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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 alkuperäisen SL-220 laatan laboratoriomittaustuloksiin, joiden avulla 

on laskettu uudet SL-220 ja SL-270 laatan ilma- ja askelääneneristävyydet. Laboratorioar-

vojen avulla on sen jälkeen mallinnettu laskennallisesti kentällä saavutettavat ääneneristä-
vyydet tyypillisessä asuinkerrostalossa. 

2 Määräykset 

Ympäristöministeriön asetuksen 796/2017 mukaiset määräykset uuden rakennuksen ääne-
neristykselle on esitetty alla. Määräykset koskevat kohteita, joille on haettu rakennuslupaa 

1.1.2018 alkaen. Asuntojen sekä majoitus- ja potilashuoneiden ilma- ja 

askelääneneristyksen suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettava seuraavia 
lukuarvoja: 

 

Tila DnT,w [dB] L’nT,w + CI,50-2500 [dB] 

Asuntojen, majoitus- tai potilashuoneiden 
välillä 

55 53 

Uloskäytävästä asuin-, majoitus- tai potilas-
huoneeseen 

39 63 

 
Jos asunto kytkeytyy rakenteellisesti tiloihin, joissa syntyy voimakasta, erityisen häiritsevää 

tai pienitaajuista ääntä, riittävän ääneneristyksen toteutumiseen on kiinnitettävä suunnitte-
lussa ja toteutuksessa erityistä huomiota. 

 

Impulssimaisen, kapeakaistaisen tai pienitaajuisen melun yhden tunnin keskiäänitaso ei 
saa ylittää nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneissa 25 desibeliä. 

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 sähköpostista 13.3.2018 (Lujabetoni / Samu Mäkelä: poikkileikkaukset ja materiaali-

painot).  

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-

keläänen parannus massiivibetonilaattojen tavoin rakenteen massan funktiona. Laskenta 
perustuu standardeihin EN 12354-1 ja 12354-2 ja laskenta on tehty taajuuksittain taajuus-
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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 ääneneristyksen DnT,w ja L’nT,w + CI,50-2500 -arvot. Mallinnuksessa on 

otettu huomioon virhemarginaali 3 dB. Mallinnus on tehty tyypilliseen olohuone-keittiö-
tilaan sekä pieneen makuuhuoneeseen. Olohuone-keittiö vastaa lausunnossa 7036-1a esi-

tettyä laskentaa. Pintamateriaalina käytettiin tuplex+parkettia, jonka askeläänenparannus-

luku ∆Lw on 18 dB. 
 

Alkuperäisen laboratoriossa mitatun SL-220 laatan pintamassa on ollut 350 kg/m2. Tämän 
avulla on laskettu uudet ääneneristysarvot seuraavilla pintamassoilla:  

o SL-220: 380 kg/m2 

o SL-270: 470 kg/m2 

5 Laskentatulokset 

Ilmaääneneristävyyden Rw laskentatulokset olivat: 

o SL-220: Rw = 57 dB 
o SL-270: Rw = 61 dB 

 
Askeläänitasojen Ln,w laskentatulokset olivat (ilman pintamateriaalia): 

o SL-220: Ln,w = 75 dB 

o SL-270: Ln,w = 72 dB 
 

Kenttämittauksia vastaavat laskennalliset ääneneristävyydet on esitetty taulukoissa 1 ja 2. 
 

Taulukko 1. Mallinnetut ilma- ja askelääneneristävyydet pienessä makuuhuoneessa. 

 Ilmaääneneristys DnT,w [dB] Askelääneneristys L’nT,w + CI,50-2500 [dB] 

SL-220 55 55 

SL-270 57 52 

 

Lasketussa tyypillisessä tilanteessa pienessä makuuhuoneessa SL-220 täyttää ilmaääne-
neristävyyden määräyksen, mutta ei askelääneneristävyyttä asuinhuoneistojen välillä. SL-

270 täyttää sekä ilma- että askelääneneristävyyden määräyksen asuinhuoneistojen välillä. 

 
Taulukko 2. Mallinnetut ilma- ja askelääneneristävyydet lausuntoa 7036-1a vastaavassa 

olohuone-avokeittiö-yhdistelmässä. 

 Ilmaääneneristys DnT,w [dB] Askelääneneristys L’nT,w + CI,50-2500 [dB] 

SL-220 54 51 

SL-270 57 49 

 

Lasketussa tyypillisessä tilanteessa olohuone-keittiö-yhdistelmässä SL-220 täyttää aske-
lääneneristävyyden määräyksen, mutta ei ilmaääneneristävyyttä asuinhuoneistojen välillä. 

SL-270 täyttää sekä ilma- että askelääneneristävyyden määräyksen asuinhuoneistojen vä-
lillä. 

 


