
117 d xx Sisäportaiden 
mitoitus (julkaistava)



Portaan leveys



Sisäportaan nousu ja etenemä



Parvi



Pientalon kulkuluukku



Portaan käsijohteet



117 d xx Katokset  ja 
ajoväylät (luonnos)



Sisäänkäyntien katokset



Lumiesteet Lumiesteiden asenta-
mista suositellaan, kun 
peltikatto on jyrkkyy-
deltään 1:8 tai 
jyrkempi 
ja tiilikatteelle kun sen 
kaltevuus on 1:4 tai jyr-
kempi ja 
huopakatteelle 
jonka kallistus on 1:2 
tai 
jyrkempi. 



117 f 02X,Ulkovaipan 
äänieristys 



Valtioneuvoston päätös 
993/1992



Ääneneristys (asetus)



TopTen,
tapausharkinta

Asuin-, majoitus- tai potilashuoneen ulkovaipan ääneneristyksen ΔL tulee olla aina vähintään 30 dB lukuun ottamatta rakennuksia,

joihin sovelletaan tapausharkintamenettelyä.

Taulukko 1. Tapausharkintamenettelyn raja-arvot

Rakennus melualueella Rakennus lähellä melualuettaRakennus EI melualueella

Lento- tai tie- tai raideliikennemelu Päivällä > 55 dB 50 - 55 dB < 50 dB

                               Yöllä > 50 dB 45 - 50 dB <45 dB

Samanaikainen tie- ja raideliikennemelu Päivällä molemmat 45-50 dB molemmat < 45 dB

Yöllä molemmat 40-45 dB molemmat <40 dB

Muita huomioitavia melulähteitä esim.

Ei lento-, tie- eikä 

raideliikennemelua, eikä 

muita melulähteitä

Akustisen suunnittelijan ilmoittaminen

(tarvitseeko ilmoittaa ulkovaipan 

akustisen suunnitelun kannalta)

Akustinen suunnittelu on osa 

rakennusfysikaalista suunnittelua.

Rakennusfysikaalinen suunnittelu on osa 

rakennesuunnittelun erityisalaa.

Kyllä

Erillistä ilmoittamista ei 

tarvitse tehdä, mikäli 

akustinen suunnittelu sisältyy 

ilmoitetun

rakennesuunnittelijan 

sovittuihin tehtäviin ja 

hänellä on tehtävän 

edellyttämä pätevyys.

Kyllä

Erillistä ilmoittamista ei 

tarvitse tehdä, mikäli 

akustinen suunnittelu sisältyy 

ilmoitetun

rakennesuunnittelijan 

sovittuihin tehtäviin ja 

hänellä on tehtävän 

edellyttämä pätevyys.

Suunnittelutehtävän vaatimusluokka Tavanomainen, jos 

pelkästään selkeästi 

määrittynyt liikennemelu ja 

vaatimustaso korkeintaan 35 

dB.

Tavanomainen, jos 

pelkästään selkeästi 

määrittynyt liikennemelu ja 

vaatimustaso korkeintaan 35 

dB.

Selvityksen vaatimustaso Akustisen erityissuunnittelijan 

laatimat 

ääneneristyslaskelmat ja -

suunnitelmat.

Akustisen erityissuunnittelijan 

laatimat 

ääneneristyslaskelmat ja -

suunnitelmat.

Pääsuunnittelijan selvitys 

rakennuspaikan 

melulähteistä.

- kartta-aineisto

- taulukkomitoitus

- muut melulähteet

Ulkovaipan ääneneristysvaatimus  ΔL
Ajantasaisen 

asemakaavamääräyksen tai 

meluselvityksen mukaan.

Ajantasaisen 

asemakaavamääräyksen tai  

30 dB tai meluselvityksen 

mukaan.

Ei yleensä määräyksiä, jos ei 

asemakaavasta tai muista 

eritisistä syistä muuta johdu.

Rakennuksessa tai Lähellä rakennusta olevat muut 

melulähteet, kuten bussipysäkit, satamat, varikot, 

urheilukentät, lastauslaiturit (kaupat, varastot yms.), 

teollisuuslaitokset, ulkoilmakokoontumisalueet, ampuradat, 

ravintolat, yökerhot, moottoriurheilurata, lentokoneiden 

nousu- ja laskeutumisreitit



Selvitys 
rakennuspaikan
melulähteistä-
ehdotus sisällöstä



Esimerkki: Puurakenteinen 
pientalo



Esimerkki: Hirsirakenteinen 
pientalo



Tulokset

Jotta 30 dB:n vaatimus täytetään, lähes kaikki ikkunat ja ovet 

vaihdettava.

Jos yläpohja mukana laskelmissa, puutalossa YP:tä ja US:ä muutettava 

ikkunoiden ja ovien lisäksi

Vakiorakenteilla saavutetaan vähintään 20 dB:n äänenvaimennus 

jotta täytetään 35 dB:n vaatimus äänentasolle sisätiloissa, melutaso 

ulkona saa olla yli 55 dB

Lausunto 7013-3a / Helimäki Akustikot

Oy



Ääneneristys (asetus)



Seuraukset

Yläpohjaan ääniloukut•

dB• -ovet ja –ikkunat

Kiinteiden MEK• -ikkunoiden käyttö vaikeaa (isot lasipinnat haaste) 

Tuulikaappi ulko• -oviin

Erityisen haastavaa massiivipuutaloille (hirsi, CLT) ja taloille, joissa •
painovoimainen ilmanvaihto

Arvio: • 4 000 … 7 000 €/kohde 

8 000 • omakotitaloa  32…56 M€ (eli 0,7…1,2 M€/viikossa)



Johtopäätös: asetukseen muutos


