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Sisältö ajankohtaista akustiikasta
• Uutta lainsäädäntöä ja ohjeita:
• Ääniympäristöasetus ja sen soveltamisohje

• Laatu ja ympäristösertifointijärjestelmät rakentamisessa
• Ajankohtaisia ilmiöitä

Yli 700 asiantuntijaa

10 %

Perustettu

vuotuinen
kasvu

1959

44 nettosuositteluindeksi
Projekteja yli

9
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Toimialoja

3

Lean-koulutettuja
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Akustiikkasuunnittelu numeroina
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FISE-pätevyydet

Akustisia mittauksia vuodessa

> 900

kpl

✓ Akustiikkasuunnittelu PV, V+, V, T
✓ Tärinäasiantuntija aa

✓ Rakennusfysiikka PV
✓ Betonirakenteet V+

Uutta lainsäädäntöä akustiikkaan

Uutta lainsäädäntöä ja soveltamisohjeita
• Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä 796 / 2017
• Asetuksen ääniympäristöasetuksen muuttamisesta 360/2019
• Muutokset asetuksen (796/2017) 5 ja 6 § momentteihin

• Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä 2018
• Top-ten kortit

Ohje

Oppaat

Säädösten rakenne
Asetus

•
•

Suunnittelumenetelmiä
Tilatyyppikohtaisia
suunnitteluohjeita

1 §: Soveltamisala ilmiöiden tasolla
Huoneakustiikka

Ääneneristys

Tarkoitus
Tutkii äänen heijastumista, vaimenemista,
leviämistä ja sirontaa saman tilan sisällä.
Liittyy puheen selvyyteen, äänenkäyttöön ja
musiikin sointiin.

Tarkoitus
Vähentää puheen ja musiikin siirtymistä tilasta
toiseen ja vaimentaa rakenteeseen
kohdistuvien iskujen synnyttämää ääntä. Liittyy
yksityisyyteen vastaanottohuoneissa,
luottamuksellisiin keskusteluihin
neuvottelutiloissa ja naapuriäänten
häiritsevyyteen asuinrakennuksissa.

Kohteet
Kulttuurirakennukset, oppilaitokset, sairaalat,
toimistot, päiväkodit

Kohteet
Asuinrakennukset, kulttuurirakennukset, toimistot, sairaalat

Tarkoitus
Eristää pyörivät ja liikkuvat laitteet rakennuksen
rungosta tai rakennuksen värähtelevästä
maaperästä ratojen varsilla.

Tarkoitus
Vähentää liikenne- ja muun melun leviämistä
ja vaimentaa rakennuksen teknisten
järjestelmien aiheuttamaa ääntä
.
Kohteet
Maankäytön suunnittelu eri vaiheissaan ja
erityisesti asuinrakennukset, sairaalat
(varavoimakoneet, ilmastointilaitokset),
helikopterikentät, teollisuusrakennukset

Kohteet
Asuinrakennukset, kulttuurirakennukset,
toimistot, sairaalat (tärinäherkät
kuvantamislaitteet), tutkimuslaitokset
(tärinäherkät tutkimuslaitteet), studiot,
helikopterikentät

Meluntorjunta

Tärinän- ja runkomeluneristys

Ääniympäristöasetuksen keskeiset muutokset ja
niiden vaikutukset
•

Vaatimustasot pääsääntöisesti ennallaan
•
•
•

•

Joissain tilanteissa helpotuksia
Hyvän rakentamistavan mukaiset ratkaisut ovat edelleen toimivia
Rakennuskustannukset eivät kasva

Koskee aiempaa poiketen myös asuntojen lisäksi:
•
•
•
•

Majoitus- ja potilashuoneita
Opetus, kokous ja ruokailutiloja
Hoito, harrastus, liikunta ja toimistotiloja
Uudisrakentamisen lisäksi myös korjausrakentamista ja käyttötarkoituksen
muutoksia

•

Rakennetyypeissä otettava huomioon uudet ääneneristävyyden
mittaluvut, DnTw, L´nTw +CI,50-2500

