiakas hoi-

taa tuotteiden markkinoinnin ja myynnin. Kovavaahtosekoitteiden valmistusreseptit 

ovat asiakkaiden omaisuutta. /31./ 

 

Vaahtomuovi valmistetaan liukuvaluna kemikaaleista. Valmis vaahtomuoviblokki 

on noin 2 metriä leveä, 1 metrin korkea ja 30 metriä pitkä aihio. Asiakkaat ostavat 

vaahtomuovin joko blokkeina, levyinä tai muotoleikattuina paloina. Tästä vaahto-
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muovin leikkuusta syntyy leikkuujätettä, jota syntyy Kouvolassa vuosittain noin 

500 tonnia. /31./ 

 

Espe Oy valmistaa 24 erilaista vaahtomuovia, jotka jaotellaan seuraavasti: /31/ 

 

● peruslaadut; jämäkäntuntuiset 

● EP-laadut; pehmeäntuntuiset 

● HR-laadut; kimmoisantuntuiset 

● RELAX; mukavantuntuiset 

● Visko; rentouttava 

● HS / EU-laadut; pintapehmeät. 

 

Lisäksi tuotannon sivutuotteena syntyy vaahtomuovileikkuujätettä, josta 60 % käy-

tetään rouhepuristevaahtomuovin valmistukseen. Loppu 40 % myydään pääasiassa 

Pohjois-Amerikkaan vallitsevaan maailmanmarkkinahintaan. /31./ 

 

4.2 Rouhepuristevaahtomuovi Limi 

 

Rouhepuristevaahtomuovista käytetään nimitystä Limi. Rouhepuristevaahtomuovi 

valmistetaan siten, että ensimmäiseksi vaahtomuovileikkuujäte (kuva 5) rouhitaan 

repivillä rouhemyllyillä ja rouhe puhalletaan rouhesiiloon. Seuraavaksi rouhe pu-

halletaan Limi-koneen vaa’alle ja rouhe punnitaan. Tämän jälkeen rouhe pudote-

taan sekoittimeen, jossa punnittuun rouheeseen annostellaan liima-ainetta eli prepo-

lymeeriä, joka sekoitetaan rouheeseen (kuva 6). Prepolymeeri on vaahtomuovin 

pääraaka-aineiden, polyolin ja tolueenidi-isosyanaatin seos. Tämän jälkeen seos 

puristetaan muottiin (kuva 7), jossa hydraulinen sylinteri painaa rouheseoksen ha-

luttuun tilavuuteen. Rouheseoksen ollessa puristuksessa höyrytetään aihiota määrä-

tyn ajan, jolloin höyryn lämpö ja kosteus saavat liima-aineen reagoimaan ja sito-

maan rouheen sekä kiinteään että kimmoisaan muotoon. Rouhepuristevaahto-

muovin tilavuuspaino vaihtelee 50 kg/m3 – 220 kg/m3. Kun höyrytys on tehty, voi-

daan valmis Limi eli rouhepuristevaahtomuovi ottaa pois muotista. Limin annetaan 

kuivua vuorokauden ennen leikkaamista (kuva 8). /31./ 
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Kuva 12 Vaahtomuovileikkuujätettä /31/ 

 
 
 
 
 
 

 

Kuva 13 Leikkuujätettä menossa rouhintaan /31/ 
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Kuva 14 Vaa’alta pudotetaan rouhe sekoittimeen ja lisätään liima-aine rouheeseen. 
/31./ 

 
 
 
 
 

 
Kuva 15 Seos tyhjennetään muottiin, jonka leveys on 104 cm ja pituus 204 cm. 
/31./ 

 

Prepolymeeri 

Vaaka 
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Kuva 16 Rouheseoksen puristaminen ja höyrytys /31/ 

 
 

 

 

Kuva 17 Limin annetaan kuivua yksi vuorokausi ennen leikkausta /31/ 
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Kuva 18 Valmista rouhepuristevaahtomuovia /31/ 

 

Rouhepuristettua vaahtomuovia käytetään nykyään ääneneristeenä muun muassa 

ajoneuvoissa, voimistelu-, paini- ja judomatoissa sekä huonekaluissa. Espe Oy on 

pyrkinyt löytämään tuotteilleen uusia käyttökohteita. Tässä tutkielmassa selvitetään 

rouhepuristevaahtomuovin soveltuvuutta askelääneneristeeksi parketti- ja laminaat-

tilattioissa. /31./ 

 

Rouhepuristevaahtomuovi on valmistusprosessin jälkeen kuutionmuotoinen, josta 

saadaan leikattua erikokoisia paloja. Valmistuksen kannalta yksinkertaisin sekä 

helpoin vaihtoehto on valmistaa Limistä tämän kokoisia siivuja. On kuitenkin 

mahdollista, että Limiä saataisiin pidempänä rullatavarana, mutta tämä vaatisi Espe 

Oy:ltä uuden investoinnin tähän kyseiseen valmistusjärjestelmään. Limiin voidaan 

tarvittaessa lisätä palonesto- ja kosteudensietoaineita valmistuksen aikana.  /31./ 

 

Espe Oy on tutkinut omassa laboratoriossaan Limi-tuotteensa erilaisia ominaisuuk-

sia. Limi-tuotetta on eri tilavuuspainoisina, joten tästä syystä Limi-tuotteista puhut-

taessa käytetään nimen yhteydessä tuotteen tilavuuspainoa. Tässä esimerkiksi Li-

mi-130 tarkoittaa 130 kg/m2 painavaa rouhepuristevaahtomuovia ja Limi-220 tar-

koittaa 220 kg/m2. Taulukossa 4 on esitelty Limi-130 ja Limi-220 tuoteominaisuu-

det. Nämä kaksi tuotetta ovat ne tuotteet, joiden askelääneneristävyyttä Espe tutki 

VTT:n laboratoriossa Espoossa tammikuussa 2005. Testitulokset on esitelty teks-

tissä myöhemmin.  /31./ 
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Espen laboratorio on tutkinut muun muassa Limin tilavuuspainoa, ilmanlä-

päisevyyttä, kovuutta, painaumaa, vetolujuutta, murtovenymää, repeytymislujuutta, 

venyvyyttä ja palavuutta. Kaikki mittaustulokset on koottu taulukkoon 4. Lisäksi 

Limin ominaisuuksia on esitelty liitteessä 2. /31./ 

 

Taulukko 4 Limin ominaisuuksia /31/ 

 
 

Limi-130 ilmanläpäisy on 21 ml/cm2/s. Vastaavasti Limi-220:n ilmanläpäisyarvo 

on nolla. Kevyemmän Limi-130 vetolujuus on 87 kN/m2 ja Limi-220:ssä vetolu-

juus on huomattavasti suurempi, 323 kN/m2. /31./ 

 

Repeytymislujuus on Limi-220:ssä kolminkertainen Limi-130 arvoon verrattuna. 

