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ABSTRACT 
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The objective of this thesis was to study airborne sound insulation, different meth-
ods of calculating sound insulation and demonstrate one of the methods to cal-
culate airborne sound insulation of the outer shell of a building. In the demonstra-
tion, the architectural plans of the commissioner’s customer were used, which 
were in the drafting stage. Different sources were used to carry out this study, 
most notable ones being collections from the Finnish Association of Civil Engi-
neers RIL and different legislations that deal with sound insulation.  
 
Sound and its effects on the surrounding environment and the long-term impact 
on human health were studied in the theoretical section. Further, different struc-
ture solutions to improve sound insulation of the outer shell of the building were 
considered. Architectural design of a housing building and design solutions to 
improve the residents’ well-being were also slightly discussed in the thesis. As a 
result of the study, a sound insulation plan was made, containing the method 
used to calculate the sound insulation of the outer shell. Further, structures to be 
used in the building, work instructions and the architectural plans of the building 
were introduced. 
 
Due to the drafting status of the architectural plans, the immediate results of this 
thesis cannot be used in official documents, though the commissioner can get a 
rough concept of what kind of structures the housing projects requires to meet 
the sound insulation requirement set by the city of Vantaa. This thesis can be 
used as a guide in future projects to those who are working with the same subject. 

Key words: airborne sound insulation, traffic nose, air traffic noise 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

dB Desibeli; Tason ja tasoeron yksikkö, jossa tehojen tai 

tehoon verrannollisten suureiden suhteesta on otettu 

kymmenlogaritmi ja tämä on kerrottu luvulla 10. Desi-

beliä käytetään muun muassa äänenpainetason, ääni-

tehotason ja äänieristävyyden suhteellisen suuruuden 

ilmaisemiseen. 

 

Rw + Ctr Rakenteen ilmaääneneristävyys tieliikennemelulle 

 

Rw + C Rakenteen ilmaääneneristävyys muuta melua vastaan, 

kuten raide- ja lentoliikennemelu. 

 

Keskiäänitaso LAeq Mittaluku, joka kuvaa muun kuin tilapäisen äänen ajoit-

taisen lyhytaikaisen melun voimakkuutta huone- tai ul-

kotilassa 

 

Äänitasoero ΔL Rakennusosilla saavutettu ero kahden tilan välillä. 

 

Ilmaääni Ilman kautta etenevä ääni, kuten puhe ja musiikki. Il-

maääneneristävyys mitataan 100 – 3150 Hertsin (Hz) 

taajuusalueella.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän työn ensisijainen tavoite oli laatia Vantaalla rakennettaville omakotitaloille 

kaavamääräyksen antaman ääneneristysvaatimuksen täyttävät ulkovaippara-

kenteet sekä luonnospohjaiset ääneneristysselvitykset. Asuinrakennukset tulevat 

sijoittumaan Vantaan lento- ja liikennemelualueelle. Työllä pyritään näyttämään 

ääneneristyksen akustiikkasuunnittelun lähtökohdat ja vaiheet julkisivuää-

neneristävyyden kannalta, eli työssä otetaan vain kantaa ilmaäänestä johtuvasta 

haitasta asuinrakennukseen. 

 

Kohteet sijaitsevat samalla tontilla, ja pientalojen suunnittelijana toimii SUN-

HOUSE talot Oy:n Inga Oikari, jonka suunnitelmaluonnoksen pohjalta ääneneris-

tysselvitys tehdään. Asiakkaalla on kaksi suunnittelukohdetta. Kohteita kutsutaan 

nimellä kohde A ja kohde B. Luonnokset ovat muutoksenalaisia, eikä ääneneris-

tysselvityksiä voi käyttää lopullisiin tai virallisiin asiakirjoihin. 

 

Suunnitteluasiakkaan yksityisyyden vuoksi työssä ei mainita asiakkaan nimeä, 

suunnittelukohteille tarkentavia osoitteita tai muita projektiin tunnistettavia tietoja, 

ellei se ole työn kannalta välttämätöntä. Työn tilaaja SUNHOUSE talot Oy eri-

koistuu puurakenteisten omakotitalojen ja vapaa-ajanasuntoinen suunnitteluun ja 

toimitukseen. 
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2 MELU JA SUUNNITTELU 

 

 

Melu määritellään haitalliseksi ääneksi. Ääni on melua, jos se häiritsee ihmisen 

käynnissä olevaa toimintaa tai on muutoin tarpeettoman tai haitallisen voima-

kasta (RIL 243-1-2007, 10). Melu ei ole pelkästään ulkoisesta ympäristöstä tuleva 

ääni, vaan se voi olla myös tilasta johtuva haitta, kuten esimerkiksi liian kaikuisa 

tai vaimennettu tila voi tuottaa tarpeetonta melua. Se voi äänen matalasta taa-

juudesta runkoon kohdistuva tärinä. (RIL 243-1-2007.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan melu aiheuttaa negatiivisia terveys-

vaikutuksia, yleisimpinä kuuloon ja uneen, ja täten yleiseen hyvinvointiin käyttä-

jän omassa asumisympäristössä. Asumisessa melu usein koetaan unta häiritse-

väksi tekijäksi, ja se aiheuttaa muun muassa ennenaikaisia heräämisiä, vähentää 

syvän unen määrää sekä vaikeuttaa nukahtamista. Arkisessa ympäristössä melu 

vähentää asumiseen liittyvää viihtyisyyden tunnetta, vaikeuttaa keskittymistä ja 

aiheuttaa psykologisesti ärsyyntyneisyyden tunnetilaa melun pitkittyessä. Ihmis-

ten yksilöllisyys vaikuttaa myös siihen, koetaanko ääni haitalliseksi vai ei. Kuulo-

kyky, persoonallisuustekijät ja yksilöllinen suhde äänen lähteeseen vaikuttavat 

melun ’häiritsevyyteen’, esimerkiksi henkilöautojen käyttäjät eivät yleisesti koe 

ajoneuvon sisämelua häiritseväksi, sillä moottorista ja renkaista aiheutuva ääni 

koetaan olevan osana ajoneuvon toimintaa, kun taas ajoneuvon ulkopuolella 

oleva henkilö voi kokea äänen häiritseväksi tekijäksi. (RIL 243-1-2007.) 

 

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) on annettu vuonna 

1992. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyi-

syyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa 

sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Valtioneuvoston päätös antaa sallitut oh-

jearvot asuinalueiden sisä- ja ulkotilan sallituista melutasoista, jotka saavat olla 

ulkona ylimmillään 55 dB päivällä ja 50 dB yöllä, ja sisällä 35 dB päivällä ja 30 dB 

yöllä. 
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Maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 määritellään yleisiä edellytyksiä raken-

tamiseen. Säädös määrää yleisellä tasolla rakennuksen ääniolosuhteista siten, 

että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii, etteivät rakennuspaikan ja raken-

nuksen ääniolosuhteet vaaranna hyvinvointia tai työntekoa. Ympäristöministeriö 

on tehnyt tarkennuksia rakennuksen ääniympäristöön säädöksessä 796/2017, 

maankäyttö- ja rakennuslain 132/199 säädöksen pohjalta, jossa ilmoitetaan ää-

neneristysvaatimukset rakennuksen eri tiloille. Asuintiloissa korkein sallittu enim-

mäisäänitaso on 30 dB ja keittiössä tai rakennuksen harrastustiloissa on 35 dB. 