•

Puheenerotettavuudelle uusi kriteeri, STI

•

Asuin-, majoitus- ja potilashuoneet
•

Rakennuksen ulkovaipan ääneneristysvaatimus otettava huomioon
•

•

•

•

Huom! Uudet
mittaluvut

Ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava siten, että ääneneristys vähintään 30 dB, ellei
asemakaavasta muuta johdu.
Tapausharkintamenettely olemassa

Runkoäänen- ja tärinäneristys on suunniteltava ja toteutettava tilan
käyttötarkoitus huomioon ottaen

Akustiikkasuunnittelijan ilmoittaminen hankkeessa
•
•

Jos kohde vaativa tai erityisen vaativa
Suunnittelija pätevyys ilmoitettava

Spektripainotustermi CI,50-2500 ≥ 0 dB

Ohje: akustiikkasuunnittelijan ilmoittaminen
• Jos kohteen vaativuusluokka on vaativa tai poikkeuksellisen vaativa, rakennuslupahakemuksen
yhteydessä on ilmoitettava akustiikkasuunnittelija, jolla oltava vaativuusluokkaa vastaava kelpoisuus
• Vaativia rakennushankkeita:
•
•
•
•

Asuinkerrostalo
Terveyskeskus
Sairaala
Rakennus sisältää opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta-, toimisto-, majoitus- tai potilastiloja

• Poikkeuksellisen vaativia rakennushankkeita:
• Asuinrakennukset tärinä- ja runkomelualueelle
• Rakennuksen käyttötarkoituksesta aiheutuu poikkeuksellisia vaatimuksia tilojen meluttomuudelle, tärinättömyydelle,
ääneneristävyydelle tai akustiikalle
•
•
•

Meluton tai tärinätön teollisuus- tai tutkimustila
Rakennus, jonka ääniympäristöltä edellytetään poikkeuksellisen korkeaa laatua musiikin kuuntelun tai puheen ymmärrettävyyden
vuoksi (konserttisali, elokuvateatteri)
Meluisa tila asuinrakennuksen yhteydessä

• Akustisesti ainutkertainen ratkaisu, jolle ei ole valmiita suunnitteluohjeita tai josta ei ole kokemusperäistä tietoa, jolloin
edellytetään akustiikan teoreettisten perusteiden syvällistä hallintaa,
• Suunnitteluun liittyy uusien, akustisesti erittäin vaativien rakenneratkaisujen tuotekehitys

Rakennusvalvontojen yhtenäiset käytännöt / TopTen

Yhtenäisissä TOPTEN -käytännöissä ovat mukana:
Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti, Kuopio, Pori,
Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Vaasa, Lohja, Kauniainen, Naantali, Kaarina,
Masku, Tuusula, Valkeakoski, Kalajoki

Top 22?

Topten-lomakkeet
• Vanhat lomakkeet löytyvät https://www.pksrava.fi/asp2/default.aspx
• kansiosta 117f Akustiikka:

• RAK05-lomake
•

Käsittelee piha-alueiden meluntorjuntaa, ulkovaipan ääneneristävyyttä, parvekkeiden meluntorjuntaa sekä tärinän ja runkomelun
torjuntaa -> AKU täyttää

• Uudet lomakkeet ilmestynevät lähiaikoina
• Yleistyneet hankkeissa, uutuutena tulleet tekninen ennakkopalaveri sekä
lupajärjestelmä (sähköinen)
• Vuoden 2019 lopulta saakka

Lainsäädännöstä näkyviä vaikutuksia
• Viranomaiset
• Lausuntotarpeet
• Selvitystarpeet
• Tekniset ennakkopalaverit
• Lupajärjestelmät
• Esim. apuna dokumentaatiossa ja tiedon
jakamisessa

• Suunnittelijan näkökulmasta
• Erilaisia selvityksiä aiempaa enemmän
• Liikennemelu, tärinä ja runkomelu
• Ulkovaipan ääneneristysselvityksiä
• Lausuntoja esim. käyttötarkoituksen
muutoksesta
• Suunnitelmien tarkastusmenettelyjä

