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#rohkeastiparempaa

Esityksen sisältö

• Akustiikkaa koskevien määräysten vaikuttavuus

• Standardin SFS 5907 ensimmäinen painos (2004)

• Standardin SFS 5907 toinen painos (2022)



Akustiikkaa koskevien määräysten 

ja ohjeiden vaikuttavuus
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Määräysten ja suositusten kehitys Suomessa

1920 Laki eräistä naapuruussuhteista

1932 Asemakaavalaki

1958 Rakennuslaki

1959 Rakennusasetus

1999 Maankäyttö- ja rakennuslaki

1955 VTT:n suositus asuntojen ääneneristyksestä

1960 Ehdotus ääneneristysmääräyksiksi

1967 Ääneneristysnormit (RIL)

1975 Suomen rakentamismääräyskokoelma, osa C1

1985 RakMK C1 uusittiin

1998 RakMK C1 uusittiin

2018 Ympäristöministeriön asetus rakennusten

ääniympäristöstä voimaan 1.1.2018

Velvoittava säädös

Velvoittava säädös

Velvoittava säädös

Velvoittava säädös

Velvoittava säädös

Suositus, ei velvoittava

Suositus, ei velvoittava

Säädöksen asemassa

Velvoittava säädös

Velvoittava säädös

Velvoittava säädös

Velvoittava säädös
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Ääneneristysmääräykset ja -suositukset
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Toteutuneen ääneneristävyyden ja asukastyytyväisyyden yhteys

Aika Ilmaääneneristävyys Askelääneneristävyys
Tyytyväisiä

asukkaita

1955–1959 81 % 86 % 74 %

1960–1967 47 % 65 % 60 %

1967–1976 50 % 46 % Ei tuloksia

1976–1999 91 % 85 % 67 %

2000–2008 100 % 93 % 93 %

Lähde: Jesse Lietzén & Mikko Kylliäinen. 2014. Asuinkerrostalojen ääneneristävyyden vertailu vanhojen mittaus-

tulosten perusteella. Helsinki, ympäristöhallinnon ohjeita 1/2014.

Ääneneristysvaatimukset täyttävien asuntojen osuus 1955-2008



Standardin SFS 5907 

ensimmäinen painos (2004)



#rohkeastiparempaa

Määräysten tilanne 2000-luvun alussa

• Suomen rakentamismääräyskokoelman osa C1-1998

• Teknisinä mittalukuina annettiin määräyksiä vain 

asuinrakennuksista 

• Teknisinä mittalukuina annettiin ohjeita potilas- ja 

luokkahuoneiden ilmaääneneristysluvuista ja ovista sekä 

joidenkin tilojen jälkikaiunta-ajoista ja äänitasoista

• Muita tilatyyppejä koski sanallinen määräys:
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Standardin tarve 2000-luvun alussa

• Standardin SFS 5907 ensimmäisen painoksen laatinut 

työryhmä perusteli standardin tarvetta seuraavasti:

• 1990-luvulla rakentamismääräyksiä oli muutettu ns. 

toiminnalliseen suuntaan. 

• Rakennusvalvonnan velvollisuudet olivat muuttuneet eikä 

suunnitelmia enää tarkastettu yhtä laajasti kuin aiemmin. 

• Muiden kuin asuinrakennusten ääneneristyksen, 

huoneakustiikan ja meluntorjunnan suunnittelu ja tavoitearvojen 

määrittely oli siten siirtynyt kokonaan suunnitteluorganisaation 

vastuulle. 

• Standardin SFS 5907:2004 yksi tarkoitus oli vastata 

suunnitteluohjeiden tarpeeseen, joka oli syntynyt 

viranomaismääräysten supistumisesta.

Lähde: Hirvonen, M., Hongisto, V., Kylliäinen, M. & 
Lehtonen, K. 2005. Standardi SFS 5907 rakennusten 
akustisesta luokituksesta. Akustiikkapäivät 2005. Kuopio, 
26.-27.9., Akustinen Seura ry, s. 111-116. 
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Standardin ensimmäisen painoksen vaikuttavuus

• Tavoitetason asettaminen sekä julkisissa että 
yksityisissä rakennushankkeissa

• Standardiin viittaaminen

• Suunnittelutarjouspyynnöissä

• Urakka-asiakirjoissa

• Seurauksia

• Akustiset ongelmat vähentyneet kouluissa ja 
päiväkodeissa

• Tilaajan ja käyttäjän tietoisuus akustiikan merkityksestä 
kasvanut

• Rakennusten akustinen laatutaso Suomessa parantunut



Standardin SFS 5907 

toinen painos (2022)
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Määräysten rakenne 2018-