Limi-130:n repeytymislujuus on 0,54 kN/m ja Limi-220 arvo on 1,46 kN/m. Mo-

lempien tuotteiden kimmoisuus on lähes samanlainen. /31./ 

 

Espe on tutkinut tuotteiden palavuutta myös kahdella tavalla. Standardin FMVSS-

302 mukaisessa mittauksessa Limi-130 palamisnopeus oli 5 millimetriä minuutissa 

ja Limi-220 vastaava arvo oli nolla. Toisessa palavuusmittauksessa on käytetty 

ISO-3582-standardia. ISO-3582-kokeen kriteeri on palamismatka. Mikäli pala-

mismatka ylittää näytteeseen merkityn 125 mm merkkiviivan, katsotaan, ettei näyte 

läpäise koetta.  /31/ Materiaalien paloluokituksia käsitellään lisää kappaleessa 6.2.    
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5 ASKELÄÄNEN MITTAUS VTT:LLÄ 
 

5.1 Yleistä mittauksesta 

 
Limin toimivuutta parketin ja laminaatin alusmateriaaliksi testattiin VTT:llä Es-

poossa tammikuun 27. päivä 2005. Mittauksen suoritti VTT:n tutkimusinsinööri 

Reijo Heinonen. Mukana mittauksia seuraamassa olivat myös Espe Oy:n tuotanto-

päällikkö Kari Yrjölä sekä tutkintotyöntekijä.  

 

Tutkittavana tuotteena oli tilavuuspainoltaan 130 kg/m3 ja 220 kg/m3 Limiä. Tutkit-

tavien Limien paksuudet olivat 3 mm. Kummallekin Limille suoritettiin askelääni-

mittaukset sekä 14 mm paksun lautaparketin sekä 8 mm paksun laminaatin kanssa. 

Askelääneneristävyysmittauksissa ja –tutkimuksissa käytettiin äänilähteenä kan-

sainvälisen standardin ISO 140/VI mukaista askeläänikojetta. Askeläänikojeen ai-

heuttama äänenpainetaso mitattiin alapuolisessa huonetilassa. Tilojen välisenä vä-

lipohjana toimi 160 mm paksu betonilaatta. Askeläänitasoluku Ln,w saatiin standar-

din ISO 717-2 mukaisesti. /19./ 

 

 

Kuva 19 Mittaustapahtuma VTT:llä 27.1.2005 
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5.2 Mittaustulokset 

 

Taulukossa 5 on askeläänimittausten perusteella saatuja päällysteiden parannuslu-

kuja sekä kerrostalossa saavutettavia askeläänitasolukuja kuudella erilaisella väli-

pohja ratkaisulla. Parannusluku ∆Lw kuvaa lattian päällysterakenteen vaikutusta vä-

lipohjan askeläänitasolukuun. Tutkittavien pienehköjen näytekokojen vuoksi, mit-

taustulokset ovat suuntaa-antavia. VTT:llä suoritettujen mittausten tulokset on esi-

telty kokonaisuudessaan liitteessä 1. /19./ 

 

Taulukossa on määritetty askeläänitasoluku L’n,w betonilaatoilla joiden paksuudet 

ovat 160, 200 ja 240 mm sekä ontelolaatoilla, joiden painot ovat 300, 375 ja 500 

kg/m2. Ontelolaattojen ontelot ovat muodoltaan pyöreitä tai vähän soikeita. Ala-

puolisen huoneen tilavuus voi olla enintään 50 m3. Määräysten mukainen askelää-

nitasoluku saa olla korkeintaan 53 dB. /19./ 

 

 

Taulukko 5  Lattiapäällysteen parannusluku ∆Lw sekä askeläänitasoluvut L'n,w /19/ 

 
 

 

5.3 Tulosten analysointi 

 
VTT:llä tehtyjen mittausten perusteella voidaan päätellä Limin soveltuvuus askel-

ääneneristeeksi. Kuten taulukosta 5 nähdään massiivibetonilaatalla, jonka paksuus 

on 240 mm, Limi-220 sekä Limi-130 läpäisevät niukasti viranomaisvaatimuksen 

53 dB rajan sekä lautaparketilla että laminaatilla. 160 mm sekä 200 mm paksuilla 
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betonilaatoilla askeläänitasoluvut ylittävät 53 dB:n rajan. Massiivilaatta, jonka 

vahvuus on 160 mm, painaa noin 400 kg/m2. Vastaavasti 200 mm laatta painaa 

500kg/m2 ja 240 mm laatta 600kg/m2. /19./ 

 

300 kg/m2 painavalla ontelolaatalla Limi-220 sekä Limi-130 eivät läpäise vaati-

mustasoa, kun taas 375 kg/m2 painavan ontelolaatan askeläänitasoluvut ovat jo sen 

verran pienempiä, että 53 dB:n raja saavutetaan. 500 kg/m2 ontelolaatasto on sen 

verran massiivisempi, että yhdessä Limi-220 ja Limi-130 sekä lautaparketin ja la-

minaatin kanssa saadaan askeläänitasoluvuiksi jopa 50 dB. /19./ 

 

Askelääneneristävyyden parannusluku ∆Lw tarkoittaa lattian päällysrakenteen pa-

rannusvaikutusta välipohjan askeläänitasolukuun. Askelääneneristävyyden paran-

nusluku saadaan päällystämättömän ja päällystetyn vertailulattian askeläänen-

painetasojen erotuksena. /20, s. 7./ 

 

Taulukosta 5 nähdään lattiapäällysteiden parannusluvut ∆Lw. Limi-220 alustana 

sekä lautaparketti lattiapäällysteenä saa parannusluvuksi 16 dB. Limi-220:n ja la-

minaattipäällysteen sekä Limi-130 molempien lattiapäällysteiden kanssa antaa pa-

rannusluvuksi kaikille 17 dB. /19./ 

 

Näitä tuloksia voidaan verrata taulukon 6 arvoihin, joita pidetään parhaimpien lat-

tiapäällysteiden ja pintarakenteiden askelääneneristävyyden parannuslukuina. Tau-

lukon mukaan lautaparketti, jonka paksuus on 14 mm ja alla on joustava 2-5 mm 

paksu alusmateriaali, on hyvä lattiapäällyste, jos parannusluku ∆Lw on 17-19 desi-

beliä. Vertailu osoittaa, että Limi-220 ja lautaparketti eivät yllä aivan tähän luok-

kaan eli tutkimusarvo on 16 desibeliä. Limi-130 lautaparketilla ja laminaatilla sekä 

Limi-220 laminaatilla yltävät 17-19 desibelin rajojen sisälle, sillä niiden kaikkien 

askelääneneristävyyden parannusluku ∆Lw on 17 desibeliä. /19; 20./ 
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Taulukko 6 Parhaimpien lattiapäällysteiden ja pintarakenteiden askelääneneristä-
vyyden parannuslukuja /20 s. 31/ 