• Pätevyydet

• Yritysten näkökulmasta
• Rakennusluvan ehdot ja lausuntovaateet
lisääntyneet
• Huomioitava jo ennen rakennuslupaa
• Lisää ennakoivaa toimintaa
• Apuna esim. Top-ten kortit
• https://www.pksrava.fi/asp2/default.aspx

• Perusajatuksena on asioiden ennakointi ja
huomioiminen
• Vähentää jälkikäteen korjaamista ja
kustannuksia
• Jouhevoittaa lupaprosessin etenemistä

Laatu- ja ympäristösertifikaatit
Akustiikka osana mukana

Laatu ja ympäristösertifikaatit
•
•
•
•

RTS
Joutsenmerkki
Breeam
Leed

• Rakennusten käyttäjien, sijoittajien, rakennuttajien, viranomaisten työkaluja
• Voidaan verrata ja arvioida kiinteistöjen energiatehokkuutta ja osoittaa elinkaarivaatimukset
yhtenäisillä menetelmillä
• Rakennuksia arvioidaan eri kategorioissa ja luokitustavoissa
-> riippuu luokitusjärjestelmästä
• Kriteeristö myös vaihtelee jonkin verran luokitusjärjestelmittäin
• Yleensä kansallinen lainsäädäntö tai standardit taustalla

•
•
•
•

Suomessa tullut viime vuosina
Ovat maksullisia
Käytetään myös rakennuksen markkina ja ympäristöleimana
Hankkeissa syytä huomioida tarvittavat työmäärät ja resurssit

Joutsenmerkki
• Joutsenmerkki
• Pohjoismainen
• Kohteet:
• Pientalot, kerrostalot, koulu- ja päiväkotirakennukset
• Senioriasunnot ja palvelukodit (rakennusluvassa luokiteltu
asuinrakennukseksi)

• Osa-alueita:
• Energia –Ympäristö- Terveys-Laatu
• Vaatimuksia myös akustiikalle esim.
sisäilmakategoriassa (3)
• Jälkikaiunta-aika + vapaa valintainen kriteeri
• SFS5907 mukaiset vaatimukset luokassa C
• Tulee saada riittävä määrä pisteitä merkinnän
saamiseksi: pakolliset osa-alueet O+nro, lisäpisteet
P+nro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Energiatehokkuus
Jätteet
Sisäilma
Kemialliset tuotteet ja rakennusmateriaalit
Rakennusprosessin laadunvarmistus
Laatu ja viranomaisvaatimukset
Asukkaita ja isännöitsijöitä koskevat ohjeet
Pistevaatimukset

Ympäristöluokitusjärjestelmä BREEAM
• BREEAM
•
•

•

Building Research Establishment Environmental Assessment
Method
Englantilaisten kehittämä, pohjautuu yhteiseen
eurooppalaiseen normistoon
Sertifioitavat rakennukset luokitellaan täytettyjen kriteerien
perusteella:
•

•
•

Läpäisty, hyvä, erittäin hyvä tai erinomainen.

Uusien ja suurempien peruskorjattavien kiinteistöjen arviointiin
https://www.breeam.com/

Akustiikka :
• Talotekniset laitteet ja niiden melu
•

Rakennuksen ulkopuolella melulle herkkien rakennusten
läheisyydessä
•
•

Ennen kohteen rakentamista
Kohteen valmistuttua

• Sisätilojen taustamelutasot, äänieristys, jälkikaiuntaaika
•
•

Kriteerit SFS5907 rakennusten akustinen luokitus mukaan
Puuttuvilta osin esitetään taulukkoarvot

• Tulee esittää vaatimusten todentaminen
•

esim. laskelmin, mallinnuksin, mittauksin

• Akustikon pätevyyskriteerit

Laatuun ympäristöön liittyvät luokitusjärjestelmät LEED
• LEED
• Leadership in Energy and Environmental Design
• U.S. Green Building Councilin myöntämä
• Globaali rakennusten
ympäristöluokitusjärjestelmä
• Yhtenäinen kriteeristö ja vertailtavuus koko
maailmassa

• Kohteet:
• Uudet ja peruskorjattavat rakennukset, joissa yksi
käyttäjä
• Monen käyttäjän rakennukset, kuten toimistot ja
kauppakeskukset
• Asuinrakennukset

• Sertifioitavat rakennukset luokitellaan täytettyjen
kriteerien perusteella neljään eri luokkaan:
• Certified, Silver, Gold ja Platinium.

