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Ympäristöministeriön asetus 796/2017
rakennuksen ääniympäristöstä

Melun vaikutukset ihmisiin
•
•

•
•
•

Välittömät: kuulon vaurioituminen
Aistit ja kuuleminen: häiritsevyys ja
äänien kokeminen
Viestinnän laatu ja puheen häirintä
Psykofysiologiset ja henkiset vaikutukset:
verenpaine, sydänoireet
Suorituskyky, käyttäytyminen ja
häiriöt, univaje
Berglund & Lindvall: Community noise. WHO 1995.

Melun häiritsevyyteen
liittyviä ohjearvoja
Tilanne

Keskiäänitaso LA,eq [dB]

Säädös tai viite

Nukahtaminen ja musiikkimelu

25 dB

STMa 545/2015

Yöaikainen melu asunnossa

30 dB

STMa 545/2015

Päiväaikainen melu asunnossa

35 dB

STMa 545/2015

Avotoimisto

40 dB

SFS 5907

Tuulivoimamelu ulkona

45 dB

VNa 1107/2015

Liikennemelun häiritsevyys (10 %)

50 dB

Tiedeakatemia

Melu ulkona, verenpainetaudin
kynnysarvo

55 dB

VNp 993/1992

Liikennemelun häiritsevyys (30 %)

60 dB

Tiedeakatemia

Puhelimen käyttö vaikeutuu

65 dB

Toppila

Altistumisen tarkastelu melutyössä

70 dB

VNa 85/2006

Altistumisen alaraja melutyössä

80 dB

VNa 85/2006

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

Valmistelu
•
•
•
•

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistustyö
toteutettu 2013–2014
2012-2014: taustatyönä tieteellistä
tutkimusta
2015: ympäristöministeriö käynnisti
RakMK C1:n uudistamisen syksyllä
2016: valmistelu jatkui vaikutusarvioilla:
tekniset ja kustannusvaikutukset
• Diplomityö A-Insinööreillä

•
•
•
•

Lausuntokierros kesällä 2017
Asetus annettiin 24.11.2017
1.1.2018 asetus voimaan
Asetukseen liittyvä ohje keväällä
2018

Uudistuksen tutkimustausta:
ÄKK-hanke (2012–2014)
• Tutkimuslaitokset
•

TTY, rakennustekniikan laitos
•
•
•
•

•

Työterveyslaitos
•

•

Dos. Valtteri Hongisto

Turun yliopisto, psykologia
•

•

Yliassistentti Mikko Kylliäinen
Kaksi diplomityötä
Yksi kandidaatintyö
Aineistoa yhteen väitöskirjaan

Prof. Jukka Hyönä

Tutkimus keskittyi ääneneristävyyden mittalukujen ja
asumis- ja liikennemelun
subjektiivisen kokemuksen
yhteyteen

• Rahoittajat (n. 1 M€)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tekes
Ympäristöministeriö
Betoniteollisuus ry
Kestävä kivitalo –ryhmä
Karelia-Upofloor Oy
Wärtsilä Finland Oy
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy
Piikkio Works Oy
Finnish Wood Research Oy
Skaala Oy

Säädösten rakenne
Asetus

Ohje
•
•
•

Valmisteilla
Selittää
asetusta
Ohjearvoja tilaja rakennustyypeittäin

Oppaat
•
•

Suunnittelumenetelmiä
Tilatyyppikohtaisia
suunnitteluohjeita

?

Asetuksen sisältö
•
•
•
•
•
•
•

•

1 § Soveltamisala
2 § Määritelmät
3 § Rakennuksen ääniympäristön
suunnittelu ja toteutus
4 § Vaatimukset uuden rakennuksen
ääneneristykselle
5 § Vaatimukset uuden rakennuksen
melun- ja tärinäntorjunnalle
6 § Vaatimukset uuden rakennuksen
ääniolosuhteille
7 § Korjausrakentaminen, muutostyö ja
rakennuksen käyttötarkoituksen muutos
8 § Voimaantulo

1 §: Soveltamisala
• Asetus koskee
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asuntoja
Majoitus- ja
potilashuoneita
Opetustiloja
Kokoustiloja
Ruokailutiloja
Hoitotiloja
Harrastustiloja
Liikuntatiloja
Toimistotiloja

• Asetus koskee
•
•

Uudisrakentamista
Korjausrakentamista
•

Vrt. RakMK C1-1998:
soveltamisalana
uudisrakentaminen

1 §: Soveltamisala ilmiöiden
tasolla
Tarkoitus
Tutkii äänen heijastumista,
vaimenemista, leviämistä ja
sirontaa saman tilan sisällä.
Liittyy puheen selvyyteen,
äänenkäyttöön ja musiikin
sointiin.
Kohteet
Kulttuurirakennukset,
oppilaitokset, sairaalat,
toimistot, päiväkodit

Huoneakustiikka

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

Vrt. RakMK C1:
huoneakustiikka ei
soveltamisalassa
Odeon©1985-2013 Licensed to: License information /dongle unavailable at start up!