1. Ääniympäristöasetus 2. Ääniympäristöohje

• Suunnittelumenetelmiä

• Tilatyyppikohtaisia suunnitteluohjeita

3. Oppaat
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Ääniympäristöasetuksen tuomat muutokset:

1 §: Soveltamisala

• Asetus koskee

• Asuntoja

• Majoitus- ja potilashuoneita

• Opetustiloja

• Kokoustiloja

• Ruokailutiloja

• Hoitotiloja

• Harrastustiloja

• Liikuntatiloja

• Toimistotiloja

• Ohje: opetus- ja kokoustilalla tarkoitetaan esimerkiksi luokkahuonetta, 

ryhmäopetustilaa, varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tarkoitettua tilaa 

sekä erilaisia kokous- ja kokoontumistiloja ja auditorioita. 

• Asetus koskee

• Uudisrakentamista

• Korjausrakentamista
• Vrt. RakMK C1-1998: 

soveltamisalana 

uudisrakentaminen
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Ääniympäristöasetuksen tuomat muutokset:

1 §: Soveltamisala ilmiöiden tasolla

Huoneakustiikka Ääneneristys

Tärinän- ja runko-

meluneristys

Tarkoitus

Tutkii äänen heijastumista, vaimenemista, 

leviämistä ja sirontaa saman tilan sisällä. 

Liittyy puheen selvyyteen, äänenkäyttöön ja 

musiikin sointiin. 

Kohteet

Kulttuurirakennukset, oppilaitokset, sairaalat, 

toimistot, päiväkodit

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, kulttuuri-

rakennukset, toimistot, sairaalat

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
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Ääniympäristöohje: akustiikkasuunnittelijan ilmoittaminen

• ”Kun kohteen vaativuusluokka on vaativa tai poikkeuksellisen vaativa, rakennushankkeen akustinen suunnittelija on 
ilmoitettava rakennuslupaa haettaessa.” 

• ”Rakennushankkeeseen ryhtyvän pitää huolehtia siitä, että rakennushankkeen akustinen suunnittelija täyttää hankkeen 
vaativuusluokkaa vastaavat kelpoisuusvaatimukset.”

• Vaativia rakennushankkeita:
• Asuinkerrostalo (melualueella), käyttötarkoituksen muutos asunnoksi (voi olla myös PV)

• Terveyskeskus

• Sairaala

• Rakennus sisältää opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta-, toimisto-, majoitus- tai potilastiloja

• Poikkeuksellisen vaativia rakennushankkeita:
• Asuinrakennukset tärinä- ja runkomelualueelle

• Rakennuksen käyttötarkoituksesta aiheutuu poikkeuksellisia vaatimuksia tilojen meluttomuudelle, tärinättömyydelle, ääneneristävyydelle tai 
akustiikalle
• Meluton tai tärinätön teollisuus- tai tutkimustila

• Rakennus, jonka ääniympäristöltä edellytetään poikkeuksellisen korkeaa laatua musiikin kuuntelun tai puheen ymmärrettävyyden vuoksi (konserttisali, elokuvateatteri)

• Meluisa tila asuinrakennuksen yhteydessä

• Akustisesti ainutkertainen ratkaisu, jolle ei ole valmiita suunnitteluohjeita tai josta ei ole kokemusperäistä tietoa, jolloin edellytetään akustiikan 
teoreettisten perusteiden syvällistä hallintaa, 

• Suunnitteluun liittyy uusien, akustisesti erittäin vaativien rakenneratkaisujen tuotekehitys
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Standardin uudistamistyö

• Suomessa akustiikkaa koskevasta standardointityöstä vastaa METSTA ry
• METSTA antoi RILin akustiikkatoimikunnalle tehtäväksi muodostaa standardityöryhmän

• Standardityöryhmä aloitti työskentelynsä talvella 2021
• Kysely

• Työpajatyöskentely

• Lausuntokierros 5–8/2022

• Standardityöryhmä

• Mikko Kylliäinen A-Insinöörit, puheenjohtaja

• Simo Laitakari A-Insinöörit, sihteeri

• Timo Huhtala A-Insinöörit

• Matias Remes Sitowise

• Pekka Taina Sitowise

• Johannes Usano Zenner

• Ville Veijanen AFRY

• Janne Hautsalo Akukon

• Oskar Lindfors Akukon

• Tarja Lahti Akukon

• Jyrki Kilpikari Ecophon

• Valtteri Hongisto TuAMK
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SFS 5907: ensimmäisen ja toisen painoksen dimensiotarkastelu