Ympäristöministeriö on tehnyt tarkennuksia 5. § ja 6. § pykäliin säädöksessä 

360/2019, jossa asemakaavamääräys voi tarvittaessa ohittaa säädöksessä an-

netut melutasot. 

 

 

2.1 Suunnittelun lähtökohdat 

 

Asuinrakennuksen suunnittelussa melualueelle on harkittava erityisen tarkasti ti-

lojen sijoittelua. Yleispätevin lähtökohta suunnittelussa on sijoittaa keskeisimmät 

asuintilat, kuten makuutilat ja oleskelutilat pois mahdollisen melulähteen luota. 

Asuinrakennuksen suunnittelu ei ole kuitenkaan yksioikoista, vaan on otettava 

huomioon rakennuksen käyttäjän yksilölliset piirteet ja tarpeet sekä rakennuspai-

kan miljöö ja ilmansuunnat. 

 

Pientaloissa ääneneristävyyttä voidaan parantaa huomattavasti suunnittelemalla 

sisäovellisen eteisen rakennukseen. Ulko-ovet ovat huonosti ääntä eristäviä ra-

kenteita, täten tuulikaapin sisäoven tiivistäminen parantaa ääneneristävyyttä 

sekä parantaa rakennuksen energiataloudellisuutta. (Vantaan kaupunki.). Tuuli-

kaapin sisäovien lisäksi kuraeteisten ovet, esimerkiksi kodinhoitohuoneen yhtey-

dessä, kannattaa lisäeristää tarvittaessa. Ääneneristävyyteen vaikuttavat myös 

käyttäjän sisustus- ja materiaalivalinnat. Verhot, matot, talossa käytetyt pintama-

teriaalit ja kalustusten materiaalit vaikuttavat suuresti tilan akustiikkamaailmaan. 

 

Pohjaratkaisun lisäksi rakennussuunnittelijan on otettava huomioon rakennuksen 

runko- ja julkisivumateriaalit jo suunnittelun aikana, sillä ilmaäänen aiheuttamat 
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haitat voidaan joko vaimentaa tai niitä voidaan korostaa valittujen materiaalien 

ominaisuuksien avulla. Omakotitalorakentamisessa pyrittävä vaimentamaan ul-

koa kulkeutuva melu sopivalle tasolle valitsemalla kohteelle sopivat rakenteet ja 

materiaalit. Lisäksi kohteen rakenteille tulisi laatia ääneneristyksen kannalta hy-

väksi todetut työohjeet. 

 

Rakennuksen aukotukset, kuten ikkunat, ovet ja ilmanvaihtokanavat, vaikuttavat 

negatiivisesti julkisivun yleiseen ääneneristävyyteen. Häiritsevä ääni tunkeutuu 

sisätiloihin liitoskohtien ja epätiiviiden rakennusosien kautta, joten on syytä vä-

hentää aukkojen pinta-alaa ja varsinkin IV-kanavat tulisi kokonaan pois meluläh-

teen suunnasta. (RIL 243-1-2007.) 

 

 

2.2 Rakennesuunnittelu 

 

Työn tilaaja erikoistuu puurakenteisiin, jolloin työssä käsiteltävien kohteiden ra-

kenteet ovat puutavaraa. Puuinfon välittämän tiedon mukaan puurakenteisen ul-

kovaipan ääneneristävyys perustuu jousi-massa-yhdistelmään, jossa kahden 

erillisen massan välissä on ilmajousi (kuva 1). Massan tulee olla tarpeeksi tiheää 

eristääkseen ilmaääntä tehokkaasti. Puu on kevyttä ja sen ominaisuudet poik-

keavat betoni- ja kivimateriaaleista, joten puuhun ei voida soveltaa samanlaisia 

käytäntöjä ja ratkaisuja rakenteiden äänitekniseen suunnitteluun.  

 

Puun kevyen ominaisuuden vuoksi ongelmaksi koituu koinsidenssi-ilmiö, joka 

heikentää huomattavasti rakenteiden ääneneristävyyttä. Kyseessä on ilmiö, 

jossa rakenteeseen osuva äänenpaineaalto aiheuttaa taivutusaallon. Taivutus-

aalto etenee samalla nopeudella kuin ilmassa etenevä ääni, mikä yksinkertaistet-

tuna tarkoittaa, että rakenne ei ole tehokas ääneneristäjä. Jos rakennuslevyllä on 

korkea koinsidenssitaajuus, koinsidenssi-ilmiö heikentää vähemmän ääneneris-

tävyyttä. Puun koinsidenssitaajuutta on vaikea määritellä, joten puuta ei yleisesti 

käytetä ääneneristystarkoituksiin. (Puuinfo, n.d..) 
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Koinsidenssi-ilmiön nojalla julkisivun puuverhous ei ole riittävä ääneneristysker-

ros, eikä sovellu massaksi jousi-massa-yhdistelmään, joten ilmaääneneristä-

vyyttä tulee parantaa muilla keinoin. Puuinfon esittämä ratkaisu on olla kiinnittä-

mättä tuulensuojalevyä runkoon, joka on suoraan yhteydessä sisätiloihin. Kah-

den rakennusosan kiinnittäminen suoraan runkoon heikentää rakenteen ilmaää-

neneristävyyttä sivutiesiirtymän takia (kuva 2). Sivutiesiirtymä on ilmiö, jossa ääni 

siirtyy rakenteiden kautta tilasta toiseen. (Puuinfo, n.d..) 

 

Sivutiesiirtymän ratkaisuna voidaan käyttää kaksoisrunkorakennetta, jossa run-

kotolpat pystytetään erillisten ohjauspuiden päälle limittäen, ja näin kahden mas-

san väliin jää ilmajousi (kuva 3). Ulkoseinän sisäpuolelle asennetaan kaksi kipsi-

levykerrosta. Kipsilevyjen koinsidenssitaajuus on 3 000 Hz:n taajuudella, täten 

ne soveltuvat hyvin keveiden rakenteiden ääneneristykseen. Kipsilevyjen saumat 

tulee asentaa limittäin, ja levyt asennetaan päällekkäin liimaamatta niitä toisiinsa 

kiinni. Kiinni liimatuista levyistä tulee yksi paksu rakenne, ja niiden koinsidenssi-

taajuus laskee, heikentäen rakenteen ääneneristävyyttä. Sivutiesiirtymän vaiku-

tuksia voidaan vähentää liitoksissa mm. kiinnittämällä rakenteet toisiinsa jousta-

villa aineilla tai käyttämällä massiivisia rakenteita puurakenteiden yhteydessä. 

(Lahtela, 2003.) 