Tarkoitus
Eristää pyörivät ja liikkuvat
laitteet rakennuksen rungosta tai
rakennuksen värähtelevästä
maaperästä ratojen varsilla.
Kohteet
Asuinrakennukset, kulttuurirakennukset, toimistot, sairaalat
(tärinäherkät kuvantamislaitteet),
tutkimuslaitokset (tärinäherkät
tutkimuslaitteet), studiot,
helikopterikentät

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

Meluntorjunta

Tärinän- ja runkomeluneristys

Vrt. RakMK C1: tärinä ei
soveltamisalassa

6 §: Vaatimukset
rakennuksen ääniolosuhteille
Rakennuksen ääniolosuhteet on suunniteltava ja toteutettava siten, että tilassa saavutetaan
sen käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus. Perustelumuistiossa
on tähän liittyen annettu seuraavia arvoja:
Huonetila

Jälkikaiunta-aika T

Puheensiirtoindeksi STI

0,5–0,7 s

≥ 0,7

Ruokailu- tai liikuntatila

≤ 1,2 s

≥ 0,6

Potilashuone, hoito- tai
harrastustila

≤ 0,8 s

≥ 0,6

Toimistotila

≤ 0,6 s

≤ 0,5

Asuinrakennuksen porrashuone
tai uloskäytävä

≤ 1,3 s

–

Opetus- tai kokoustila

Perusteluesimerkki:
avotoimisto
•

Mallinnettiin todellinen 170 työpisteen
avotoimiston akustiikka kahdessa tapauksessa
• Versio 1:
•
•

•

Versio 2:
•
•

•

•

Akustisesti tarkoituksenmukainen
Rajoitetaan oman työtehtävän kannalta
tarpeettoman, häiritsevän puheäänen leviämistä
suurilla etäisyyksillä
Täyttää vaatimukset minimitasoisesti
Ei ole tehty avotoimistossa tarvittavia toimenpiteitä

Lasketaan avotoimistoakustiikkaa kuvaavat
parametrit ja niiden perusteella työajan
menetyksistä seuraavat kustannukset
Lasketaan molempien ratkaisujen
materiaalikustannukset
•
•
•

Kalusteet
Vaimentavat verhoukset
Peiteäänijärjestelmä

Tutkitut tapaukset
Avotoimisto mallinnettiin kahdessa
tapauksessa:
1. Akustisesti tarkoituksenmukainen avotoimisto
• Työpöydät
• Kaapit
• Seinäkkeet
• Tekstiilimatto
• Katto: akustiikkavilla
• Peiteäänijärjestelmä 42 dB (SFS 5907)
2. Vähimmäistason vaatimukset täyttävä avotoimisto
• Työpöydät
• Muovimatto
• Katto: akustiikkavilla
• Taustaäänitaso 33 dB (LVIS-laitteet, RakMk osa
C1)

Puheensiirtoindeksin arvo
avotoimistoissa
Puheensiirtoindeksin STI leviäminen
tarkoituksenmukaisesti suunnitellussa
avotoimistossa 1.

Puheensiirtoindeksin STI leviäminen
avotoimistossa 2.

Puheen häiritsevyyden
vaikutus työtehoon

•

Tuotos=p × l × w × t
•
•
•
•

p = työtehokkuus
l = työn laskutettavuusaste
w = laskutettava työn hinta tuntia kohti
t = työpäivän työtuntien määrä.

•
•

Alkutilanteessa työtehokkuus on 100 %
Tarkastelussa työpäivän pituudeksi on valittu
7,5 tuntia ja työn laskutettavuusasteeksi 90 %.
Työtehokkuus lasketaan työtehon
alenemisesta kaavalla:

•

Puheensiirtoindeksin (STI) vaikutus
työtehon alenemiseen (DP)

Kun mallintamalla on ensiksi selvitetty STIarvot erilaisissa tapauksissa, aiheutuvaa
työtehon alenemista arvioidaan Hongiston
mallin avulla. Lisäksi sama tarkastelu on tehty
toimistohuonetutkimuksen tulosten mukaan
piirretyn vaihtoehtoisen mallin avulla.
Työtehon alenemisen avulla saadaan
menetetty rahallinen tuotos kaavasta:

p=(1-DP)
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Hongisto, V. A model predicting the effect of
speech of varying intelligibility on work
performance. Indoor Air, 2005, vol. 15, nro.
458–468.