 
 

 

5.4 Tuotteiden askelääneneristävyyden vertailua 

 
Monille jo markkinoilla oleville parketti- ja laminaattilattioiden alusmateriaalille 

on tehty standardisoitu askeläänimittaus. Vertaamalla näiden jo markkinoilla olevi-

en tuotteiden saatuihin askeläänieristysarvoihin, saadaan mielikuva Limin vah-

vuuksista sekä heikkouksista. 
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Taulukko 7 Tuotteiden askeläänitasolukuja /6; 11; 13; 18; 19/  
Välipohja 160/200/240 300/375/500 
kuorm. 25 kg/m2 Betoni Ontelolaatta
päällyste ja alusta L'n,w [dB] L'n,w [dB]
14 mm lautaparketti
LIMI 220-alusta 58/55/53 55/53/51
14 mm lautaparketti
LIMI 130-alusta 57/54/52 54/52/50
8 mm laminaatti
LIMI 220-alusta 57/54/52 54/52/50
8 mm laminaatti
LIMI 130-alusta 56/54/52 54/52/50
Välipohja 160/190/210 300/375/500 
kuorm. 100 kg/m2 Betoni Ontelolaatta
päällyste ja alusta L'n,w [dB] L'n,w [dB]
14 mm lautaparketti
Tuplex 56/54/53 54/52/50
Välipohja 160/190/210 250...300/300...375/yli 375

Betoni Ontelolaatta
päällyste ja alusta L'n,w [dB] L'n,w [dB]

Parqtex 56/54/53 56/54/52
Välipohja 160/190/210/230/250 250...300/300...375/yli 375

Betoni Ontelolaatta
päällyste ja alusta L'n,w [dB] L'n,w [dB]
14 mm tammiparketti
Parkolag 57/55/54/53/52 57…55/55..53/53
Välipohja 160/190/210/240 300/375/500 
kuorm. 21 kg/m2 Betoni Ontelolaatta
päällyste ja alusta L'n,w [dB] L'n,w [dB]
7 mm laminaatti
Parkettinalle 54/52/51/50 51/49/47  
 

Taulukossa 7 on eri tuotteiden askeläänitasolukuja. Kuten taulukosta voi huomata, 

askeläänimittauksissa on käytetty sellaista kuormitusta, joka vastaa käytännössä 

huonekaluista aiheutuvaa kuormitusta. Limi-130 ja Limi-220 testattaessa huoneka-

lukuormana käytettiin 25 kg/m2, kun taas Tuplexin askeläänimittaus on suoritettu 

vanhan standardin mukaan, jolloin kuormituksena on käytetty 100 kg/m2. Parqtexin 

ja Parkolagin askeläänimittausten tuloksissa ei mainita mitä kuormitusta mittauk-

sissa on käytetty, kun taas Parkettinallen mittauksessa on käytetty uuden standardin 

mukaista kuormitusta 21 kg/m2. /18, 19./ 

 

Standardi ISO 140-8 muuttui vuonna 1997, jolloin huonekalukuormaksi esimerkik-

si parkettilattioille tuli 20-25 kg/m2, kun taas aikaisemmin kuorma oli 100 kg/m2. 

Nykyinen huonekalukuorma heikentää askeläänitasolukua noin 1 desibelin verran 
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ja vanha kuorma 1-2 desibeliä. Jos parketinalusta ei ole ollenkaan tai se on kovin 

vähän joustava, voi ero olla suurempikin /21/. Tämä kuormituksen aiheuttama vai-

kutus askeläänitasolukuihin on hyvä ottaa huomioon tuotteiden arvoja vertailtaessa.  

 

Limiä ja markkinajohtajaa Tuplexia vertailtaessa voidaan ottaa parhaiten huomioon 

askeläänimittaustulokset, jotka on saatu 300 kg/m2, 375 kg/m2 ja 500 kg/m2 paina-

valla ontelolaatalla. Limi-220-alusta 14 mm paksun parketin kanssa on saanut as-

keläänitasoluvunarvot, jotka ovat 1 desibelin suuremmat kuin Tuplexin, kun taas 

Limi-130-alusta yhdessä lautaparketin kanssa sekä Limi-130- ja Limi-220-alusta 8 

mm vahvan laminaatin kanssa saivat täsmälleen samat arvot kuin Tuplex yhdessä 

14 mm vahvan lautaparketin kanssa. Kun vertailussa ovat Limin ja Tuplexin mitta-

usluvut 160 mm vahvuisella betonilaatalla, Limi-130-alusta laminaatin kanssa on 

sama kuin Tuplex yhdessä parketin kanssa. Muut Limi-alustoilla saavutetut arvot 

160 mm:n betonilaatalla heikkenevät 1-2 desibelin verran. /18, 19./ 

 

Täytyy muistaa kuitenkin näitä tuloksia verrattaessa, että Tuplexin huonekalu-

kuormana on käytetty 100 kg/m2 ja Limien 25 kg/m2. Tämä tarkoittaa sitä, että 

Tuplexin askeläänitasoluvunarvot uuden standardin mukaan mitattuna saattaisivat 

olla vielä 1-2 desibeliä paremmat kuin taulukossa 7 olevat arvot. /18; 19./ 

 

Paras vertailu saadaan aikaan tutkittaessa Limiä ja Parkettinallea, koska molempien 

askeläänenmittauksessa on käytetty uuden standardin mukaista huonekalukuormi-

tusta. Vertailtaessa Limi-220- ja Limi-130-alustojen yhdessä laminaatin kanssa se-

kä Parkettinallen että 7 mm vahvan laminaatin kanssa, voidaan todeta, että Parket-

tinallella saavutetaan 300, 375 ja 500 kg/m2 kolme desibeliä parempia arvoja kuin 

Limi-alustoilla. Massiivisella 160 ja 240 mm paksuilla betonilaatoilla Limi-130-

alustalla saavutetut arvot jäävät 2 desibeliä ja Limi-220-alustalla 2-3 desibeliä par-

kettinallen askeläänitasoluvuista. /13; 19./ 

 

Parqtex ja Parkolaq ovat hankalimpia vertailtavia Limin kanssa, koska Parqtexin ja 

Parkolagin askeläänimittaustuloksissa ei tule ilmi, mitä kuormitusta mittauksissa on 

käytetty. Lisäksi ei tiedetä, onko Parqtexia testattaessa käytetty lattiapäällystettä vai 

ei. Askeläänitasoluvut on myös laskettu eri paksuisille ja vahvuisille massiivilaa-



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU               TUTKINTOTYÖ                                               51(68)  
Rakennustekniikka, talonrakennustekniikka 
Riikka Kaarakainen 
 