 

 

KUVA 1. Ilmajousirakenteen periaatekuva. Vasemmalla olevan rakenteen tuu-
lensuojalevy on kiinnitetty suoraan runkoon, tällöin rakenteella ei ole ilmajousta 
ja ulkomelu kulkeutuu sivutiesiirtymän kautta sisätiloihin. (Puuinfo n.d.) 
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KUVA 2. Sivutiesiirtymän periaatekuva. (Puuinfo n.d.) 
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KUVA 3. Kaksoisrunkoseinän asennusperiaate. Runkotolppien ja ohjauspuiden 
välillä ei saa olla mekaanista kytkentää. Runkotolppien päät sahataan viistoon, 
mikäli ne ovat leveämpiä kuin ohjauspuut. (Lahtela, 2003.) 
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Lentomelualueella olevan asuinrakennuksen yläpohjarakenteessa kuuluu olla 

räystäsvaimennus, joka koostuu kipsilevyistä ja jäykästä mineraalivillasta (kuva 

4). Vaimennusrakenne tulee asettaa kattolappeiden molemmille puolille, jolloin 

se toimii tuulenohjausrakenteena. Yläpohjaa on syytä lisäeristää tarvittaessa, esi-

merkiksi tuulenohjauslevyn paksuutta voidaan lisätä kerrostamalla vaimentavia 

materiaaleja. (RIL 243-1-2007, 143) 

 

 

 

 

KUVA 4. Detalji räystäsvaimennuksesta. Ääni vaimenee kulkiessaan tuuletuska-
navaa pitkin yläpohjaan. (Rakennustieto, n.d.) 
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2.3 Mitoitusmenetelmät 

 

Suomessa rakennuksen ulkovaipalle ei ole määrätty yhtenäistä laskentamene-

telmää, jolloin julkisivun äänitekniseen laskentaan on tehty erilaisia standardeja 

ja oppaita. Näitä ovat Ympäristöministeriön laatima opas, RIL 129 Ääneneristyk-

sen toteuttaminen-kirjassa esitetty äänitasoeromenetelmä ja SFS-ISO EN 

12354-3 standardimenetelmä. Kaikki mainitut menetelmät on tarkoitettu käytettä-

viksi, kun lasketaan julkisivun ilmaääneneristävyyttä. 

 

Liikenneviraston tutkimuksessa (52/2014) Suomessa yleisimmin käytetty lasken-

tamenetelmä on Ympäristöministeriön laatimassa oppaassa 108 (Rakennuksen 

julkisivun ääneneristävyyden mitoittaminen 2003) laadittu menetelmä (YM108). 

Muista menetelmistä poiketen tämä menetelmä ei anna seinän kokonaiseristä-

vyyttä, vaan antaa rakennusosille minimiarvot, joilla haluttu eristävyys voidaan 

saavuttaa (Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä, 52/2014.). Kyseistä mene-

telmää käyttäessä ei tarvitse tietää valittujen rakenteiden ääneneristävyysarvoja, 

vaan lasketaan vähimmäisarvot ja laskentatulosten perusteella valitaan kriteerin 

täyttävä rakennusosa. Menetelmä on kolmesta menetelmästä nopein ja yksise-

litteisin.  

 

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on julkaissut vuonna 2003 RIL 129 Ää-

neneristyksen toteuttaminen -kirjan, joka käsittelee käytännön ratkaisuja ja antaa 

ohjeita ääneneristyksen toteuttamisessa. Kirjassa esitetty menetelmä tunnetaan 

äänitasoeromenetelmänä tai Alpo Halmeen menetelmänä. Halme julkaisi vuonna 

1976 Rakennus- ja huoneakustiikka -kirjan, jossa käsitellään julkisivun ääne-

neristävyyden laskemista. Vuonna 2003 laskentamenetelmä sisällytettiin Raken-

nusinsinöörien Liiton RIL 129 -kirjaan. 

 

Äänitasoeromenetelmässä käytetään äänenlähdettä, jonka voimakkuus voidaan 

määritellä kuvitteellisesti tai käyttämällä suunnittelukohteen todellisia arvoja. Ää-

nenlähde asetetaan rakennuksen ulkopuolelle ja lasketaan erikseen huoneisiin 

pääsevä ääni ja summataan jokaisen yksittäisen rakennusosan läpi kulkeutuva 

äänitaso korjaustermeineen. Korjaustermi pohjautuu rakennusosan pinta-alan ja 



15 

 

 

laskettavan huoneen lattiapinta-alan suhteeseen. Lopullinen ääneneristysluku 

saadaan laskemalla läpi kulkeneen äänentason erotus äänenlähteeseen. 

 

Kyseisessä menetelmässä on tunnettava kaikkien rakennusosien ääneneristys-

luku kokonaiseristävyyden laskemiseksi. Menetelmällä voidaan kuitenkin saada 

selville tietyn rakenneosan eristävyys, jos tunnetaan kaikki muut rakennusosien 

ääneneristysarvot. Menetelmällä pystytään laskemaan monimutkaisempia tilako-

konaisuuksia, ja saadaan selvitettyä rakenteiden toteuttama kokonaisäänieristä-

vyys, mutta laskentatapa on monivaiheinen ja altis laskentavirheille laskennan 

pitkittyessä. 

 

Kolmas Suomessa käytetty menetelmä on Suomen Standardisoimisliitto SFS 

ry:n julkaisema SFS-EN ISO 12354 standardisarja, joka käsittelee rakenteiden 

laskennallista mitoittamista. Standardisarjan kolmas osa Building acoustics. Es-

timation of acoustic performance of buildings from the performance of elements. 

Part 3: Airborne sound insulation against outdoor sound käsittelee julkisivun tai 

muun ulkopinnan äänieristyksen tai äänenpainetason laskentamallia. Standar-

dilla voidaan laskea mm. sivutiesiirtymien vaikutukset vakioarvoilla. Liikennevi-

raston tutkimuksessa (52/2014) todetaan, että laskijan on tunnettava standardi 

sekä rakenteiden ominaisuudet erittäin hyvin menetelmän hyödyntämiseksi. 

 

Varmin tapa saada tarkka ääneneristysluku julkisivulle on mitata se valmiissa 

kohteessa, sillä pienetkin poikkeukset rakennekerroksissa voivat aiheuttaa suu-

rempia heittoja laskettuun ja mitattuun arvoon. Asumisterveysasetus 545/2015 4. 

§ pykälän nojalla melun ja ääneneristävyyden mittaus tulisi tehdä hyväksyttyjen 

standardien mukaisesti. Hyväksyttyjä standardeja ilmaäänieristävyyden mittauk-

siin asuinrakennuksissa ovat mm. SFS-EN ISO 16283 - ja SFS-EN ISO 717 -

standardisarjat, joissa määritellään julkisivun ääneneristävyyden mittaukselle hy-

väksytyt työvälineet, sekä tarkemmat mittausmenetelmät ja -olosuhteet. (Liiken-

nevirasto, 2014.) 
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3 KOHDE 

 

 

3.1 Asemakaavamääräys 

 

Kiinteistö on erillispientalojen korttelialueella. Alueen asemakaavamääräyksen 

mukaisesti saadaan rakentaa yksi asunto tontin pinta-alan täyttä 800 m2 kohti. 

Kiinteistön koko on 1 202 m2 ja tehokkuusluku on e=0,25, tällöin rakennusoi-

keutta on yhteensä 286,5 m2. 