• https://www.usgbc.org/leed

• Akustiikka huomioitu
• Talotekniikkalaitteiden taustamelu
• Ilmaääneneristävyys
• Jälkikaiunta-aika
• Äänentoisto ja peiteääniratkaisut
• Laatukriteerit ja taulukkoarvot em. kriteereille
• Todentaminen tulee esittää laskelmin ja
mittauksin

Ajankohtaisia ilmiöitä akustiikasta
Avoimet työ ja oppimisympäristöt

Avoimet oppimisympäristöt mediassa

Ääniongelmia esiintyy edelleen ja ovat ajankohtaisia
Avoimet työ- ja oppimisympäristöt
•

Merkittävimmät ongelmat:
•
•
•
•
•
•
•

•

Äänen leviäminen tilassa esteettömästi
Tilassa ei tilanjakajia
Kaiuntaisuus, liian vähän absorboivia pintoja
Korkea melutaso opetuksen aikana
Puheääni toimistotyötä häiritsevänä tekijänä
Vetäytymistilojen puute
Ihmiset eivät osaa käyttää tiloja eivätkä ymmärrä suunnitteltuja ratkaisuja

Ratkaisukeinoja:
•

Äänekkäät toiminnat tarvitsevat erillisen tilan
•

•
•
•
•
•
•
•
•

esim. musiikki, tekninen työ, liikunta

Suuri määrä ääntä absorboivia pintoja
Riittävän korkeat, ääntä eristävät tilanjakajat
Peiteäänijärjestelmä, vastamelukuulokkeet
Tilojen monimuotoisuus
Vetäytymistilat, puhelutilat ja niiden riittävyys
Tilojen käyttökoulutus
Tilojen suunnittelu ylipäätään
On mahdollista tehdä korjaustoimenpiteitä jos tahtoa löytyy!

5 §: Perustelut avotoimiston ohjearvoille
Kustannuskertymä avotoimistossa
2500000

170 hengen avotoimisto
Oletetaan, että työtunnin kustannus on ulos myytynä 60 €/h ja
työajasta laskutettavaa on 90 %.

Kustannus [€]

2000000

Äänen häiritsevyydestä seuraavan työajan menetyksen johdosta
minimitason avotoimisto on 5 vuodessa 1,2 M€ kalliimpi kuin
hyvin suunniteltu.

1500000

1000000

Ihmisillä on oikeus työskennellä hyvissä ääniolosuhteissa.
Panostaminen niihin myös kannattaa!
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Vuodet
Hyvä avotoimisto

Huono avotoimisto

5

Kemppainen, J. 2017. Akustisten olosuhteiden kustannusvaikutukset. Diplomityö.
Espoo, Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu.

Akustiikan ohella oleellista
• Koulujen muutosvalmennus uuteen
opetussuunnitelmaan
• Tiedottaminen ja osallistaminen
• Opastus tilojen oikeaan käyttöön & tilojen erilaisiin
käyttötarkoituksiin
• Opastus oman ja oppilaiden puheäänen käyttöön
• Opetusryhmän puheakustiikka lähietäisyydellä esim. oppilaiden
kokoaminen lähelle, kun opettajalla asiaa kaikille
• Puhuminen tilaan hajaantuneille oppilaille ei ole mahdollista

• Toiminnan suunnittelu ja muuttuvien tilanteiden
hallinta
• Käytännöt, esim. viikkopalaverit
• Toimintaohjeet
• Toimintakulttuuri

• Käyttäytymissäännöt ja yhteiset pelisäännöt

Keskustelua ja kokemuksia