 

toille ja ontelolaatoille kuin Limi. Ainoana suuntaa antavana vertailulukuina voi-

daan käyttää 160 mm paksun betonilaatalla saatuja arvoja. Parkolag yhdessä 14 

mm vahvalla parketilla on saanut tällä betonilaatalla arvokseen 57 desibeliä. Tämä 

sama arvo saavutetaan Limi-130-alustalla ja saman vahvuisella parketilla, kun taas 

Limi-220-alustaisen arvo samalla lattiapäällysteellä heikkenee yhden desibelin ver-

ran. /6, 11, 19./ 

 

Taulukko 8 Askelääneneristävyyden parannuslukujen ∆Lw vertailua  /7; 13; 14; 
18; 19/ 

 
 

Taulukossa 8 on esitetty erilaisten lattiapäällysteiden ja alusmateriaalien askelää-

neneristävyyden parannuslukuja.  Parhain askelääneneristävyyden parannusluku 

saksalaisella Selitac Plus- alusmateriaalilla yhdessä 7 mm paksun laminaatin kans-

sa on 22 desibeliä. Parannusluvuksi 20 desibeliä saavuttaneita on Selitac PS ja Se-

litflex Aqua Stop yhdessä 7 mm laminaatin kanssa sekä Rakonor Oy:n valmistama 

Parkettinalle 7 mm paksun laminaatin kanssa. /13; 14./ 
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Lattianpäällystealalla on tapana ilmoittaa eristemateriaalille parannusluku, joka 

kertoo, paljonko materiaali vaimentaa ääntä.  Lattiapäällysteisiin ja niiden alusma-

teriaalien asiantuntijan Touko Rauman näkemyksen mukaan kyseisten arvojen ver-

tailun kannalta on tärkeää ottaa selville, mikä on alkuperäinen askeläänitasoluku ja 

verrata saatua vaimennusta siihen. /30./ 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU               TUTKINTOTYÖ                                               53(68)  
Rakennustekniikka, talonrakennustekniikka 
Riikka Kaarakainen 
 
 
 

6 ASIANTUNTIJAN NÄKEMYS ALUSMATERIAALEIHIN 
 

Tekijä haastatteli päättötyöhön liittyen lattiapäällysteiden ja alusmateriaalien asian-

tuntijaa Touko Raumaa Tampereella 19. helmikuuta 2005. Touko Raumalla on ta-

kanaan kolmenkymmenen vuoden kokemus lattiapäällysteurakointialalta ja siten 

erittäin vahva näkemys myös lattianalusmateriaaleihin.  

 

Tällä hetkellä Rauma viettää sapattivuotta liiketoiminnastaan ja opiskelee Tampe-

reen ammattikorkeakoulussa valmistuakseen keväällä 2005 rakennusinsinööriksi. 

Hänen tutkintotyönsä aiheena ovat parkettilattiat ja niihin liittyvät tekijät eri näkö-

kulmista.  

 

6.1 Alusmateriaalin valintaprosessi 

 

Rauman mukaan parketin ja laminaatin alusmateriaaleja urakointiliiketoiminnassa 

ei valitse rakennusliike. Päätökset parkettien alusmateriaaleista tekee useimmiten 

nimenomaan lattiapäällysteurakoitsija. Tämän vuoksi alusmateriaalien ensisijainen 

ja tärkeä kohderyhmä esimerkiksi markkinoinnin kannalta ovatkin juuri lattianpääl-

lysteurakoitsijat, eivät niinkään rakennusliikkeet. /30./ 

 

Lattiapäällysteurakoitsijat ovat järjestäytyneet Lattia- ja Seinäpäällysteliittoon, joka 

on osa Rakennusteollisuus RT ry:tä. Rakennusteollisuus RT ry on talonrakennus- ja 

erikoisurakoitsijoiden sekä rakennusteollisuuden yhteinen etujärjestö. Tällä tavoin 

suuri osa tärkeästä kohderyhmästä on tavoitettavissa helposti liiton yhteystietojen 

kautta. /30./ 

 

6.2 Viranomaismääräykset ja muut vaatimukset 

 

Viranomaismääräyksistä lattianpäällystealalla merkittävimpiä ovat askel-

äänieristysnormit ja paloluokitukset.  Lisäksi tänä päivänä kiinnitetään erityistä 

huomiota lattiamateriaalien päästöluokituksiin. /30./ 
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Askelääni 

 

Suurin sallittu askeläänitasoluku L´n,w Suomessa on tällä hetkellä 53 dB. Askelää-

ninormit Suomessa poikkeavat verrattuna muuhun Eurooppaan.  Keski-Euroopassa 

ja yleensä EU-alueella mitataan ja mitoitetaan päällysteestä syntyvää äänirasitetta 

ympäröivään tilaan.  Skandinaavinen ajattelutapa äänieristyksessä on hieman eri-

lainen. Suomessa suojellaan alakerrassa tai viereisessä tilassa asuvaa eli me mit-

taamme rakenteen läpi kulkeutuvan äänen voimakkuutta. Asunnon sisäisillä ko-

pinaäänillä ei Suomessa ole mitään merkitystä, vaan tärkeintä on, ettei kopinaääni 

kuulu liian voimakkaana alakertaan tai viereisiin asuntoihin. /30./ 

 

Paloluokitus 

 

Vuonna 2002 Suomessa siirryttiin pintamateriaalien paloluokituksessa eurooppa-

laiseen järjestelmään.  Suomen rakentamismääräyskokoelma E1 ”Rakennusten pa-

loturvallisuus” selittää sisäpuolisten pintojen luokkavaatimukset. Lattianpäällystei-

den paloluokat luokitellaan tunnuksilla A1fl , A2fl , Bfl , Cfl , Dfl , Efl , ja Ffl.   Savun-

tuotto puolestaan kuvataan merkinnöillä s1 ja s2. /10, s. 32./ 

 

Taulukko 9 Palo- ja savuntuottoluokitus /10, s. 32/ 
SELITYKSET PALO- JA SAVUNTUOTTOLUOKILLE /14/ 
LUOKKA SELOSTUS 

Tarvikkeet, jotka eivät osallistu lainkaan 
A1fl paloon       

Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon
A2fl on erittäin rajoitettu     

Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon
Bfl on hyvin rajoitettu     

Tarvikkeet, jotka osallistuvat paloon 
Cfl rajoitetusti     

Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon
Dfl on hyväksyttävissä     

Tarvikkeet, joiden käyttäytyminen 
palossa 

Efl on hyväksyttävissä     
Tarvikkeet, joiden käyttäytymistä ei ole 

Ffl määritetty       
s1 Savuntuotto on rajoitettu   
s2 Savuntuotto ei täytä s1 vaatimuksia 
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Lattianpäällysteiden testaus tapahtuu uuden standardin EN-ISO 9239-1 Reaction to 

fire test for floorings/Determination of the burning behavior using a radiat heat 

source mukaisesti. Ympäristöministeriön julkaisu Suomen ympäristö 519: Raken-

nustarvikkeiden uudet eurooppalaiset paloluokitukset Suomen rakentamismääräyk-

sissä vuodelta 2001 selittää rakennustuotteiden paloluokituksien menetelmät tiivis-

tetysti.  Vanhassa järjestelmässä lattianpäällysteet testattiin aikaisemmin pohjois-

maisella testimenetelmällä NT FIRE 007 Flooring: Fire spread and smoke genera-

tion. /10, s. 33./ 

 