 

Kiinteistölle haetaan poikkeamislupaa tiiviimmälle kaupunkirakenteelle, koska 

tontti jaetaan kahdeksi rakennuspaikaksi. Molempien tonttien koot jäävät tällöin 

alle 800 m2:n, A- ja B-tonttiosat ovat vastaavasti 617,5 ja 584,5 m2:n kokoisia. 

Rakennusoikeuteen haetaan myös poikkeuslupaa rakennusoikeuden ylittämistä 

10 m2:n annettuun määrään vedoten rakennuksen välttämättömiin perusasioihin: 

kerrosalaa rasittaviin rakenteisiin ja välttämättömiin tiloihin, kuten kahdet portaat, 

eteis- ja varastotilat. 

 

 

3.2 Sijainti 

 

Suunnittelukohteet sijaitsevat Vantaan tie- ja lentoliikennemelualueella (kuva 5). 

Kohteiden asemakaava ei aseta erillisiä vaatimuksia ääneneristykselle, sillä kau-

pungin yleiskaava asettaa meluntorjuntatarpeen lentomelua ja muuta liikenne-

melua vastaan koko kaava-alueelle (Vantaan yleiskaava). Uusi yleiskaava on hy-

väksytty kunnanvaltuustossa 25.1.2021. Kaupungin uuden yleiskaavan tavoit-

teena on ohjata kaupungin maakäyttöä ja maakäytön kehitystä vuoteen 2050 

asti. (Vantaan kaupunki.) 
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KUVA 5. Vantaan tie- ja lentoliikennemeluvyöhykkeet (Vantaan kaupunki, 2019)  

 

Uuden yleiskaavan ja valtioneuvoston asetuksen 993/1992 nojalla ensimmäiselle 

lentomeluvyöhykkeelle ei rakenneta uusia asumiseen tarkoitettuja rakennuksia 

kovan melutason vuoksi ja vyöhyke onkin pääosin osoitettu toimitila-alueeksi. 

Toiselle lentomeluvyöhykkeelle ei enää kaavoiteta uusia asuinalueita, tosin täy-

dennysrakentaminen on toistaiseksi sallittua vyöhykkeellä kaupungin arvioimasta 

lisääntyvästä liikennemelusta huolimatta. (Vantaan kaupunki, 2021.) 

 

Kiinteistö sijaitsee kolmannella lentomeluvyöhykkeellä (50-55 dB) ja tummanvih-

reällä liikennemelualueella. Tieliikenteen päivämelun arvo on 50-55 dB ja yöme-

lun arvo on 45-50dB. Päivämelu mitoitetaan vakion mukaisesti kello 7-22:n ja yö-

melu kello 22-7:n välisenä aikana. Ilmoitetut desibeliarvot ovat keskiäänitasoja. 

(Vantaan kaupungin karttapalvelut.) 

 

Edellä esitettyjen keskiäänitasoarvojen myötä molempien kohteiden ulkovaipan 

äänitasoeron ΔL lento- ja liikennemelua vastaan tulisi olla vähintään 32dB uuden 

yleiskaavan mukaisesti. (Vantaan kaupungin karttapalvelut.) 
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3.3 Luonnossuunnitelma 

 

Asiakkaan kummallekin kohteelle on tehty valmiiksi luonnossuunnitelma, jonka 

pohjalta akustiikkasuunnittelu tehdään. Edellä mainitusti tontit ovat 617,5 m2 ja 

584,5 m2 kokoisia ja tontin tehokkuuslukua on sovellettu näihin tontteihin. A-tont-

tiosalla on 154 m2 rakennusoikeutta, josta hyödynnetään 150m2 ja B-tonttiosalla 

on 146 m2, mikä on kokonaan käytetty. 

 

Suunnitelmat ovat laatinut SUNHOUSE talot Oy:n suunnittelija Inga Oikari. 

Kohde A:n suunnitelmia (kuvio 1 & 2) voi tarkastella liitteestä 1 ja kohde B:n suun-

nitelmia (kuvio 3 & 4) voi tarkastella liitteestä 2. 
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KUVIO 1. A-kohteen luonnos maantasokerroksesta (SUNHOUSE talot, 2021.)
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KUVIO 2. A-kohteen luonnossuunnitelma toisesta kerroksesta. (SUNHOUSE ta-
lot, 2021. Muokattu) 
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KUVIO 3 B-kohteen maantasokerroksen luonnossuunnitelma. (SUNHOUSE ta-
lot, 2021. Muokattu) 
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KUVIO 4. B-kohteen luonnossuunnitelma toisesta kerroksesta. (SUNHOUSE ta-
lot, 2021. Muokattu) 
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4 ÄÄNENERISTÄVYYSSELVITYKSEN LAADINTA 

 

 

4.1 Laskenta 

 

Ääneneristävyysselvityksessä hyödynnettiin RIL 129 Ääneneristyksen toteutta-

minen (2003) -kirjan ohjeita. Julkisivun eristävyyden laskemisessa ei hyödynnetty 

ympäristöoppaan antamaa kaavaa, sillä julkisivun vaadittu ääneneristävyysluku 

on määrätty valmiiksi Vantaan yleiskaavassa. Laskentatyökaluna hyödynnettiin 

taulukkolaskentaohjelmaa Exceliä, sillä ohjelman avulla voidaan laskea pitkiä las-

kuja ja vähentää laskentavirheiden määrää kaavojen ja sisäänrakennettujen 

funktioiden avulla. 

 

Vantaan kaupungin yleiskaavan mukaisesti rakennuksen ulkovaipan kokonais-

ääneneristävyys tulee olla ΔL 32 dB. Ulkoseinä- ja yläpohjarakenteet voitiin valita 

käyttämällä hyödyksi jo valmiiksi saatavaa tietoa. Ulkoseinärakenteena käyte-

tään Ääneneristys puutalossa (2003) -kirjan mukaista ulkoseinärakennetta, jolloin 

seinän ilmaääneneristysluku liikennemelua vastaan on vähintään 41 dB (kuvio 

5). Ulkoseinän rakenne ottaa vain kantaa ilmaääneneristävyyteen, eikä läm-

möneristävyyteen. Todellisuudessa ulkoseinän rakenne olisi paksumpi, jos 

työssä otetaan huomioon myös rakenteen U-arvo. 

