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MITÄ VOIDAAN MITATA
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• Ääneneristysmittaukset
- Ilmaääneneristys
- Askeläänitaso

• Huoneakustiset mittaukset
- Jälkikaiunta-aika

• Äänitasomittaukset
- Talotekniset laitteet
- Ympäristömelulähteet



ÄÄNENERISTYSMITTAUKSET
ILMAÄÄNENERISTÄVYYS
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• Rakenteen kykyä eristää 
esimerkiksi puheen ja 
musiikin ääntä

• Mitataan kalibroidun 
kaiuttimen äänenpaineen 
erotuksena huonetilojen 
välillä

• Mittauskohteita väliseinät ja  
-pohjat sekä julkisivut 



ÄÄNENERISTYSMITTAUKSET 
ASKELÄÄNITASO
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• Rakenteen kyky eristää 
runkoääniä kuten 
askeleiden ja kalusteiden 
kolinan aiheuttamaa ääntä

• Runkoääniheräte luodaan 
välipohjaan standardoidulla 
askeläänikojeella

• Voidaan suorittaa sekä 
pysty- että vaakasuunnassa



ÄÄNENERISTYSMITTAUKSET 
VAATIMUKSET
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Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä (2018)

• Mittaustuloksista johdetaan 
mittaluvut 
ilmaääneneristykselle ja 
askeläänitasolle

• Uusissa rakennuksissa 
Ympäristöministeriön 
asetuksen 796/2017 
ohjearvot

• Vanhemmissa rakennuksissa 
rakennuslupavuoden 
mukaiset vaatimukset



Askeläänikoje
Äänitasomittari

Kaiutin



HUONEAKUSTISET MITTAUKSET
JÄLKIKAIUNTA-AIKA
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• Jälkikaiunta-aika kuvaa 
aikaa, jossa huoneessa 
oleva äänikenttä vaimenee 
60 dB

• Määritetään huoneen 
kaikuisuus sekä 
äänenvaimennuksen tarve

• Käytetään huoneakustiikan 
suunnittelussa ja 
todentamisessa



ÄÄNITASOMITTAUKSET
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Ympäristömelu
• Tieliikenne, teollisuus ja 

voimalaitokset 
• Valtioneuvoston päätöksen 

993/1992 ohjearvot piha-
alueiden päivä- ja yöajan 
keskiäänitasoille LAeq,07-22 
55 dB ja LAeq,22-07 50 dB

Talotekniset laitteet
• Ilmanvaihto
• Hissit 
• Lämmityslaitteet 
• Ympäristöministeriön 

asetuksen (796/2017) tai 
rakennusmääräyskokoelman 
C1 ohjearvot 



MILLOIN VOIDAAN MITATA
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Ilma- ja askelääni
• Rakenteet ovat 

pintakäsittelyä vaille valmiita
• Askeläänitasomittauksissa 

lattianpäällysteiden tulee 
olla asennettuna

• Ympärillä ei tehdä meluisia 
töitä

Ympäristömelu
• Tarvitaan sopivat 

sääolosuhteet
• Taustamelu riittävän 

alhainen



MITTAUKSET REMONTIN YHTEYDESSÄ
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• Korjausrakentamisen yhteydessä 
ääneneristystä ei saa heikentää

• Ääneneristykset on hyvä mitata ennen ja 
jälkeen muutos- tai korjaustoimenpiteitä

• Auttaa estämään hankalia riitatapauksia
– On ollut tapauksia, joissa ei olla mitattu ennen 

remonttia. Tällöin on hankalaa todistaa 
ääneneristyksen laadun säilyminen tai muutos



MITTAUSTEN TILAAMINEN
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Mittauksia kannattaa tilata
• Kun tiedossa on muutos- tai 

korjausrakentamista
• Kiista- tai valitustapauksissa
• Uuden rakennuksen 

valmistumisen lähestyessä  

Mittauksia tilatessa on hyvä tiedostaa
• Mitä halutaan mitata
• Mihin mittaustuloksia verrataan
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