Suomen Rakentamismääräyskokoelma E1:n mukaan Suomessa voidaan käyttää ra-

kennustuotteiden luokittelussa joko vanhaa luokitusjärjestelmää tai sen korvaavaa 

uutta eurooppalaista järjestelmää vuoden 2006 loppuun asti.  Jos tuotteelle haetaan 

CE-merkintää, tällöin on käytettävä uutta järjestelmää. CE-merkintä on viran-

omaismääräys, joka vaatii tuotteen testaamista. Jos tuote CE-hyväksynnän, sitä 

voidaan myydä vapaasti koko EU-alueella. /10, s. 33; 29./ 

 

Paloluokitus on tällä hetkellä Euroopan unionin käsittelyssä ja lausuntokierroksilla 

olevat EN-standardit tulevat voimaan vuoden 2005 aikana.  Näistä standardiin 

prEN 14342 kuuluva kohta Classes of reaction to fire performance for construction 

products for flooring including their surface coverings käsittelee uusia testimeto-

deja ja luokittelukriteerejä. Euroopan unionille on jätetty käsittelyyn marraskuussa 

2004 ehdotus, jonka mukaan vähintään 14 mm:n lautaparketit, joissa on vähintään 

5 mm:n pintakerros, olisivat paloluokassa Cfl ja muut parketit kuuluisivat luokkaan 

Dfl. /10, s. 33./ 
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Taulukko 10 Lattianpäällysteiden paloluokkavaatimukset /10, s. 33/ 

LATTIANPÄÄLLYSTEIDEN PALOLUOKKAVAATIMUKSET /14/ 
RAKENNUKSEN PALOLUOKKA 

TILAN KÄYTTÖTAPA P1 P2 P3 
Asunnot      - - - 
Majoitustilat    - - - 
Hoitolaitokset    Dfl  -s1 Dfl  -s1 - 
Kokoontumis- ja liiketilat        
- palokuorma ? 600 MJ/m²  Dfl  -s1 Dfl  -s1 - 
Työpaikkatilat    - - - 
Tuotanto- ja varastotilat        
- palovaarallisuusluokka 1  Dfl  s1 Dfl  -s1 - 
- palovaarallisuusluokka 2  A2fl  -s1 A2fl   -s1 A2fl   -s1 
Autokorjaamot, -huoltamot,-suojat A2fl  -s1 A2fl   -s1 A2fl   -s1 
Ullakot ja kellarit          
- käyttöullakko   A2fl  -s1 Dfl   -s1 Dfl  -s1 
- kellaritilat yleensä   Dfl   -s1 Dfl   -s1 Dfl  -s1 
- teknisen huollon tilat  Dfl   -s1 Dfl   -s1 Dfl  -s1 
Uloskäytävät    Dfl   -s1 Dfl   -s1 Dfl  -s1 
Käytävät majoitus- ja 
työpaikkatlioissa Dfl   -s1 Dfl   -s1 0

  
Rakennukset määritetään paloluokkiin P1, P2 ja P3. P1-luokka on vaativin, joita 

yleensä ovat sairaalat ja hotellit. P2-luokan rakennuksia ovat muun muassa asuin-

kerrostalot ja P3-luokan rakennuksia omakotitalot. Paloluokitus koskee siis lattia-

päällysteitä kuten parkettia ja laminaattia. Asunnoissa ei ole lattiapäälysteille palo-

luokkavaatimuksia, mutta esimerkiksi hoitolaitoksissa, kokoontumis- ja liiketilois-

sa on vaatimuksia lattiapäällysteiden suhteen. /29, s. 4./ 

 

Päästöluokitus 

 

Rakennustietosäätiö RTS:n luokitustyöryhmä myöntää materiaalitoimittajille pääs-

töluokitusmerkinnän, kun tuote täyttää Pintamateriaalien päästöluokitusohjeen ja 

Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitusohjeen vaatimat rajat.  

M1-luokitus kuvaa kyseisistä luokista parasta tasoa.  Se tarkoittaa sitä, että tuot-

teesta ei vapaudu merkittävässä määrin terveydelle haitallisia emissioita eikä se oi-

kein käytettynä ja hoidettuna aiheuta käyttäjilleen vaaraa. Luokkaan M3 kuuluvat 

emissiotestaamattomat materiaalit sekä sellaiset materiaalit, joiden epäpuhtauspääs-

töt ylittävät luokan M2 raja-arvot. /10, s. 34./ 
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Taulukko 11 Emissiotestattujen pintamateriaalien luokitus /10, s. 34/ 

PÄÄSTÖLUOKITUSRAJAT PINTAMATERIAALEILLE 
SUURE YKSIKKÖ M1 M2 

Ammoniakkiemissio mg/m²h < 0,03 < 0,06 
Formaldehydiemissio mg/m²h < 0,05 < 0,125 
TVOC-emissio         
(orgaanisten 
yhdisteiden mg/m²h < 0,2 < 0,4 
 kokonaismäärä)         
Karsinogeenien mg/m²h < 0,005 < 0,005 
emissiot          

Haju     ei haise ei haise 
         merkit. 
      
      

  

 

6.3 Markkinoilla olevat tuotteet  

 
Parketinalusmateriaali Tuplex on tällä hetkellä ylivoimaisesti suosituin. Rauman 

arvion mukaan 80 % alasta käyttää Tuplexia eli sillä on niin vankka markkina-

osuus. Tuplexin suosio perustuu siihen, että se on rakenteeltaan erilainen kuin muut 

alusmateriaalit. Se koostuu kahden polyeteenikalvosta, joiden välissä on polysty-

reenirakeita. Tuplexilla saavutetaan suhteellisen hyvä kosteudeneristys ja äänieris-

tys. Tuplexia markkinoi Upofloor, jolla on kaikkein kattavin ja laajin myyntiorga-

nisaatio ja siten suurilla markkinointipanostuksilla on myös vaikutusta tuotteen val-

taisaan suosioon. Tuplex on myös kohtuullisen edullinen. /30./ 

 