 

Kohteen kaikkien ovien eristävyydeksi asetettiin 39 dB ja kaikkien ikkunoiden 

eristävyysarvoksi asetettiin 48 dB, lukuun ottamatta toisen kerroksen VELUX 

GGL kattoikkunoita, jotka ovat valmistajan antamien teknisten tietojen mukaisesti 

42 dB.  
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KUVIO 5. Ulkoseinän rakenne. (Ääneneristys puutalossa, 2003) 

 

Yläpohjaan valittiin PAROC rakennekirjastosta vinopalkkiyläpohja YP-PR-20.1, 

jonka rakenteen ilmaäänieristysluku on 49 dB. Hyvän rakennustavan vuoksi koo-

lauslevyjen paksuus vaihdettiin 32 mm paksuiseksi ja lisättiin toinen, saman pak-

suinen koolauskerros (kuvio 6). Ristikoolaus mahdollistaa sähköasennuksille riit-

tävästi asennustilaa ja tukee paremmin eristeiden tuottamaa painokuormaa. Koo-

laus ei myöskään vaikuta negatiivisesti rakenteen ilmaäänieristävyyteen ilma-

jousi-ilmiön puitteissa. 
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KUVIO 6. Vinopalkkiyläpohjan rakenne 
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Laskemisen aloittamiseksi asuinrakennuksen asuinhuoneiden pinta-alat eriteltiin 

Excel-taulukolle. Subjektiivisesti nopein menetelmä oli poimia tieto suoraan Ar-

chiCAD-ohjelmasta käyttäen hyväksi ohjelman taulukkotyökalua, jotta saatiin 

kohteiden huonealat selville. Taulukkotyökalun antaman taulukon ohelle mitattiin 

erikseen jokaisen huoneen julkisivun pituus, yläpohjan ja aukkojen pinta-alat, 

sekä huonekorkeudet. Lopuksi kaikki talon huoneet eriteltiin ensisijaisiksi ja tois-

sijaisiksi huoneiksi. Ensisijaisten huoneiden ulkovaipalla on yleiskaavan mää-

räämä ääneneristävyysarvo, ΔL 32 dB. Työskentelytiloissa ja asumista palvele-

vissa tiloissa sovellettiin YM 360/2019 asetusta, jolloin toissijaisten huoneiden 

sallittu melutaso on 5 dB suurempi verrattuna ensisijaisiin huoneisiin. ArchiCAD-

ohjelmasta ja mitatuista tiedoista saatu data voi tarkastella taulukko 1:stä. 

 

   

TAULUKKO 1. A- ja B-kohteiden lähtötiedot laskentaa varten. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Varsinaiseen laskentaan käytettiin RIL 129 -kirjan esimerkkiä äänitasoeromene-

telmästä. Laskenta aloitettiin laskemalla rakennusosien ja huoneen pinta-alan vä-

liselle suhteelle korjaustermi, tai poimimalla se taulukko 2:n antamista luvuista. 
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Ikkunoille ja oville on asetettava vähintään 3 dB:n korjaustermi, sillä aukotuksien 

asennuksessa voi tapahtua virheitä ja epätarkkuuksia, sekä avattavien ikkunoi-

den ja ovien tiivisteet kuluvat ajan myötä. 

 

Laskennassa käytettiin A-kohteen MH1-huonetta esimerkkinä: huoneen lattia-

pinta-ala on 8,9 m2. Ikkunapinta-alaa yhteensä 4,6 m2, 51% huoneen lattiapinta-

alasta ja rakenteen ilmaäänieristysluku Rw + Ctr on 48 dB. Ovipinta-alaa yhteensä 

2,2 m2, 24 % huoneen lattiapinta-alasta, ja rakenteen ilmaäänieristysluku Rw + 

Ctr on 42 dB. Ulkoseinän pinta-ala laskettiin kertomalla huonekorkeus julkisivupi-

tuuden kanssa ja vähennettiin saadusta pinta-alasta ovi- ja ikkuna-aukko. Ulko-

seinää on siis yhteensä 4,8 m2, 54 % huoneen lattiapinta-alasta, ja rakenteen 

ilmaäänieristysluku Rw + Ctr on 41 dB. 

 

TAULUKKO 2. Ikkunalta vaadittavan Rw + Ctr-arvon selvittäminen pinta-alasuh-
teen vaihdellessa. (RIL 129 Ääneneristyksen toteuttaminen, 2003) 

Pinta-ala-

suhde % 

10 12 16 20 25 31 40 50 63 80 100 

Korjaus-

termi 𝑘 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 

 

 

Kirjassa esitetyn taulukon avulla voitiin olettaa, että korjaustermi 𝑘 lasketaan 

kaavalla, 

 

10 × lg (
𝑧

0,2
) = 𝑘 (1)

 

jossa 

 

𝑧 on julkisivussa olevan rakenteen pinta-alan suhde lattia-pinta-alaan. 

𝑘 on korjaustermi Rw + Ctr lukuun. 
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Rakennusosien korjattu ääneneristysluku e = (Rw + Ctr) – k laskettiin erotta-

malla korjaustermi rakenteen äänieristyksestä, jolloin saatiin: 

 

- Seinä:  41 – 4,3 = 36,7 dB 

- Ikkuna:  48 – 4,1 = 43,9 dB 

- Ovi:   39 – 3,0 = 36,0 dB 

 

Erotettiin rakenteiden korjattu ääneneristysluku e kuvitteellisesta äänenlähteestä 

100 dB (A), jolloin saatiin huoneeseen eri reittien kautta kulkeutuvat äänitaso 𝑓: 

 

- Seinä 𝑓1  100 – 36,7 = 63,3 dB 

- Ikkuna 𝑓2 100 – 43,9 = 56,1 dB 

- Ovi 𝑓3 100 – 36,0 = 64,0 dB 

 

Äänitaso laskettiin logaritmisesti yhteen kaavalla: 

 

𝐿𝐴 = 10 lg (10
𝑓1
10  +  10

𝑓2
10  +  … + 10

𝑓𝑛
10 ) (2) 

 

Tässä tapauksessa 𝐿𝐴 = 67,5 dB. Julkisivun laskettu kokonaiseristävyys saatiin 

erottamalla laskettu äänitaso kuvitteellisesta äänenlähteestä: 

 

𝐴 −  𝐿𝐴 = ∆𝐿𝑙𝑎𝑠𝑘   (3) 

Jolloin:  

 

∆𝐿𝑙𝑎𝑠𝑘 = 100 dB – 67 dB ≈ 33 dB 

 

Huoneelta vaadittu ilmaäänieristystaso on 32 dB, joten laskelman mukaan raken-

teet täyttävät vaatimukset. 

 

Excel-ohjelmalla tehtiin alustava laskentataulukko kaikille rakennusosille ja las-

kennan eri vaiheille. Perustaulukkoon lisätiin valmiiksi esimerkissä esitetyt kaavat 
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tasoeromenetelmän laskentaa varten, sekä lisäksi käytettiin yksinkertaisia lasku-

toimituksia rakenneosien pinta-alan laskemiseen. Taulukoissa käytetään edellä 

mainittujen kaavojen ja toimituksien lisäksi hyvin laajasti ”=IF”- eli ”=JOS”- funk-

tiota, joilla voitiin tarkistaa ja todeta, täyttääkö laskettu äänitasoero vaaditun ää-

nitasoeron ehdot. Mikäli äänitasoero ei täytä vaadittuja ehtoja, rakenteita paran-

netaan lähdemateriaalien antamien tietojen mukaisesti. Ikkunoiden ja ovien Rw + 

Ctr -arvoja ei voi entuudestaan parantaa vaihtamatta valmistajaa tai ovilehden 

tyyppiä, joten seinien ja yläpohjien pintaan on lisätty yksi kerros kipsilevyä, jolloin 

rakenteen ääneneristävyys paranee 1 dB:llä (Lahtela, 2003).   

