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1 Johdanto 

Lujabetoni Oy on tilannut lausunnon SL-deck laatan ääneneristyksestä. SL-deck laatta on 

välipohjaelementti, joka koostuu kevytsorabetoniharkkojen päälle valetusta betonista. Tä-
mä lausunto perustuu SL-220 laatan laboratoriomittaustuloksiin, joiden avulla on laskettu 

SL-250 ja SL-270 laattojen ilma- ja askelääneneristävyydet. Laboratorioarvojen avulla on 

sen jälkeen mallinnettu laskennallisesti kentällä saavutettavat ääneneristävyydet tyypilli-
sessä asuinkerrostalossa. 

2 Määräykset 
Ilmaääneneristys 
Pienimmät sallitut ilmaääneneristysluvun R’w arvot Suomen rakentamismääräyskokoelman 

osan C1-1998 mukaan on esitetty alla. Määräykset koskevat kohteita, joille on haettu 

rakennuslupaa 1.1.2000 tai sen jälkeen. 
 

Tila 
R’w 
[dB] 

Asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välillä yleensä 55 

Asuinhuoneiston ja toista huoneistoa palvelevan uloskäytävän välillä, kun välissä on ovi 39 

 
Askeläänitaso 

Suurimmat sallitut askeläänitasoluvun L’n,w arvot Suomen rakentamismääräyskokoelman 

osan C1-1998 mukaan on esitetty alla. Määräykset koskevat kohteita, joille on haettu 
rakennuslupaa 1.1.2000 tai sen jälkeen. 

 

Tila 
L’n,w 
[dB] 

Asuinhuoneistoa ympäröivistä tiloista keittiöön tai muuhun asuinhuoneeseen, yleensä 53 

Uloskäytävästä asuinhuoneeseen 63 

3 Lähtötiedot 

Ilma- ja askelääneneristävyyksien laboratorioarvot SL-220 laatasta on saatu Bastian 

2.3.103 materiaalitietokannasta sekä raportista DANAK 100/1820 30.6.2014. 
 

Laattojen materiaalitiedot on saatu DANAK 100/1820 -raportista (Delta: materiaalitiheydet) 

sekä sähköposteista 10.5. (Abeo / Morten Rasmussen: poikkileikkaukset) sekä 11.5. (Luja-
betoni / Kari Turunen: materiaalipainot).  

4 Laskentaperusteet 

Rakenteiden ilmaääneneristävyyksien R [dB] laskemiseen on käytetty Helimäki Akustikot 
Oy:n kehittämää Excel-pohjaista laskentaohjelmaa ILPO, jonka toiminta, ominaisuudet ja 

tarkkuus on esitetty lähteessä ”Rakennusosien ilmaääneneristävyyksien mallintaminen 

rakentamisessa ja tuotekehityksessä” (Kylliäinen, M. & Mikkilä, A. 2009.). Laskentamalli 
ottaa huomioon mm. rakenteen rakennekerrosten materiaaliominaisuudet, 

rakennekerrosten paksuudet, rakennekerrosten välissä olevien ilmavälien paksuudet, 
tyhjän ja absorptiomateriaalilla täytetyn ilmavälin ominaisuudet sekä rakennekerrosten 

väliset kytkennät (jäykkä ranka, joustava ranka, kytkemätön kaksinkertainen rakenne). 
Rakenteen ilmaääneneristävyys on taajuusriippuvainen suure, joten ilmaääneneristävyydet 

R on laskettu taajuuksittain taajuusalueella 50 Hz…3150 Hz. 

 
Rakenteiden askelääneneristävyyksien laskennassa on aluksi verrattu SL-220 laatan labora-

toriomittaustulosta vastaavan painoiseen massiivibetonilaattaan, ja sen jälkeen arvioitu as-
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keläänen parannus massiivibetonilaattojen tavoin rakenteen massan funktiona. Laskenta 

perustuu standardeihin EN 12354-1 ja 12354-2 ja laskenta on tehty taajuuksittain taajuus-

alueella 50 Hz…3150 Hz. 
 

Tilojen välistä ääneneristystä on mallinnettu Bastian v2.3.103 ohjelmalla. Ohjelma ottaa 
huomioon tiloja eristävän rakenteen lisäksi myös sivuavien rakenteiden kautta sivutiesiir-

tymänä siirtyvät äänet. Mallinnustuloksena saadaan huoneistojen välistä kenttämittausta 
vastaavat laskennalliset ilmaääneneristysluvun R’w- ja L’n,w arvot. Mallinnuksessa on otettu 

huomioon virhemarginaali 3 dB. Mallinnus on tehty tyypilliseen olohuone+keittiö-tilaan, jo-

ka usein edustaa ääneneristävyyden kannalta kriittisintä tilannetta. Pintamateriaalina käy-
tettiin tuplex+parkettia, jonka askeläänenparannusluku ∆Lw on 18 dB. 

 
Tulosten laskennassa käytettiin seuraavia pintamassoja:  

o SL-220: 350 kg/m2 

o SL-250: 392 kg/m2 
o SL-270: 420 kg/m2 

5 Laskentatulokset 

Ilmaääneneristävyyden Rw laskentatulokset olivat: 
o SL-250: Rw = 58 dB 

o SL-270: Rw = 59 dB 
 

Askeläänitasojen Ln,w laskentatulokset olivat (ilman pintamateriaalia): 

o SL-250: Ln,w = 75 dB 
o SL-270: Ln,w = 74 dB 

 
Kenttämittauksia vastaavat laskennalliset ääneneristävyydet on esitetty taulukossa 1. 

 

Taulukko 1. Mallinnetut ilma- ja askelääneneristävyydet 

 Ilmaääneneristysluku R’w [dB] Askeläänitasoluku L’n,w [dB] 

SL-220 55,5 54,7 

SL-250 56,1 52,9 

SL-270 57,4 52,1 

 
Lasketussa tyypillisessä tilanteessa, SL-250 ja SL-270 täyttää sekä ilma- että askelääne-

neristävyyden määräyksen asuinhuoneistojen välillä. 