Rauma tuntee myös Katepal Oy:n valmistaman Parkkerin, joka koostuu puukuitu-

huovasta. Siinä eristävänä kerroksena on puhallettu bitumi ja tuotteen alapinnassa 

on korkkirouhetta.  Rauman arvion mukaan tuote on monessa mielessä ihan hyvä ja 

kohtuullisen toimiva kosteutta vastaan. Rauma kertoo kokemuksesta, että Parkkerin 

kanssa on ollut muutamia tapauksia lattialämmityksen yhteydessä syntyneistä ha-

juhaitoista, jotka johtuvat eristävänä kerroksena olevasta bitumista. Tämä ei vält-

tämättä ole suuri ongelma, mutta kuitenkin sellainen seikka, johon urakoitsijat ovat 

suhtautuneet hieman varauksella. /30./ 
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Parqtex-puukuitulevy ei ole tuttu Raumalle, vaikka hän on ollutkin näiden asioiden 

kanssa tekemisissä yli 30 vuotta. Parqtexin tuote-esitteestä Rauma kuitenkin kom-

mentoi puukuitulevyn paksuutta, joka on 7,4 mm. Lähtökohtaisesti erityisesti lami-

naattilattian alusmateriaali ei saisi ylittää lattiamateriaalin vahvuutta. Laminaattien 

paksuudet ovat 6-8 mm ja yleensä ne ovat HDF- tai MDF- rakenteisia, joiden sisäl-

lä on hauras materiaali. Jos alusmateriaali on kovin joustava ja lattiaan kohdistuu 

pistekuormaa sauman kohdalle, esimerkiksi sohvanjalasta tai naisten piikkikoroista, 

niin lattiarakenne myötää liikaa eikä laminaatin ponttirakenne kestä sitä. Rauma 

epäileekin, että esimerkiksi 6 mm:n vahvuinen laminaatti yhdessä Parqtex-

puukuitulevyn kanssa ei kestä pistekuormaa. Tällöin laminaatti rikkoutuu. /30./ 

 

Platon-tuotteita ei ole paljon käytetty Suomessa. Se on tavallaan kova polyeteeni-

laatta, ja se kantaa kohtuullisen hyvin. Se myös jakaa pistekuormaa, mutta hinnalli-

sestihan se on aika arvokasta. Sen kilpailukyvyttömyys johtuu juuri sen kovasta 

hinnasta. Rauman mukaan Platon-tuote on parhaimmillaan saneerauskohteissa, jos-

sa on kosteusongelma. Kohteet voivat olla esimerkiksi päiväkodit ja koulut, joissa 

joudutaan rakentamaan tuuletusjärjestelmä kosteuden saamiseksi pois. Tuuletusjär-

jestelmä voidaan tehdä kahdella eri menetelmällä. Toinen on sellainen, että se il-

mastoidaan jalkalistan kautta huonetilaan ja sitten se menee normaalin ilmanvaih-

don kautta pois. Toinen on se, että tehdään yksinkertaisesti putkitus katolle kenno-

rakenteen alta. Tällä tuuletusjärjestelmällä saadaan mahdolliset epäpuhtaudet ja 

kosteudet suoraan ilmaan. /30./ 

 

Platon on myös erityisen hyvä kohteissa, joissa on käytetty vanhoja tasoitteita, jot-

ka sisältävät kaseiinia. Kaseiinin kastuessa syntyy ammoniakkia, joka reagoi puus-

sa esim. tammiparketissa olevan parkkihapon kanssa, joka vuorostaan alkaa tum-

muttaa parkettia. /30./ 

 

Muovina polyeteeni on tuote, johon ei tartu mikään. Esimerkiksi ruokailuvälineet 

tehdään polyeteenistä, koska niihin ei tartu mikään, joten se on hygieenisesti hyvä 

tuote. Rakennustekniikassa polyeteenin ongelma on se, että sauman teippi täytyy 

olla polyeteeniteippi, joka tarttuu polyeteeniin. Rauman mukaan joskus on tullut 

vastaan ongelmia, kun on käytetty normaalia rakennusteippiä, joka on tarkoitettu 
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PVC:n teippaamiseen. Teippivalmistajilla löytyy sellaista teippiä, joka on tarkoitet-

tu polyeteenin teippaamiseen. Saumojen teippaaminen on erittäin tärkeä seikka, jo-

ka on hyvä ottaa huomioon. /30./ 

 

6.4 Uuden tuotteen kehittämiseen liittyviä näkökohtia 

 
Tuotteen kehittämisen kannalta tärkeimmät seikat ovat hyvä markkinointi, tuotteen 

käsiteltävyys ja hinta sekä äänen- että kosteudeneristävyys. Nämä neljä tärkeää nä-

kökohtaa on hyvä tietää tuotetta kehitettäessä. /30./ 

 

Nykyään lattialämmitysjärjestelmät ovat lisääntyneet uudisrakentamisessa. Lattia-

lämmityksen kannalta huomioitava seikka on alusmateriaalin lämmönläpäisy sekä 

mahdollisesti lämmöstä aiheutuvat hajuhaitat. Talviaikaan lämpötila saattaa kohota 

jopa yli +28˚C:n, mitä pidetään suositeltavana ylärajana. Rauma ehdottaakin teke-

mään uudelle tuotteelle lämpörasitustutkimuksen, josta selviää, miten tuote reagoi 

lämpötilan muutoksiin ja tapahtuuko tuotteessa mitään palautumattomia muutoksia 

pitkäaikaisrasitusten suhteen. /30./ 

 

Uuden tuotteen markkinoinnin kannalta olisi hyvä, että saavutettaisiin sekä ää-

nieristys että kosteuseristys yhdellä ainoalla tuotteella. Lisäksi tuotteen täytyisi olla 

hinnallisesti kohtuullisen kilpailukykyinen muihin vastaaviin tuotteisiin verrattuna. 

Tuotteen asennettavuuden ja käsiteltävyyden helppous on myös merkittävä seikka 

markkinoinnissa. Tuote täytyisi olla pakattu niin, että sitä voidaan kuljettaa helposti 

esimerkiksi auton tavaratilassa ja mahdollisesti säilyttää kylmässä tilassa. Jos tuo-

tetta säilytetään tilassa, jossa lämpötila laskee pakkasen puolelle, tämä ei saisi ai-

heuttaa tuotteen murtumista aukaistaessa. Kun tuotetta lähdetään markkinoimaan, 

täytyy myös pohtia se, miten tuote saadaan myytyä urakointiliikkeille. Raumalla it-

sellään on monia eri vaihtoehtoja jakelukanavan varalle, koska hän tuntee kaikki 

urakointiliikkeet. Jos tätä tuotetta aletaan markkinoida ja miettiä oikeaa jakelu-

kanavaa, siinä vaiheessa Raumaan voi olla yhteydessä. /30./ 

 

Jos alusmateriaali on liian joustava ja lattiaan kohdistuu pistekuormaa sauman koh-

dalle, lattiarakenne voi myötää liikaa ja laminaatin ponttirakenne ei kestä sitä. 
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Rauman mukaan on myös hyvä huomioida, kun tämäkin tuote on joustava, kesto 

saumojen kohdalla erityisesti laminaatin kanssa. Lautaparketin kanssahan tämä ei 

ole ongelma. /30./ 

 

Kun eristemateriaalilla pyritään estämään kosteutta, täytyy alusmateriaalin saumat 

teipata. Teipin pitää olla juuri siihen tarkoitukseen sopivaa. Tuplex- ja Parketinalle- 

alusmateriaaleja käytettäessä saumat tulee aina teipata. /30./ 
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7 YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMÄT 

 

7.1. Yhteenveto 

 

Tutkintotyössä on selvitetty rouhepuristevaahtomuovin soveltuvuutta alusmateriaa-

liksi parketti- ja laminaattilattioihin. Kouvolalainen vaahtomuovin valmistaja Espe 

Oy etsii tälle vaahtomuovin leikkuujätteelle uusia käyttökohteita. Tutkielmassa on 

selvitetty tuotteen ominaisuuksia sekä tutkittu alusmateriaaleilta vaadittavia omi-

naisuuksia. Tutkintotyössä on selvitetty myös nykyisiä, jo markkinoilla olevia 

alusmateriaalituotteita.  

 

Upofloorin markkinoima Tuplex-parketinalusmateriaali muodostuu kahdesta tii-

viistä polyeteenikalvosta sekä niiden välissä olevista polystyreenirakeista. Tuote on 

selvästi käytetyin tuote alusmateriaalimarkkinoilla. Tuplexin vahvuuksia on sen te-

hokas markkinointi, helppo käsiteltävyys sekä edullisuus. Tällä ainoalla tuotteella 

saavutetaan sekä äänen- että kosteudeneristävyys.  

 

Parkkeri koostuu puukuituhuovasta, jonka eristävänä kerroksena on puhallettu bi-

tumi. Alapinnassa on korkkirouhetta, minkä ansiosta parketinalushuovan kimmoi-

suus ja vaimennuskyky säilyvät pitkään. Parkkerin bitumikerros suojaa hyvin lat-

tiapäällystettä alapuoliselta kosteudelta. Bitumikerros saattaa kuitenkin aiheuttaa 

hajuhaittoja lattialämmityksen yhteydessä ja tähän useimmat urakoitsijat suhtautu-

vat hieman varauksella.  

 

Parqtex-levy on huokoinen ja hengittävä puukuitulevy. Parqtexin hyviä ominai-

suuksia on sen erinomainen askel- ja ilmaääneneristävyys sekä tehokas läm-

möneristävyys. Levyt on myös helppo asentaa lattiaan. Lisäksi tuote on ympäris-

töystävällinen ja kierrätettävä materiaali. Parqtex-levyn paksuus on 7,4 mm, joka 

saattaa tuottaa vaikeuksia ohuen laminaatin kanssa.   

 

Parkettinalle-tuote on tamperelaisten urakoitsijoiden käytössä Tuplexin rinnalla. 

Parkettinalle on periaatteessa muovia, jonka pinnassa on elastomeeriset polymeeri-
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tassut. Näiden tassujen ansiosta höyrynsulku ei jää kosketuksiin betonilattian kans-

sa.  

 

Rakennusprosessin aikana päätökset parkettien alusmateriaaleista tekee yleensä lat-

tiapäällysteurakoitsija. Tämän vuoksi alusmateriaalien ensisijainen ja tärkeä kohde-

ryhmä esimerkiksi markkinoinnin kannalta ovatkin juuri lattianpäällysteurakoitsi-

jat. 

 

Tutkintotyössä tutkittu rouhepuristevaahtomuovi eli Limi valmistetaan vaahto-

muovien leikkuujätteestä, jota nykyisin käytetään ajoneuvojen ääneneristeenä, 

voimistelu- ja judopatjoissa sekä huonekaluissa. Limin tilavuuspaino vaihtelee vä-

lillä 50 kg/m3 – 220 kg/m3.  

 

VTT:llä tammikuussa 2005 tehdyissä askeläänimittauksissa tutkittiin kahta tila-

vuuspainoltaan erilaista Limi-tuotetta: 130 kg/m3 ja 220 kg/m2. Suurin sallittu as-

keläänitasoluku L´n,w on 53 dB, joka saavutettiin 240 mm paksulla betonilaatalla 

14 mm paksun lautaparketin ja Limi-130 sekä Limi-220 kanssa. Myös 8 mm vah-

van laminaatin kanssa 240 mm paksu laatta yhdessä molempien alustojen kanssa 

saavuttivat 53 dB:n rajan. 375 kg/m3 ja 500 kg/m3 painavalla ontelolaatalla mo-

lemmat alustat lautaparketin ja laminaatin kanssa läpäisivät viranomaisten mää-

räämän rajan.  

 

Askeläänivaatimuksen lisäksi toinen alusmateriaalilta vaadittava seikka on muun 

muassa kosteudeneristys. Erityisesti parkettilattioille kosteus on liiallisena haitallis-

ta. Tästä syystä alusrakenteen on oltava toimiva lujuus- ja kosteusteknisesti siten, 

että myöskään pitkäaikaisrasitukset eivät aiheuta päällysteelle palautumattomia 

muutoksia.  

 

7.2. Loppupäätelmät ja ratkaisuehdotus 

 
Tutkintotyössä ilmi tulleiden tietojen perusteella tekijä esittää Espe Oy:lle ratkai-

suehdotuksen rouhepuristevaahtomuovin Limin soveltuvuudesta parketti- ja lami-

naattilattian alusmateriaaliksi. Tekijän ehdotus toimeksiantajalle on vain perusteltu 
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näkökulma siihen, mitä tutkintotyössä on saatu selville haastattelujen ja kirjalli-

suus-, tuote- ja säännöstötutkimuksen avulla. Kyseessä ei ole siis ainoa oikea vas-

taus, vaan tekijän johtopäätös niiden asioiden perusteella, jotka tässä tutkintotyössä 

on saatu selville.  

 

Tekijän näkemyksen mukaan rouhepuristevaahtomuovi Limillä on mahdollisuus ja-

lostua parketti- ja laminaattilattioiden alusmateriaaliksi, mutta tässä tutkielmassa 

esiteltyjen ääneneristysmittausten perusteella kehitystyötä on vielä jatkettava. Teki-

jän johtopäätös tutkintotyön tulosten perusteella on se, ettei Limi sovellu tällaise-

naan alusmateriaaliksi.  

 

Tekijän mielestä on kaksi syytä siihen, miksi tuote ei ole vielä täysin valmis mark-

kinoille. Ensinnäkin, tuote yltää juuri ja juuri mittausasteikkojen yläreunaan tietyil-

lä alustoilla ja lattiapäällysteillä, mutta siitä huolimatta tulokset eivät olleet aina-

kaan tässä vaiheessa kovin ylivoimaisia kilpaileviin tuotteisiin nähden. Toisaalta 

tulosten vertailua vaikeuttivat muun muassa muuttuneet mittausstandardit ja myös 

se, ettei kaikista tuotteista ollut saatavilla tarpeeksi tarkkaa mittaustietoa. Toiseksi, 

tutkimuksen yhteydessä on käynyt selväksi, että alusmateriaaleilta saatetaan vaatia 

ääneneristävyyden lisäksi muitakin ominaisuuksia, kuten esimerkiksi kosteuden-

eristyskykyä. Näiden asioiden pohtiminen on vielä kesken Limin osalta. 

 

Espe Oy:llä on samalla myös edessään suuri työ uuden tuotteen lanseerauksessa 

markkinoille, jonka onnistuminen sanelee tuotteen menestyksen kilpailussa. Mark-

kinajohtaja Tuplexin asema näyttää tällä hetkellä vankkumattomalta ja uuden tuot-

teen on varmasti haasteellista tunkeutua markkinoille. Toisaalta oikeiden asiakas-

kohderyhmien löytäminen ja heidän luottamuksensa voittaminen uuden tuotteen 

avulla on myös yksi haaste projektissa. Tärkeäksi kohderyhmäksi tutkintotyön tu-

losten perusteella nousivat lattiapäällysteurakoitsijat. 

 

Uuden tuotteen lanseerauksen kannalta tekijän mielestä on olennaista huolehtia sii-

tä, että ennen markkinoille tunkeutumista tuote on ominaisuuksiltaan vähintäänkin 

kilpailukykyinen muihin, jo markkinoilla oleviin tuotteisiin nähden. Tekijä painot-
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taa sitä, että tuotteen ominaisuudet ovat ratkaisevassa asemassa onnistuneen mark-

kinoinnin rinnalla siinä, menestyykö tuote markkinoilla vai ei.  

 

Myös tuotteen hintakilpailukyky on eräs tärkeä tarkastelua vaativa seikka. Tuotteen 

on pystyttävä vastaamaan laadullaan ja hinnallaan kilpailevia tuotteita, mutta toi-

saalta tuotteen valmistuskustannukset eivät saa muodostua liian suuriksi tuotannon 

kannattavuuden vuoksi. Espe Oy:n on otettava myös merkittävät asiat huomioon 

ennen uuden tuotteen markkinoille tuomista. 

 

Toisaalta Espe Oy:n kannattaa miettiä tuotteen kilpailuetuun liittyviä kysymyksiä. 

Miksi asiakkaat valitsisivat Limin esimerkiksi markkinajohtaja Tuplexin sijasta? 

Onko Limin kilpailuetu pelkkä hinta, vai hinta–laatu -suhde, vai jokin muu? Uuden 

tuotteen pitäisi jossain suhteessa pystyä voittamaan kilpailijansa. 

 

Myös tuotteen laadulla on tärkeä merkitys sen menestykseen. Espe Oy:n on hyvä 

varmistaa, että leikkuujätteestä syntyvä Limi on varmuudella tarpeeksi tasalaatuis-

ta, jotta tuotteen ominaisuudet pysyvät ennallaan. Myös tuotteen käytössä kestämi-

nen on merkittävä huomio. 

 

Tässä tutkintotyössä kuitenkin keskityttiin tutkimaan pääasiassa alusmateriaaleja 

ääneneristyksen kannalta. Asiantuntija Touko Rauma toi kuitenkin haastattelunsa 

yhteydessä esille useita muitakin seikkoja, joita uudelta alusmateriaalilta saatetaan 

vaatia ääneneristävyyden lisäksi.  

 

Espe Oy:n on hyvä huomioida uuden alusmateriaalituotteen tuotekehitysprosessissa 

Touko Rauman esille tuomat näkökohdat. Näitä ovat muun muassa se, että usein 

alusmateriaalilta vaaditaan myös kosteudeneristävyyttä. Voisiko Limin yhteyteen 

harkita Tuplexin kaltaista kosteudeneristävyyttä jollakin keinolla?  

 

Toisaalta myös hajuhaitat, paloturvallisuus, päästöluokitus ja kierrätettävyys ovat 

tärkeitä Touko Rauman esille tuomia näkökohtia. Myös lopputuotteen pakkaus-

muotoon ja –kokoon sekä sen säänkestävyyteen on kiinnitettävä ehdottomasti 
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huomiota. Kaikki nämä asiat ovat tärkeitä elementtejä uuden, markkinoille yrittä-

vän alusmateriaalin kannalta.  

 

Tekijä haluaa ehdottomasti kannustaa Espe Oy:tä jatkamaan tuotekehitystään 

eteenpäin tuotteen osalta. Tulokset eivät missään nimessä olleet sellaisia, että uusi 

tuoteidea kannattaisi hylätä täysin. Tässä tutkintotyössä ilmitulleet seikat auttavat 

varmasti Espe Oy:tä tuomaan markkinoille menestyvän ja hyvän alusmateriaalin. 
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Espe
laboratorio Limi - tutkimukset

ominaisuus Limi-50 Limi - 50PS Limi-75 Limi - 90PS Limi-75PS Limi-100 Limi-100PS Limi-130 Limi-130PS Limi-220PS

Tilavuuspaino (kg/m3) 56,1 54,1 76,2 99,3 86,2 104,4 106,9 117,2 136,8 222,6
Ilmanläpäisy (ml/cm2/s) 35 57 28 24 20 16 21 21 16 0
Kovuus (N / 323 cm2)

5 % 32 22 36 42 39 57 58 95 162 465
25 % 112 96 172 250 219 326 335 453 711 2535
40 % 171 148 278 430 366 552 564 757 1214
50 % 231 201 391 632 526 800 812 1121 1828
65 % 433 378 780 1383 1087 1698 1702

Painuma (50%) 10,4 13,4 8,4 12,1 10,9 8,6 9,5 9,4 9,3 10,3
Painuma(90%) 11,3 15,3 9,2 12,7 10,6 7,5 11 12,8 11,7
Vetolujuus (kN/m2) 34 23 36 49 60 63 103 87 103 323
Murtovenymä (%) 4 1 1 2 20 3 17 7 3 13
Repeytymislujuus (kN/m) 0,28 0,17 0,31 0,34 0,39 0,44 0,65 0,54 0,62 1,46
Kimmoisuus (%) 48 46 54 53 49 52 51 50 45 52
Palavuus - FMVSS-302
palamisnopeus (mm / min) 49 60 25 0 0 35 22 5 0 0
Palavuus ISO-3582
läpäisee / ei läpäise) ei läpäise ei läpäise ei läpäise ei läpäise ei läpäise ei läpäise ei läpäise ei läpäise ei läpäise läpäisee

 25.10.2004 Pirjo Nurminen / Jarmo Helin

m(M) / ryhmät / labra / Jarmo / Limi tutkimukset / LIMITUTKIMUKSET 1  25102004.xls