 

”IF=” - funktiota käytettiin myös numeerisien virheiden eliminoimiseen. Numeeri-

set virheet tässä tapauksessa ovat logaritmifunktioiden tulokset, joille arvoa ei 

löydy rakennusosan alan ollessaan 0 m2. Perustaulukko kopioitiin ja siihen poi-

mittiin tarvittavat tiedot suoraan aikaisemmin tehdystä elementtitaulukosta.  

 

Perustaulukkoon ei tule kuitenkaan luottaa liikaa, vaan lopuksi on tarkistettava 

taulukot virheiltä ja pieniltä poikkeuksilta. Tässä tapauksessa molemmissa koh-

teissa on kattoikkunoita toisen kerroksen makuuhuoneissa, joten ikkunan pinta-

alaa ei vähennetä seinästä, vaan yläpohjasta. 

 

 

TAULUKKO 3. Kaavat ja funktiot syötettynä perustaulukkoon 

  

 

 

4.2 Dokumentointi 

 

Ääneneristysselvityksellä rakennusvalvontaviranomainen saa selville rakennuk-

sen ääneneristävyyden sekä rakennuksessa käytettävät rakenteet ja niiden to-

teutussuunnitelman. Selvityksen sisällöksi soveltuu edellisessä kappaleessa 
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tehty laskelma, missä nähdään huonekohtainen laskelma ja julkisivun kokonais-

ääneneristävyys. Vantaan kaupunki on vaatinut että, selvitykseen on sisällytet-

tävä myös ääneneristyssuunnitelma. Ääneneristyssuunnitelmalla rakennusval-

vontaviranomainen saa selville, miten vaadittu ääneneristävyystaso tavoitetaan. 

Näin ollen, ääneneristysselvitys ja -suunnitelma kootaan yhdeksi tiedostoksi.  

 

Vantaan kaupunki on laatinut tarkat ohjeet siitä, miten ääneneristyssuunnitel-

massa tulee esitellä rakennettavan kohteen liittyvät tiedot. Kansilehdessä tulee 

käydä ilmi kohteen tiedot, laskijan nimi ja käytetty mitoitusmenetelmä. Dokumen-

tissa tulee myös esitellä kohteen pohja- ja leikkauspiirustukset. Myös huonekoh-

taiset laskelmat, mistä nähdään huoneiden pinta-alat, pinta-alasuhteet ja niiden 

korjaustermit, sekä rakennusosien käyttökorjauksen huomioiminen tulee esitellä. 

Lopuksi käytettävät rakenteet ja rakennusosat ääneneristävyysarvoineen, detaljit 

räystäiden vaimennuksesta ja työohjeet rakenteille ja tiivistyksille. 

 

Opinnäytetyön ohella tehdyt rakennepiirustukset ja laskelmat voidaan koota yh-

deksi dokumentiksi molemmille kohteille ja esitellä laskentaan sovelletut mene-

telmät ja lakisäädökset. A- ja B-kohteiden ääneneristysselvityksien sisällöt poik-

keavat toisistaan vain laskentaosuudessa, joten lopullisten dokumenttien laatimi-

nen ei ollut työläistä. Ääneneristyssuunnitelmia voi tarkastella liitteistä 3 ja 4. 
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5 POHDINTA 

 

Rakennuksen julkisivun ääneneristävyyden laskenta ja yleiseen meluntorjunnan 

teoriaan tutustuminen oli työn aloittaessa hyvin monimutkaista ja tuotti yleisellä 

tasolla vaikeuksia ymmärtää kokonaisuuksia tiedon runsauden vuoksi. Uuden tie-

don lisäksi monet kirjallisuuslähteet kierrättivät samoja lähteitä ja materiaaleja, 

jolloin relevantin tiedon etsiminen ja rajaaminen työn tarpeisiin vei ison osan 

ajasta. Akustiikkasuunnittelu on isompi kokonaisuus kerrostaloasumisessa ja toi-

mistorakennuksissa verrattuna omakotitaloasumiseen, ja täten moni kirjallinen 

lähde sisälsi runsaasti tietoa niihin liittyen. Tampereen ammattikorkeakoulu ei tar-

joa akustiikkasuunnitteluun liittyviä kursseja eivätkä nykyiset rakennusarkkitehdin 

opinnot käsittele akustiikkaa syvällisesti, joten aihealueen opiskelu jäi kokonaan 

työn tekijän vastuulle. 

 

Ääneneristysselvitys tehtiin vain luonnossuunnitelmaan, mutta siitä huolimatta 

opinnäytetyön tekijä kokee työn laajentavan heidän käsitystänsä ja ymmärrystä 

akustiikkasuunnittelusta arkkitehtonisesta näkökulmasta. Työn tekijä olisi voinut 

myös olla mukana omakotitalojen suunnittelussa mukana oppimistarkoituksessa 

ja käytännöllisistä syistä saadaksensa syvempää ymmärrystä kahden asian vä-

lille. 

 

Tuloksena opinnäytetyön tekijä ymmärtää melun aiheuttamia haittoja, sekä osaa 

tehdä akustiikkaan pohjautuvia rakenneratkaisuja puurakenteisessa omakotita-

lossa. Tämän lisäksi työn tekijä osaa laskea rakennuksen ulkovaipan ääneneris-

tävyyttä äänitasoeromenetelmällä. Vaikka nykyisiä ääneneristysselvityksiä ei voi 

käyttää virallisissa asiakirjoissa, työn tilaaja saa puolestaan alustavan käsityksen 

siitä, millaisia rakenteita heidän asiakkaansa kohteet tarvitsevat saavuttaakseen 

Vantaan kaupungin asettamat vaatimukset rakennuksen ääneneristävyydelle. 
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RIL 129 ÄÄNITASOEROMENETELMÄ 
OPINNÄYTETYÖ 

TILAAJA: SUNHOUSE TALOT OY 
TOUKOKUU 2021 

A-TONTTIOSA 
 

LAATIJA: AMANDA RENKO 
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Tässä selvityksessä esitetään A-tonttiosan tehdyn julkisivun ääneneristävyyslaskentaa. 
Kohde on kaksikerroksinen omakotitalo Vantaan liikenne- ja lentomelualueella. 

Työ on tehty osana rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmaa, eikä täten ole kelpo 
dokumentti virallisiin tarkoituksiin. Kohteen osoite ja asiakkaan tiedot on piilotettu. 

Liitteet: 

1. Laskentaosuus 
2. US- ja YP-rakenteet. Räystäsdetalji 
3. Arkkitehtipiirustukset 

 

 

Vantaan kaupungin karttapalveluiden mukaan kohteen julkisivun äänitasoerovaatimus 
on vähintään 32 dB ollessaan kaupungin toisella lentomeluvyöhykkeellä (Lden 50-55 dB). 
Kohteen julkisivun todellinen äänitasoerovaatimus on tarkastettava viranomaiselta. 

Sisällä sallittavina äänitasoina sovelletaan ympäristöministeriön asetusta 360/2019, 
jolloin toissijaisten huoneiden äänitasoerovaatimus on 5 dB pienempi verrattuna 
ensisijaisiin huoneisiin. 