1

Työajan hukka puheen
häiritsevyydestä
Työajan hukasta aiheutuva kustannusmenetys tarkoituksenmukaisesti
suunnitellussa avotoimistossa (vaihtoehto 1) yhden vuoden aikana.
STI

> 0,8

0,7–0,79

0,6–0,69

0,5–0,59

0,4–0,49

0,3–0,39

0,2–0,29

1

1

1

4

5

9

9

1628 €

6477 €

4722 €

17825 €

17116 €

8805 €

2021 €

Työntekijöitä
Kustannusmenetys

58595 €

Kustannusmenetys yhteensä

Työajan hukasta aiheutuva kustannusmenetys vähimmäisvaatimukset
täyttävässä avotoimistossa (vaihtoehto 2) yhden vuoden aikana.
STI

> 0,8

0,7–0,79

0,6–0,69

0,5–0,59

0,4–0,49

0,3–0,39

0,2–0,29

1

4

14

20

31

27

19

1628 €

22669 €

86569 €

109692 €

100253 €

28228 €

4267 €

Työntekijöitä

Kustannusmenetys

Kustannusmenetys yhteensä

353306 €

Avotoimiston
rakennuskustannukset
Akustisten ratkaisujen rakennuskustannukset
Tarkoituksenmukainen
avotoimisto
• Seinäkkeet
• Kaapit
• Tekstiilimatto
• Kattoabsorptio koko alalla
• Peiteäänijärjestelmän tuottama
peiteäänitaso 42 dB
•

Rakennuskustannukset 517 000 €

Minimivaatimukset täyttävä
avotoimisto

•
•
•

Muovimatto
Kattoabsorptio koko alalla
Taustaäänitaso 33 dB (RakMK C11998)

•

Rakennuskustannukset 261 000 €

Akustiikan kustannusvaikutukset avotoimistossa
170 hengen avotoimisto

Kustannuskertymä avotoimistossa
2500000

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

500000
Kemppainen, J. 2017. Akustisten olosuhteiden
kustannusvaikutukset. Diplomityö. Espoo,
Aalto-yliopisto, Sähkötekniikan korkeakoulu.
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Vuodet
Hyvä avotoimisto

Huono avotoimisto

Perusteluesimerkki: puhetila
•
•

Naisten äänihuulten limakalvo värähtelee 200-300 kertaa/sekunti,
miehillä puolta vähemmän
Puheäänen voimakkuus:
• Tavallinen puheääni:
• Voimistettu puheääni:

55–65 dB
65–70 dB

•

Äänen tuoton kannalta melua (hälyä) ovat kaikki puhumisen kanssa
samanaikaiset äänet, jotka ylittävät 45 dB. Ääntä voimistetaan 5 dB
kutakin 10 dB taustamelun nousua kohden.

•

Terve ääni: äänen tuottaminen puhuessa on tiedostamatonta ja
vaivatonta, äänen laatu vaihtelee tunnetilasta ja asenteesta riippuen
Äänihäiriöt: sairaudet (astma, allergiat), äänenkäyttötavat,
elämäntavat, runsas äänenkäyttö
Tila: kaikuisuus, meluisuus, koneet ja laitteet.
Ilman laatu: ilman kuivuus ja pöly kuivaavat äänihuulten limakalvoja,
kylmyys ja veto, kostea ilma hyvä

•
•
•

Puhetila
•

Huonoissa tiloissa puhuja voimistaa ääntään
tiedostamattomasti, jolloin äänielimistö rasittuu
herkästi

•

Kaikuisuus ja meluisuus häiritsee sekä puhujaa
että kuulijoita
•
•
•
•

Kuulija väsyy kuuntelemaan,
Keskittyminen asiasisältöön herpaantuu
Kuuntelemisen sijaan syntyy tilanteeseen
kuulumatonta puhetta ja muuta toimintaa.
Melutason noustessa puhuja korottaa jälleen ääntään
ja ääni väsyy….

•

Jos akustiikka on huono, ”yli tekemisen” vaara on
lähellä. Kookkaat tilat voivat olla liiaksi
vaimennettuja tai toisaalta kaikuisia ja meluisia.

•

Vahvistimen käyttö erittäin suositeltavaa isossa
tilassa.

Puheakustiikkaan
vaikuttavat tekijät
•
•
•
•
•

Alussa optimaalinen puhetila
Ääni ei heijastu yleisölle
Pitkä jälkikaiunta-aika
Puutteita ääneneristyksessä
Taustaääni
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Akustiikaltaan kehnon
luokkahuoneen kustannukset
• Hyvä luokkahuone
• Opettajan äänenkäyttö
hallinnassa
• Ei äänihäiriön riskiä
• Rakennuskustannukset 8842 €

• Epäonnistunut luokkahuone
• Opettaja menettää äänensä
• Sijaisen palkkaus 2 viikkoa:
2184 €
• Foniatrin vastaanotto 3 kertaa:
435 €
• Puheterapia 10 kertaa: 910 €
• Sairastumisen kustannukset
yhteensä: 3529 €
• Rakennuskustannukset 2447 €
• Korjauskustannukset 6395 €
• Kustannukset yhteensä 12371 €

8 §: Voimaantulo
• Asetus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
• Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille
tulleisiin hankkeisiin sovelletaan tämän asetuksen
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä ja
määräyksiä.

Kiitoksia mielenkiinnosta!
Mikko Kylliäinen
p. 040 641 8959
mikko.kylliainen@ains.fi

WWW.AINS.FI