SFS 5907:2004 SFS 5907:2022

Julkaisuvuosi 2004

Sivumäärä 36

Määritelmiä 6

Lähteitä 24

Liitteitä 8

Akustisia luokkia 4

Rakennustyyppejä 8

Julkaisuvuosi 2022

Sivumäärä 56

Määritelmiä 65

Lähteitä 41

Liitteitä 0

Akustisia luokkia 3

Rakennustyyppejä 12
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Luokituksen muutos

• SFS 5907:2004 A, B, C, D

• SFS 5907:2022 A1, A2, A3

Akustinen luokka Luokan kuvaus

Luokka A1 Luokkaa A1 parempi ääniympäristö

Luokka A2 Vastaa ääniympäristöasetuksessa 796/2017 säädettyjä velvoitteita

Vastaa valtioneuvoston päätöksen 993/1992 melutason ohjearvoja

Luokka A3 Vanhojen rakennusten akustisten ominaisuuksien ilmoittamiseen

Ei sovelleta uudisrakennuksiin
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Teknisiä muutoksia

• Ääneneristävyyden mittaluvut päivitetty ääniympäristöasetuksen 796/2017 mukaisiksi

• llmaääneneristävyyden mittalukuna käytetään standardisoitua äänitasoerolukua DnT,w 

edellisessä painoksessa käytetyn ilmaääneneristysluvun R’w sijasta

• Askelääneneristävyyden mittalukuna käytetään standardisoitua askeläänitasolukua 

L’nT,w + CI,50-2500 edellisessä painoksessa käytetyn normalisoidun askeläänitasoluvun L’n,w

sijasta

• Liikenteen aiheuttama tärinä ja runkomelu

• Liikenteen aiheuttamalle runkomelulle on määritelty eri tilatyypeissä sallittavat suurimmat 

maaperäisen runkoäänen tunnusluvun Lprm (dB) arvot

• Liikenteen aiheuttamalle tärinälle on määritelty eri tilatyypeissä sallittavat suurimmat tärinän 

tunnusluvun vw95 (mm/s) arvot
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Esimerkki käytännön muutoksesta: 

ilmaääneneristys oppilaitoksissa

SFS 5907:2004 SFS 5607:2022
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Ilmoittautumisen yhteydessä esitettyjä kysymyksiä

• ”Mitä tulisi huomioida jos kilpailutetaan akustiikkakonsultteja esimerkiksi vuosisopimuksiin?”
• Referenssivaatimukset tilaajan tyypillisiä hankkeita vastaavasti, esim. kuntien hankkeet pääosin kouluja ja päiväkoteja. Puurakentamisen 

kokemus kannattaa ottaa huomioon. 

• Hankkeen vaativuusluokkaa vastaava suunnittelijakelpoisuus (FISE-pätevyydet)

• Tarjoajalla akustiikkamittaustoiminnan akkreditointi

• ”Kuinka koulujen akustiikkaan tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota?”
• Ympäristöministeriön ääniympäristöohje opastaa ilmoittamaan rakennuslupaa haettaessa akustiikkasuunnittelijan, kun hankkeen vaativuusluokka 

on V tai PV. Koulut ovat yleensä luokassa V.

• Standardia tullaan hyödyntämään koulujen suunnittelussa.

• Käytännössä arviolta 80–90 % kouluhankkeista on jo sellaisia, joissa käytetään akustiikkasuunnittelijaa.

• ”Jos pitäisi kiteyttää kolmeen eri asiaan, mitkä ovat merkittävimmät muutokset standardin päivittämisessä?”
• Luokkien määrän muutos neljästä kolmeen.

• Liikenteen aiheuttaman tärinän ja runkomelun suositusarvojen nostaminen mukana standardiin.

• Ääneneristävyyden mittalukujen päivitys vastaamaan ääniympäristöasetusta.

• ”Onko uudistetussa standardissa ohjeita tai ohjearvoja siirtoseinille ja oville päivitetty?”
• Standardissa ei käsitellä yksittäisten rakennusosien ääneneristävyyttä, vaan vain tilojen välisiä ääneneristävyyksiä.

• Asiaa on käsitelty rakennusvalvontojen Topten-verkoston ohjekortissa 117 f 02 A: HELSINKI - ESPOO - VANTAA (toptenrava.fi)

https://toptenrava.fi/doc/tulkintakortit/MRL-117f02A.pdf
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Standardin uudistustyössä on otettu huomioon 

akustiikan alalla 20 vuoden aikana tehty tutkimustyö. 

Uudistettu standardi edustaa suunnittelualan 

yhteistä ajantasaista näkemystä hyvästä 

ääniympäristöstä.



Mikko Kylliäinen, p. 040 641 8959, mikko.kylliainen@ains.fi