Ensisijaisiksi huoneiksi luokitellaan makuuhuoneet, olohuone ja keittiö. Toissijaisiksi on 
luokiteltu vessat, vaatehuoneet, eteinen, jne. 

 

 

Laskelman perusteena on sovellettu RIL 129 Ääneneristyksen toteuttaminen -kirjassa 
esitettyjä ohjeita. Laskelmassa on käytetty äänitasoeromenetelmää. 

Ikkunoiden ja ovien korjaustermi on vähintään 3 dB tiivisteiden yleisen kulumisen takia.  

Kohteen ulkovaipparakenteet ovat valittu eri valmistajien rakenteiden pohjalta.  
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Huone: ET

Ulkoseinän pituus: 2,5

Huonekorkeus 4,4

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

US 8,7 172 % 41 9,3 31,7 68,3

YP 4,6 91 % 48 6,6 41,4 58,6

Ovi 2,3 45 % 36 3,6 32,4 67,6

Lattia pinta-ala 5,1 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: K

Ulkoseinän pituus: 3,2

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 1,6 15 % 36 -1,1 37,1 62,9

US 6,4 64 % 41 5,0 36,0 64,0

Lattia pinta-ala 10,1 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: KHH

Ulkoseinän pituus: 4,8

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

US 9,8 181 % 41 9,6 31,4 68,6

Ovi 2,2 40 % 36 3,0 33,0 67,0

Lattia pinta-ala 5,4 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

71,2 29 27

66,5 33 32

70,9 29 27



Liite 3  4(10)

Huone: LH

Ulkoseinän pituus: 1,8

Huonekorkeus 2,2

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 1,3 36 % 36 2,5 33,5 66,5

US 2,7 76 % 41 5,8 35,2 64,8

Lattia pinta-ala 3,5 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: MH1

Ulkoseinän pituus: 4,6

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 4,6 51 % 46 4,1 41,9 58,1

US 4,8 54 % 41 4,3 36,7 63,3

Ovi 2,2 24 % 36 0,9 35,1 64,9

Lattia pinta-ala 8,9 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: PH

Ulkoseinän pituus: 4,1

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 0,2 2 % 36 -9,4 45,4 54,6

US 10,1 144 % 41 8,6 32,4 67,6

Lattia pinta-ala 7,0 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

67,7 32 32

67,8 32 27

2768,8 31
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Huone: R + OH

Ulkoseinän pituus: 5,8

Huonekorkeus 3,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 11,5 38 % 46 2,8 43,2 56,8

US 6,6 22 % 41 0,4 40,6 59,4

YP 34,2 113 % 48 7,5 40,5 59,5

Ovi 2,2 7 % 36 -4,5 40,5 59,5

Lattia pinta-ala 30,2 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: VH

Ulkoseinän pituus: 2,1

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 0,7 11 % 36 -2,5 38,5 61,5

US 4,6 78 % 41 5,9 35,1 64,9

Lattia pinta-ala 5,9 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: WC

Ulkoseinän pituus: 1,0

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 0,4 23 % 36 0,6 35,4 64,6

US 2,1 137 % 41 8,4 32,6 67,4

Lattia pinta-ala 1,6 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

66,6 33 27

69,2 31 27

65,0 35 32
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Huone: MH2

Ulkoseinän pituus: 5,9

Huonekorkeus 1,6

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

US 7,3 89 % 42 6,5 35,5 64,5

YP 13,9 171 % 48 9,3 38,7 61,3

Ovi 2,1 26 % 39 1,1 37,9 62,1

Lattia pinta-ala 8,2 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: MH3

Ulkoseinän pituus: 5,9

Huonekorkeus 1,6

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 1,9 21 % 42 0,3 41,7 58,3

US 7,4 82 % 42 6,2 35,8 64,2

YP 10,8 121 % 48 7,8 40,2 59,8

Ovi 2,1 23 % 39 0,7 38,3 61,7

Lattia pinta-ala 8,9 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: MH4

Ulkoseinän pituus: 3,2

Huonekorkeus 0,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 1,9 26 % 42 1,1 40,9 59,1

US 1,6 21 % 41 0,3 40,7 59,3

YP 9,9 132 % 48 8,2 39,8 60,2

Lattia pinta-ala 7,5 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

67,6 32 32

64,3 36 32

67,6 32 32
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Huone: WC2

Ulkoseinän pituus: 4,6

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 1,0 12 % 36 -2,2 38,2 61,8

US 10,6 131 % 41 8,2 32,8 67,2

YP 8,4 104 % 48 7,2 40,8 59,2

Lattia pinta-ala 8,1 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

68,8 31 27



- +

1. Ulkoverhouslauta
2. Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus ja tuuletusrako
3. Tuulensuojalevy > 5 kg/m2, >9 mm
4. Runkotolpat 48x172 mm k600
5. Ilmansulku, jatkokset tolpan kohdalle, limitys > 200 mm
6. Kipsilevy > 9 kg/m2 13 mm *
6.

Rw + Ctr > 41 dB

* Tarvittaessa toinen kerros kipsilevyä ,
jolloin Rw + Ctr lukuun lisätään 1 dB

1. 2.3. 4.

5.

6.

US 1:10 US rakenne

RAKENNE:
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4.

6.

7.

1. Peltikate + aluskate
2. Kantava rakenne ja tuuletusväli    >100 mm
3. Tuulensuojaeriste ja äänenvaimennuskerros  40 + 2x13 + 50 mm
4. Eriste, kivivilla     > 375 mm
5. Koolaus k300     2x32 mm
6. Ilmansulku
7. Rakennuslevy, kipsilevy > 9kg/m3   13 mm
8. Sisäverhous

Rw + Ctr > 49 dB
Rw + C > 54 dB

5.

8.

2.

3.

1.

YP 1:20 YP rakenne

RAKENNE:
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1.

tuuletus vaimennetun raon kautta

2.

1. Tuuletusraon äänenvaimennus. Mineraalivilla 50 mm ja kipsilevy >9 kg/m2 2x13 mm.
Äänenvaimennusrakenne jatkuu ullakkoon saakka.
Kipsilevyt asennetaan päällekäin limittäen. Levyjä ei saa liimata yhteen.

2. Saumat tiivistetään elastisella tiivistemassalla

YP 1:20 Räystäiden vaimennusperiaate

RAKENNE:
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RIL 129 ÄÄNITASOEROMENETELMÄ 
OPINNÄYTETYÖ 

TILAAJA: SUNHOUSE TALOT OY 
TOUKOKUU 2021 

B-TONTTIOSA 
 

LAATIJA: AMANDA RENKO 
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Tässä selvityksessä esitetään A-tonttiosan tehdyn julkisivun ääneneristävyyslaskentaa. 
Kohde on kaksikerroksinen omakotitalo Vantaan liikenne- ja lentomelualueella. 

Työ on tehty osana rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelmaa, eikä täten ole kelpo 
dokumentti virallisiin tarkoituksiin. Kohteen osoite ja asiakkaan tiedot on piilotettu. 

Liitteet: 

1. Laskentaosuus 
2. US- ja YP-rakenteet. Räystäsdetalji 
3. Arkkitehtipiirustukset 

 

 

Vantaan kaupungin karttapalveluiden mukaan kohteen julkisivun äänitasoerovaatimus 
on vähintään 32 dB ollessaan kaupungin toisella lentomeluvyöhykkeellä (Lden 50-55 dB). 
Kohteen julkisivun todellinen äänitasoerovaatimus on tarkastettava viranomaiselta. 

Sisällä sallittavina äänitasoina sovelletaan ympäristöministeriön asetusta 360/2019, 
jolloin toissijaisten huoneiden äänitasoerovaatimus on 5 dB pienempi verrattuna 
ensisijaisiin huoneisiin. 

Ensisijaisiksi huoneiksi luokitellaan makuuhuoneet, olohuone ja keittiö. Toissijaisiksi on 
luokiteltu vessat, vaatehuoneet, eteinen, jne. 

 

 

Laskelman perusteena on sovellettu RIL 129 Ääneneristyksen toteuttaminen -kirjassa 
esitettyjä ohjeita. Laskelmassa on käytetty äänitasoeromenetelmää. 

Ikkunoiden ja ovien korjaustermi on vähintään 3 dB tiivisteiden yleisen kulumisen takia.  

Kohteen ulkovaipparakenteet ovat valittu eri valmistajien rakenteiden pohjalta.  
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Huone: ET

Ulkoseinän pituus: 2,5

Huonekorkeus 4,4

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

US 8,7 176 % 41 9,5 31,5 68,5

YP 4,3 87 % 49 6,4 42,6 57,4

Ovi 2,3 47 % 42 3,7 38,3 61,7

Lattia pinta-ala 4,9 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: K

Ulkoseinän pituus: 5,0

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 4,2 30 % 48 3,0 45,0 55,0

US 6,4 46 % 41 3,6 37,4 62,6

Ovi 1,9 14 % 42 3,0 39,0 61,0

Lattia pinta-ala 13,8 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: KHH

Ulkoseinän pituus: 3,0

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

US 5,3 98 % 41 6,9 34,1 65,9

Ovi 2,1 38 % 42 3,0 39,0 61,0

Lattia pinta-ala 5,4 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

69,6 30 27

65,3 35 32

67,1 33 27
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Huone: LH

Ulkoseinän pituus: 3,3

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 1,3 36 % 48 3,0 45,0 55,0

US 7,0 200 % 41 10,0 31,0 69,0

Lattia pinta-ala 3,5 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: MH1

Ulkoseinän pituus: 2,88

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 4,6 51 % 48 4,1 43,9 56,1

US 0,5 5 % 41 -5,7 46,7 53,3

Ovi 2,2 24 % 42 3,0 39,0 61,0

Lattia pinta-ala 8,9 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: PH

Ulkoseinän pituus: 4,1

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 0,2 2 % 48 3,0 45,0 55,0

US 10,1 140 % 41 8,4 32,6 67,4

Lattia pinta-ala 7,2 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

69,2 31 27

65,0 35 32

67,7 32 27
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Huone: R + OH

Ulkoseinän pituus: 5,8

Huonekorkeus 3,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 11,5 38 % 48 3,0 45,0 55,0

US 6,6 22 % 41 0,4 40,6 59,4

YP 34,2 113 % 49 7,5 41,5 58,5

Ovi 2,2 7 % 42 3,0 39,0 61,0

Lattia pinta-ala 30,2 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: VH

Ulkoseinän pituus: 2,1

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 0,4 7 % 48 3,0 45,0 55,0

US 4,8 82 % 41 6,1 34,9 65,1

Lattia pinta-ala 5,9 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: WC

Ulkoseinän pituus: 1,0

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 0,2 11 % 48 3,0 45,0 55,0

US 2,3 154 % 41 8,9 32,1 67,9

Lattia pinta-ala 1,5 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

65,0 35 32

65,5 34 27

68,1 32 27
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Huone: MH2

Ulkoseinän pituus: 5,9

Huonekorkeus 1,6

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

US 7,3 89 % 41 6,5 34,5 65,5

YP 13,9 171 % 49 9,3 39,7 60,3

Ovi 2,1 26 % 42 3,0 39,0 61,0

Lattia pinta-ala 8,2 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: MH3

Ulkoseinän pituus: 5,9

Huonekorkeus 1,6

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

US 7,3 105 % 42 7,2 34,8 65,2

YP 12,7 181 % 49 9,6 39,4 60,6

Ovi 2,1 30 % 42 3,0 39,0 61,0

Lattia pinta-ala 7,0 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

Huone: MH4

Ulkoseinän pituus: 3,2

Huonekorkeus 0,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

Ikkuna 1,9 26 % 42 3,0 39,0 61,0

US 1,6 21 % 41 0,3 40,7 59,3

YP 9,9 132 % 49 8,2 40,8 59,2

Lattia pinta-ala 7,5 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

67,6 32 32

64,7 35 32

67,7 32 32
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Huone: WC2

Ulkoseinän pituus: 4,6

Huonekorkeus 2,5

Pinta-ala % lattiapinta-alasta Rw+Ctr Korjauskerroin Korjattu luku Äänisiirtymä Osasumma
Laskettu 

eristävyys (dB)
Vaadittu äänitasoero

US 11,6 143 % 41 8,5 32,5 67,5

YP 8,8 108 % 49 7,3 41,7 58,3

Lattia pinta-ala 8,1 m2 Äänitasoerovaatimus täyttyy

68,0 32 27



- +

1. Ulkoverhouslauta
2. Ulkoverhouksen kiinnityskoolaus ja tuuletusrako
3. Tuulensuojalevy > 5 kg/m2, >9 mm
4. Runkotolpat 48x172 mm k600
5. Ilmansulku, jatkokset tolpan kohdalle, limitys > 200 mm
6. Kipsilevy > 9 kg/m2 13 mm *
6.

Rw + Ctr > 41 dB

* Tarvittaessa toinen kerros kipsilevyä ,
jolloin Rw + Ctr lukuun lisätään 1 dB

1. 2.3. 4.

5.

6.

US 1:10 US rakenne

RAKENNE:



Liite 4  9(10)

4.

6.

7.

1. Peltikate + aluskate
2. Kantava rakenne ja tuuletusväli    >100 mm
3. Tuulensuojaeriste ja äänenvaimennuskerros  40 + 2x13 + 50 mm
4. Eriste, kivivilla     > 375 mm
5. Koolaus k300     2x32 mm
6. Ilmansulku
7. Rakennuslevy, kipsilevy > 9kg/m3   13 mm
8. Sisäverhous

Rw + Ctr > 49 dB
Rw + C > 54 dB

5.

8.

2.

3.

1.

YP 1:20 YP rakenne

RAKENNE:
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1.

tuuletus vaimennetun raon kautta

2.

1. Tuuletusraon äänenvaimennus. Mineraalivilla 50 mm ja kipsilevy >9 kg/m2 2x13 mm.
Äänenvaimennusrakenne jatkuu ullakkoon saakka.
Kipsilevyt asennetaan päällekäin limittäen. Levyjä ei saa liimata yhteen.

2. Saumat tiivistetään elastisella tiivistemassalla

YP 1:20 Räystäiden vaimennusperiaate

RAKENNE:


