
Ääneneristys ja
Palonsuojaus
Rakennusurakkaa suunniteltaessa tulee ottaa huomi-
oon rakennuksen ääneneristys ja paloturvallisuus. 
Rakennusmateriaalit ja rakenteet tulee valita siten, 
että rakenteesta tulee paloturvallinen ja että se täyt-
tää rakenteelle määritetyt ääneneristävyysarvot.

Kipsilevy soveltuu erityisen hyvin ääneneristysma-
teriaaliksi, sillä sen taivutusmurtolujuus on pieni ja 
oma paino suuri. Näin ollen se eristää hyvin ääntä. 
Kipsilevy soveltuu erinomaisesti sekä ilma- että aske-
lääneneristykseen riippumatta siitä, onko kyseessä 
uudisrakennus- tai saneerauskohde.

Kipsi on oivallinen materiaali myös rakenteen palon-
suojaukseen. Noin 21 painoprosenttia kipsilevystä 
on levyyn kemiallisesti sitoutunutta kidevettä, joka 
alkaa vapautua levyn lämmetessä hidastaen palon 
leviämistä. Knaufin tuotteet ja järjestelmät ovat huo-
lellisesti tutkittuja ja dokumentoituja paloturvallisuu-
den osalta.
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Rakennusten ääneneristys

Ääneneristävyyttä joudutaan selvittämään kun määritetään 

keskinäistä eristävyyttä sekä rakennettaessa esim. liikenne- ja 

lentomelualueille.  Jotta rakennuksen ääneneristys voitaisiin 

toteuttaa siten, että asiakkaat ja käyttäjät ovat tyytyväisiä lop-

putulokseen, kaikkien rakennusurakkaan osallistuvien on otet-

tava vastuu omasta osuudestaan.

Rakennuttajan tulee valita oikeat ääneneristysvaatimukset 

rakennuskohteen käyttötarkoituksen mukaan. Rakennuttaja 

myös valvoo työmaan rakennusaikaisia työsuorituksia.

Suunnittelijat valitsevat oikeat rakennusmateriaalit ääneneris-

tysvaatimusten mukaisesti. He myös huolehtivat, että rakennus-

kohteelle määritelty ääneneristystaso täyttyy oikeilla materi-

aali- ja runkorakennevalinnoilla.

Valmistaja ilmoittaa tuotetiedot ja informoi asiakkaitaan tuot-

teiden ominaisuuksista ja käytöstä.

Urakoitsijan tulee tehdä rakenteet tuotevalmistajan ohjeiden 

mukaisesti, hyvää rakennustapaa noudattaen. Kaikkea ei 

voida ennustaa tai suunnitella ennalta, ja usein syntyy odot-

tamattomia tilanteita, jotka on ratkaistava rakennuskohteessa. 

Hyvin koulutettu ja motivoitunut henkilökunta, joka osaa tarvit-

taessa kysyä neuvoa, on paras tapa välttää väärät tuotevalin-

nat, yhdistelmät ja liittymät.

Tarkastajan tehtävänä on toisaalta vahvistaa rakennussuunni-

telma ja -asiakirjat ja toisaalta suorittaa valmiin rakennuksen 

tarkastus ja mittaukset. Ääneneristysvaatimuksilla tarkoitetaan 

rakennuksen käytönaikaisia arvoja. Jotta mittausolosuhteet 

olisivat todenmukaiset, tarvittavat mittaukset on tehtävä siinä 

vaiheessa, kun rakennuksen sisustus on valmis tai lähes valmis. 

Lämmittämättömät ja kosteat tilat, joiden rakenteet ovat puoli-

valmiit ja joissa kuuluu paljon käynnissä olevan rakentamisen 

aiheuttamaa taustaääntä, eivät ole hyvä lähtökohta luotetta-

ville mittaustuloksille. 

Jotta ääneneristysvaatimukset täyttyisivät, materiaalit ja tuotteet 

kannattaa hankkia vastuulliselta valmistajalta, joka ilmoittaa 

tuotteistaan tarvittavat tiedot. Tuotteiden vertailu vaihtoehtojen 

löytämiseksi edistää kilpailua, mutta puutteellinen tekninen 

osaaminen ja viestintä korvattaessa tuotteita vaihtoehtoisilla 

tuotteilla voivat aiheuttaa rakennuksessa vikoja ja puutteita, 

mikä voi tulla kalliiksi. Sanamuotoa “tai vastaava” on kun-

nioitettava, ja jotta vaihtoehtoisilla tuotteilla saavutettaisiin 

vastaavat arvot, niiden toimivuus on vahvistettava laskelmin. 

Epäselvän vastuunjaon hyväksyminen ja tutkimattomien tai 

dokumentoimattomien ratkaisujen käyttäminen eivät ole tämän 

päivän rakentamista. Hyvä ääneneristys taataan tekemällä 

oikeat päätökset mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Se 

pienentää liiketoimintariskejä, edistää tervettä kilpailua tekni-

sesti tasa-arvoisilla ehdoilla ja tukee tuote- ja prosessikehitystä. 

Tämä on tulevaisuuden rakentamista – ja työkalut ovat ole-

massa jo nyt. On vain tehtävä päätös.

Ääneneristykseen vaikuttavia asioita

Kipsilevyistä ja puu- tai teräsrungosta koostuvan kevyen seinän 

ääneneristävyys on hyvä, jos seinärakenne on tehty oikein. 

Jotta ymmärtäisi ääneneristykseen liittyviä riskejä, on hyvä tie-

tää hieman siitä, miten kaksinkertaiset levyistä koostuvat seinät 

vaikuttavat ääneneristykseen.

Ensimmäinen huomioitava tekijä on seinän ilmatiiviys. 

Työn suorituksessa tulee kiinnittää huomiota tiiviyteen ja huo-

lelliseen rakennustapaan. Rakenteessa olevat pienetkin reiät 

ja säröt aiheuttavat äänivuotoja, sillä ääni painaa ilmaa vuo-

tokohtaa kohti. 

Säröjä voi syntyä kiskojen epätasaisen alustan vuoksi, puutteel-

lisen liittyvän ja uuden seinärakenteen liittymäkohdan vuoksi 

sekä läpivientien kautta. Korkeampia ääneneristysvaatimuksia 

vastaavien seinien on ulotuttava alakaton yli, ja ne on kiinnitet-

tävä tiiviisti välipohjaan.

Toinen vaikuttava tekijä on yhteys seinän ja joustavien 

rankojen sekä  katkaistujen rankarakenteiden välillä. Jäykät 

liitokset heikentävät ääneneristystä vähintään 3 desibeliä. Täl-

laisia ovat esimerkiksi seinän molemmille puolille ruuvein kiin-

nitettävät sähköjohdotukset, putket, sähkörasiat sekä vesi- ja 

viemäriasennukset. Mikäli jokin näistä on tarkoitus kiinnittää 

huoneistojen välisen ääntä eristävän seinän sisään, asennus 

on suunniteltava, toteutettava ja tarkastettava huolellisesti. 

Kolmas vaikuttava tekijä on ääneneristyksen heikenty-

minen upotettujen rakennusosien ja läpivientien, kuten puhe-

lin- tai sähköseinäpistorasioiden, tarkastusluukkujen, lämmitys-

putkien, ilmanvaihtokanavien tai sähkövientien vuoksi. Nämä 

voidaan toteuttaa ilman, että ääneneristys kärsii; esim. luukku-

jen ja pistorasioiden taakse voidaan rakentaa ohuista levyistä 

suojalaatikoita. Seinän vahvistaminen yhdellä tai useammalla 

vahvistusrangalla esimerkiksi oviaukkojen kohdalta heikentää 

ääneneristystä. Tähän on syytä varautua jo seinätyyppiä valitta-

essa riippuen siitä, millainen runkorakenne seinään tulee.
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Neljäs tekijä on sivutiesiirtymä rakenteiden liittymäkohdissa. 

Rakennuksen läpi kulkeva kuiluseinämä, liittymä märkätilamo-

duuliin tai jatkuva alakatto saattavat siirtää ääntä. Seinien, 

joille on asetettu tiukat ääneneristysvaatimukset, on ulotuttava 

kellaripalkista ullakkopalkkiin asti ja kuljettava alakattojen, 

käytävien ja julkisivun seinien läpi sekä kelluvien lattioiden 

ja koolattujen lattiarakenteiden läpi. Irrallinen betonilaatta on 

poistettava kokonaan tai ainakin seinän kohdalta. Pohja on 

lisäksi tasoitettava ennen kiskojen asentamista.

Pienten pyöreiden ilmastointikanavien ääneneristys on usein 

riittävä, mutta suorakulmaiset tai suuret pyöreät ilmastointi-

kanavat on yleensä suojattava koteloimalla (ääneneristystar-

peesta riippuen).

Kipsilevyjen oma paino on suuri ja niiden taivutus-

jäykkyys on pieni, joten ääniaaltojen aiheuttamat 

muutokset paineaalloissa vaikuttavat kipsilevyyn 

melko vähän. Seinän toisella puolella olevassa 

levyssä esiintyy jonkin verran värinää, mutta vain 

pieni osa liike-energiasta säteilee ulospäin äänenä. 

Levyllä sanotaan olevan ilmaäänen säteilyä vaimen-

tava vaikutus. Se, miten paljon äänienergiaa levy-

jen välillä kulkee, riippuu rankatyypistä ja seinän 

paksuudesta. Katkaistu rankarakenne johtaa väri-

nää levystä toiseen huomattavasti vähemmän kuin 

yksirunkoinen rakenne, mutta levyjen väliin jäävä 

ilmaväli johtaa kuitenkin värinää jonkin verran. On 

olemassa erilaisia runkorakenteita, jotka johtavat 

ääntä enemmän tai vähemmän tehokkaasti. Mitä 

suurempi levyjen välissä oleva ilmaväli on, sitä 

parempi on ääneneristyskin. Mineraalivilla paran-

taa ääneneristystä jonkin verran.

Betonivälipohja aiheuttaa kevyen seinän läpi jonkin verran 

sivutiesiirtymää, joka saattaa ylittää tiukat ääneneristysvaa-

timukset. Ohuelle välikerrokselle asennettu parketti vahvistaa 

sivutiesiirtymää entisestään. Koolatulla lattiarakenteella pääl-

lystettyjen kevyiden betonielementtivälipohjien ääneneristä-

vyys voi olla hyvä sekä pysty- että vaakasuunnassa, mutta 

kokonaisääneneristyksen kannalta ratkaisevaa on ylävälipoh-

jassa esiintyvä sivutiesiirtymä.

Lähde: Simmons, C. Ljudisolering i bostadshus byggda 1880–2000. Praktiska erfarenheter 
och indata för beräkningar enligt SS-EN 12354. SBUF rapport 0405, ISSN 1402-7410, 
www.bygg.org
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Kaavamääräyksissä annettu ääneneristysvaatimus tarkoittaa 

sitä, että rakennuksen ulkovaippa on tehtävä niin, että rakennuk-

sen ulkopuolella ja sisällä huoneessa vallitsevien äänitasojen 

erotus on vähintään vaaditun arvon suuruinen. Liikennemelun 

eristävyys tarkoittaa ulkona ja sisällä vallitsevien äänitasojen 

erotusta. Tieliikennemelu painottuu matalalle alueelle.

Ääneneristyksessä huomioitavia asioita

Runkomateriaalin vaikutus ääneneristykseen

Eri runkomateriaaleilla ja rankajaolla on vaikutusta rakenteen 

ääneneristävyyteen. Yksinkertaisen rungon tapauksessa metal-

lirankaa käyttäen saadaan pari desibeliä parempi arvo kuin 

puurankaa käytettäessä. Erillisrunkoseinässä rungon materiaa-

lilla (puu tai metalli) ei ole merkitystä.

Rankajako vaikuttaa yksinkertaisen runkorakenteen äänene-

ristävyyteen. Tiheämpi rankajako lisää rakenteen jäykkyyttä, 

mutta myös heikentää rakenteen ääneneristävyyttä.

Ääneneristysvaatimukset
rakennuksissa

RakMk:n mukainen vaatimus
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että melu, 

jolle rakennuksessa tai sen lähellä olevat altistuvat, pysyy niin 

alhaisena, ettei se vaaranna näiden henkilöiden terveyttä ja 

että se antaa mahdollisuuden nukkua, levätä ja työskennellä 

riittävän hyvissä olosuhteissa.

Ääniluokitusstandardit
Rakennuksen sisällä tilojen välisen ilmaääneneristävyyden 

ilmoittamiseen käytetään ISO 717 –standardin mukaista ilma-

ääneneristyslukua R’w. Se ei kuitenkaan sovellu rakennuksen 

ulkovaipan ääneneristyksen mitaksi varsinkaan silloin, kun 

ulkopuolen ääni on tieliikenteen melua. 

Esimerkki: Asuinrakennuksen lattia koostuu 10 cm:n 

betonilaatasta ja parketista, jonka alla on ohut eristemateri-

aali. Eristekerroksen päällä oleva betonilaatta jatkuu yhtenäi-

senä rakenteena huoneistojen välisten kevyiden väliseinien 

alla. Seinä koostuu kaksinkertaisesta rungosta ja kahdesta 

kipsilevykerroksesta rungon kummallakin puolella. Kipsilevyt 

täyttävät 56 dB:n äänivaatimuksen tietyllä varalla. 

Huoneistojen välinen kokonaisääneneristys on R’w 48 dB, josta 

seinän osuus on alle 10 %. Ääntä johtaa eniten betonilaatta. 

Jos betonilaattaan seinän alle tehdään uurre tai jos käytetään 

huomattavasti paksumpaa betonilaattaa, saavutetaan parempi 

eristävyys.

Oletuksena on, että seinän rakenne on sama kuin edellä ja 

että seinä on rakennettu oikein. Huolellinen suunnittelu ja oikei-

den materiaalien käyttö valmistajan ohjeita noudattaen var-

mistavat hyvän lopputuloksen.
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Kipsilevykerroksien vaikutus

Kipsilevykerrosten määrää lisäämällä seinärakenteen äänene-

ristävyys paranee. Kun lisätään yksi kipsilevy rakenteen toiselle 

puolen, 102 -levyrakenteella (toisella puolen väliseinäraken-

netta yksi levy ja toisella puolen kaksi levyä, ei mineraalivillaa 

välissä) saavutetaan tavallisesti noin 4 dB parempi äänene-

ristävyys kuin 101 –levyrakenteella. Lisättäessä yksi kipsilevy 

202 –rakenteeseen rungon jommallekummalle puolen, saa-

daan ääneneristävyyttä parannettua tavallisesti noin 1-2 dB.

Vaativissa seinärakenteissa suositellaan kaksinkertaista levy-

verhousta. Näin ollen levytyksen saumat limittyvät ja raken-

teesta saadaan tiiviimpi. Kaikkien levysaumojen takana tulee 

olla runko kiinnitystä varten. Ohut levy toimii korkeiden äänien 

eristäjänä paremmin kuin paksu.

Ääneneristysluvut rakenteille ovat:

Rw (dB) Ilmaääneneristysluku (laboratoriomittaus)
Kahden huoneen tai muun tilan välistä ilmaääneneristävyyttä kuvaava luku.

R’w (db) Ilmaääneneristysluku (mittaus rakennuskohteessa)

Kahden huoneen tai muun tilan välistä ilmaääneneristävyyttä kuvaava luku.

L’n,w (dB) Askeläänitasoluku L’n,w (dB) (mittaus rakennuskohteessa)

Askelääneneristävyyttä tilojen välillä kuvaava luku. 

Rw + Ctr Ääneneristysluku.Käyttö rakennuksen ulkovaipan ääneneristyksen 
arviointiin, kun ulkopuolen ääni on tyypillistä tieliikenteen melua.

Rw + C Ääneneristysluku. Käyttö kuten edellä, kun ääni on muuta kuin 
tieliikenteen melua. Soveltuu hyvin raideliikenteen, kohtuullisesti myös 
lentoliikenteen (suihkukoneet) melun eristysluvuksi. 

Asuinrakennuksien äänivaatimukset

Ilmaääneneristävyys R’w (dB)

Asuinhuoneiston ja sitä ympäröivien tilojen välillä  55

Asuinhuoneiston ja toista huoneistoa palvelevan uloskäytävän välillä, kun välissä on ovi 1  39

Askelääneneristävyys L’n,w (dB)

Asuinhuoneistoa ympäröivistä tiloista keittiöön tai muuhun asuinhuoneeseen 2  53

Uloskäytävästä asuinhuoneeseen  63

1 Oven tulee kuulua vähintään ääneneristysluokkaan 30 dB
2 Ei koske mittausta satunnaisesti käytettävistä tiloista eikä asuinhuoneistoon kuuluvasta wc-, kylpyhuone- tai löylyhuonetilasta.

Ohjearvoja 

muille rakennuksille

Majoitushuoneiden, potilashuoneiden, 

luokkahuoneiden, lasten lepohuonei-

den, toimistohuoneiden ja vastaavien 

tilojen ääneneristys ja meluntorjunta on 

suunniteltava ja toteutettava tilan käyttö 

huomioon ottaen niin, että toimintaa vas-

taavat riittävän hyvät ääniolosuhteet on 

mahdollista saavuttaa.

Erityishoito- ja erityisopetustiloissa tarpeel-

linen ääneneristys ja äänenvaimennus 

suunnitellaan ja toteutetaan tapauskohtai-

sesti tilassa tapahtuva toiminta huomioon 

ottaen.

Hotelleihin voidaan soveltaa asuinraken-

nuksia koskevia määräyksiä siten, että 

majoitushuone siihen liittyvine tiloineen 

rinnastetaan asuinhuoneistoon.

Ohjearvoja koulujen ja hoitolaitosten tiloille

Ilmaääneneristävyys R’w (dB)

Potilashuoneiden välillä, kun välissä ei ole ovea  48

Luokkahuoneiden välillä, kun välissä ei ole ovea.  44

Edellä mainituissa tiloissa käytetään vähintään luokkaan 25 dB kuuluvia ovia.

Rakenteen eristävyyden ja puheen yhteys

Kuvaus R’w (dB)

Normaali keskusteluääni kuuluu seinän läpi >35

Normaali keskusteluääni kuuluu seinän läpi, mutta sanoista ei saa selvää >40

Normaali keskusteluääni ei kuulu seinän läpi >45

Voimakas puhe kuuluu seinän läpi, mutta sanoista ei saa selvää >50

Voimakas puhe ei kuulu seinän läpi >55

Voimakas huuto kuuluu seinän läpi, mutta sanoista ei saa selvää >60

Taulukossa on esitetty rakenteen ääneneristävyyden ja puheen yhteys ääneneristävyyden havainnollistamiseksi.

RAKENNUSLEVYT • Ääneneristys 
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Lämmöneristeen vaikutus

Rungon sisällä oleva pehmeä mineraalivilla parantaa raken-

teen ilmaääneneristävyyttä. Levyjen välinen runkotila ei tar-

vitse kokonaan olla täytettynä mineraalivillalla, sillä vastaavien 

ääniarvojen saavuttamiseksi riittää kun runkotilasta on 2/3 

täytettynä mineraalivillalla. Esimerkiksi 66 mm rankaraken-

teessa voidaan käyttää 50 mm mineraalivillaeristettä äänene-

ristävyyden heikentymättä.

Äänen sivutiesiirtymä

Tiloja erottavan seinärakenteen lisäksi ääni voi kulkea myös 

rakennetta sivuavien rakenteiden kautta. Sivutiesiirtymällä on 

sitä suurempi merkitys, mitä parempi on varsinaisen eristävän 

rakenneosan ääneneristävyys. Asuinhuoneistojen välillä ääni 

saattaa siirtyä vaakasuunnassa väliseinän läpi sekä myös ulko-

seinien, välipohjan tai lvis-järjestelmien kautta.

Sivutiesiirtymiä voidaan vähentää esimerkiksi tekemällä sivuava 

rakenne massiivisena rakenteena, jonka eristävyys on vähin-

tään yhtä hyvä kuin eristävän seinän, tai katkaisemalla sivuava 

rakenne joustavalla saumalla. 

Tiiviys

Raon tai aukon merkitys seinämän ilmaääneneristävyyteen on 

huomattava. Erittäin pienetkin tiivistämättömät raot vaikuttavat 

rakenteen eristävyyteen.

Työn suorituksessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti raken-

teen tiiviyteen ja huolelliseen rakennustapaan. Seinissä, joissa 

on kaksinkertainen levyverhous, levysaumat tulee asettaa limit-

täin ensimmäiseen levykerrokseen nähden. Kaikkien saumo-

jen takana tulee olla runko kiinnitystä varten. Rakenteet tulee 

liittää ovi- ja ikkunakarmeihin, kivi- ja levyrakenteisiin seiniin, 

välipohjiin, pilareihin, palkkeihin jne. siten, että liittymän väli 

täytetään mineraalivillalla tai vastaavalla materiaalilla ja tiivis-

tetään tarkoitukseen soveltuvia tiivistemassoja käyttäen.

Pienten rakojen tiivistyksiin voidaan käyttää joustavia tiiviste-

kittejä. Ääneneristys ei aseta tiivistekitille erityisominaisuusvaa-

timuksia. Koska kaikkien tiivistekittien tiheys on lähes sama, 

materiaali voidaan valita esim. tuotteen palonsuojausominai-

suuksien mukaan. Tärkeintä on kitin hyvä tarttuvuus ja kohtuul-

linen joustavuus.

Ulkoseinien ääneneristys

Rakennuksen ulkovaipan tulee eristää tie- ja raideliikenteen sekä 

lentoliikenteen aiheuttamaa melua ja suunnittelulle asetetaankin 

yhä suurempia vaatimuksia erityisesti suurkaupunkeihin ja teolli-

suusalueille rakennettaviin asuin- ja liikerakennuksiin. 

Liikennemelun eristävyydellä tarkoitetaan ulkona ja sisällä val-

litsevien äänitasojen erotusta. Kaavamääräyksessä annettu 

ääneneristysvaatimus tarkoittaa, että rakennuksen ulkovaippa 

on tehtävä niin, että rakennuksen ulkopuolella ja sisällä huo-

neessa vallitsevien äänitasojen erotus on vähintään vaaditun 

arvon suuruinen. 

 Ulkoseinärakenteessa massan lisääminen yksinkertaisessa sei-

närakenteessa parantaa ääneneristystulosta. Kaksinkertaisissa 

rakenteissa seinäpuoliskojen painon ja niiden välisen etäisyy-

den lisääminen parantavat eristävyyttä. 

Ulkoseinän ääneneristävyys heikkenee, kun seinäpintaan teh-

dään aukkoja esimerkiksi ikkunoita ja ovia varten. Ulkoseinän 

Rw-arvoa pienennetään seinän, ovien ja ikkunoiden akustisten 

luokitusten ja niiden välisen suhteen mukaisesti. 

Rankatyypin vaikutus

Ohutlevyrunkoinen ulkoseinä eroaa rakennusakustiikaltaan 

betoniseinärakenteesta. Ohutlevyrunkoisessa ulkoseinäraken-

teessa massan lisääminen yksinkertaisessa seinärakenteessa 

parantaa ääneneristystulosta. Kaksinkertaisissa rakenteissa 

seinäpuoliskojen painon ja niiden välisen etäisyyden lisäämi-

nen parantavat eristävyyttä. 

Ääneneristykseen vaikuttaa myös ohutlevyrangan paksuus: 1,0 

mm:n paksuisilla ohutlevyrangoilla varustetun seinän äänene-

ristävyys on parempi kuin 1,5 mm:n rangoilla varustetun sei-

nän, muiden olosuhteiden pysyessä samoina.

Äänilähde Äänenpainetaso

0 Kuulokynnys

10-30 Lehtien havina

30-50 Tietokone

50-70 Äänekäs keskustelu

70-85 Liikenne

90-110 Disco

110-130 Kipukynnys

130-140 Suihkukone

Äänenpainetasoja



61

Tärkeimpiä seinän äänen-

eristykseen vaikuttavia teki-

jöitä ovat:

• ulkoseinän rakenne ja   

valmistustapa

• julkisivun materiaali

• ikkunat ja ovet

• yksityiskohtien rakenne

• ilmastointilaitteet, mahdolliset 

rakennusvirheet ja muut 

puutteellisesti tiivistetyt kohdat.

Rakenne Rw+Ctr Rw+C

Liite US 1 Ulkolaudoitus 42 51

Tuuletusrako 15 mm

1 x 9,5 mm KTS 

Puurunko, k600

Lämmöneriste 200 mm

1 x 12,5 mm KN 13

Liite US 2 Ulkolaudoitus 45 54

Tuuletusrako 15 mm

1 x 9,5 mm KTS 

Puurunko, k600

Lämmöneriste 200 mm

2 x 12,5 mm KN 13

Liite US 3 Tiiliverhous 130 mm 52 57

Tuuletusrako 30 mm

1 x 9,5 mm KTS 

Puurunko, k600 

Lämmöneriste 200 mm

1 x 12,5 mm KN 13

Liite US 4 Tiiliverhous 130 mm 53 59

Tuuletusrako 30 mm

1 x 9,5 mm KTS 

Puurunko, k600 

Lämmöneriste 200 mm

2 x 12,5 mm KN 13

Ulkoseinärakenteiden ääneneristysarvoja.

RAKENNUSLEVYT • Ääneneristys 
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PUURUNKO Rakennekuvaus  1) R’ w dB R’w dB

 (sivutie estetty)

E T600 66/66 /A M0 25

E T600 66/66 /AA M0 27 30

E T600 66/66 A/A M0 30 32

E T600 66/66 AA/AA M0 35

E T600 95/95 AA/AA M0 35 40

Z T600 95/66 AA/AA M0 40

E T600 66/66 A/A M50 35

E T600 95/95 A/A M95 35

E T600 66/66 AA/AA M50 40

E T600 95/95 AA/AA M70 44

Z T600 95/66 AA/AA M70 48

D T600 66/66 AA/AA M140 55 60

D R600 66/66 AAA/AAA M140 60 65

Väliseinärakenteiden ilmaääneneristävyysarvot saavutetaan kun käytetään ohessa annettuja liitosratkaisuja. Liitokset liittyviin rakenteisiin on esitetty piirroksina R’w -luokittain 60, 55, 52 ja 48 dB 

rakenteille.  60 dB liitoksien periaatteena on, että rakenteet on aina katkaistu kaksinkertaisen rakenteen kohdalla. Jos eristysvaatimus on suurempi kuin 40 dB, tulee äänen siirtyminen ilmanvaihtokana-

viston ja lämpöjohtoverkoston kautta estää.

Rakenteiden liitoksien eristävyyksiä
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TERÄSRUNKO Rakennekuvaus  1) R’ w dB R’w dB

 (sivutie estetty)

E R600 66/66 /A M0 25

E R600 66/66 /AA M0 25 30

E R600 66/66 A/A M0 30

E R600 95/95 A/A M0 30 35

E R600 66/66 AA/AA M0 40

E R600 95/95 AA/AA M0 40 44

E R600 66/66 A/A M50 40

E R600 95/95 A/A M70 40

E R600 66/66 AA/AA M50 44

E R600 95/95 AA/AA M70 48

E R600 120/120 AA/AA M100 48

Z R600 95/66 AA/AA M70 48 52

Z R600 120/95 AA/AA M50 52

D R600 66/66 AA/AA M140 55 60

D R600 66/66 AAA/AAA M140 60 65

RAKENNUSLEVYT • Ääneneristys 
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Rakennusosien
paloluokitus

Pientaloissa tulee osastoida käyttötavaltaan erilaiset tilat toisis-

taan (esim. asuinhuoneistot, kattilahuoneet, kellarit, autosuojat, 

jne.). Pientaloissa osastointi toteutetaan jatkamalla osastoivia 

seiniä ylöspäin aina vesikatteen alapintaan saakka. Vesikat-

teen ja osastoivan seinärakenteen väliin ei saa jäädä ilmara-

koa, jonka kautta kuumat kaasut pääsevät etenemään.

Kantavat ja osastoivat rakennusosat jaetaan luokkiin sen perus-

teella, miten ne kestävät paloa.

Rakennusosiin kohdistuvat vaatimukset kuvataan seuraavilla 

merkinnöillä:

R kantavuus

E tiiviys

I eristävyys

M iskunkestävyys palotilanteessa

Merkintöjen R, REI, RE, EI, E jälkeen ilmoitettavalla luvulla 

esitetään palonkestävyysaika minuutteina, esim. EI 60. Näin 

muodostuva merkintä on rakennusosan paloluokka. Merkintää 

voidaan täydentää tunnuksella M.

Kirjainyhdistelmä EI kuvaa osastoivuutta ja REI kantavuutta ja 

osastoivuutta. R-luokiteltu seinä kuvaa kantavaa osaston sisäistä 

seinää, joka altistuu molemminpuoliselle palokuormalle.

Uusi paloluokitus A2-s1,d0

Rakennustarvikkeiden tulee edistää rakennuksessa 

henkilöturvallisuutta ja rakenteiden paloturvallisuutta. 

Rakennustarvikkeet jaetaan luokkiin sen perusteella, 

miten ne vaikuttavat palon syttymiseen, sen leviämiseen 

sekä savun tuottoon. Paloluokitus on määritetty EN-stan-

dardien mukaisesti. 

Uudessa 1.7.2002 voimaan tulleessa Suomen Raken-

tamismääräyskokoelman osassa E1/2002 on siirrytty 

rakennustuotteiden luokituksessa uusiin, yhteiseurooppa-

laisiin luokituksiin. Uuden ja vanhan luokitusjärjestelmän 

rinnakkaisjakso päättyi vuoden 2006 lopussa. Vuoden 

2007 alusta on voimassa vain uusi paloluokitus.

Rakennustarvikkeiden luokat kuvataan merkinnöillä 

(lukuun ottamatta lattianpäällysteitä): 

A1, A2, B, C, D, E ja F. Näistä A1-luokan tarvikkeet 

eivät osallistu paloon lainkaan ja A2-luokkaan kuuluvat 

tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on erittäin rajoi-

tettua.  A2-s1,d0 -luokka korvaa aikaisemmat suomalai-

set paloluokat “palamaton rakennustarvike” ja “lähes 

palamaton rakennustarvike”.

Paloluokissa on lisäksi määreitä, jotka kuvaavat savun 

tuottoa ja pisarointia. Savun tuotto ja pisarointi ilmais-

taan lisämääreillä s ja d. Savun tuoton luokitus on s1, 

s2, s3 ja pisaroinnin d0, d1, d2. Merkintä s1 tarkoittaa, 

että savuntuotto on erittäin vähäistä. Merkintä d0 tar-

koittaa, että palavia pisaroita tai osia ei esiinny.

Lisätietoja: E1 Suomen Rakentamismääräyskokoelma, Rakennusten paloturvallisuus, 

Määräykset ja ohjeet 2002, Ympäristöministeriö, Asunto- ja rakennusosasto Ympäristö-

ministeriö, Suomen Rakentamismääräyskokoelma.  Rakennustarvikkeiden uudet euroop-

palaiset paloluokitukset.
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Paloluokitus A2-s1,d0

Uuden ja vanhan paloluokituksen yhteneväisyys.

 Uusi luokitus Vanha merkintä

 A1 Palamaton rakennustarvike

 A2-s1,d0 Lähes palamaton rakennustarvike

 B-s1,d0 Pintakerros 1/I

 C-s2,d1 Pintakerros 1/II ja 1/-

 D-s2,d2 Pintakerros 2/-

 F Pintakerros -

Rakennustarvikeluokkia koskevat lisämääreet savun tuoton ja 

pisaroinnin osalta.

 Savun tuotto Pisarointi

 s1 (erittäin vähäistä) d0 (palavia pisaroita ei esiinny)

 s2 (vähäistä) d1 (pisarat sammuvat nopeasti)

 s3 (ei täytä s1 ja s2 ) d2 (ei täytä d0 ja d1)

Suojaverhous

Suojaverhous on huonetilan puoleisen pinnan muodostava 

verhous, jonka tehtävänä on suojata sen takana oleva 

rakenne syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta 

tulipalon alkuvaiheessa 10 minuutin ajan.

P1 Kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta.

Rakennuksen kokoa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu. Kerrostalot ovat yleensä P1-

luokan rakennuksia.

P2 Kantavien rakenteiden vaatimukset voivat olla paloteknisesti edellisen luokan

tasoa matalampia. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia

erityisesti seinien, sisäkattojen ja lattioiden pintaosien ominaisuuksille. Lisäksi kerros-

lukua ja henkilömäärää on rajoitettu käyttötavasta riippuen. Teollisuus-, varasto- ja

myymälähallit ovat tavallisimpia P2-luokan rakennuksia.

P3 Kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkeston suhteen. Riit-

tävä turvallisuustaso saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoittamalla

käyttötavasta riippuen. Pientalot ovat tyypillisiä P3-luokan rakennuksia.

Paloluokkaan kuuluvat rakennukset:

• vähintään 3 kerrosta

• henkilömäärää ei ole rajoitettu

•  tyypillisiä rakennuksia: hotellit, kokoontumishuoneistot, sairaalat

• yleensä 1-2 kerroksisia, asuin- ja työpaikkarakennukset voivat

olla myös 3-4 kerroksisia.

• enimmäiskorkeus 9 m, asuin- ja työpaikkarakennuksissa 14 m

• henkilömäärä on rajoitettu osittain

• enintään 2 kerroksisia

• enimmäiskorkeus on yleensä 9 m

• enimmäiskerrosala on 2400 m2 yksikerroksisena ja 1600 m2 kaksikerroksisena

• henkilömäärää on rajoitettu osittain

Rakennuksien palotekniset luokat

Rakennukset jaetaan paloteknisesti kolmeen luokkaan: P1, P2 ja P3. Paloluokitukseen vaikuttaa rakennuksen kerrosluku, 

korkeus ja kerrosala sekä henkilöiden lukumäärä. 

Palotekninen luokitus

RAKENNUSLEVYT • Palotekniikka 
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Kipsilevyjen paloturvallisuus

Kipsilevy koostuu kipsiytimestä ja sitä ympäröivästä pintakar-

tongista. Kipsiydin toimii paloahidastavana kerroksena ja 

pintakartonki antaa kipsilevylle tarvittavat lujuusominaisuudet. 

Kipsi on koostumukseltaan kidevedellistä kalsiumsulfaattia 

CaSO4 · 2 H2O, joka sisältää 21 % kemiallisesti sitoutunutta 

kidevettä. Tämä kemiallisesti sitoutunut vesi on kipsikiteeseen 

kiinteästi sitoutunutta vettä, joka vapautuu vesihöyrynä vasta 

kipsiä kuumennettaessa. Sitä ei kuitenkaan tule sekoittaa 

rakennuskosteuteen.

Palotilanteessa kipsin kemiallisesti sitoutuneen kideveden 

vapautuminen vaatii ja sitoo suuria energiamääriä. Tämä tar-

koittaa, että lämpötila kipsilevyn taustapuolella pysyttelee alle 

100 °C kunnes kidevedellinen vesi on kokonaan haihtunut kip-

silevyn ytimestä. 

Kipsilevyä molemmin puolin ympäröivät kartonkipinnat anta-

vat levylle sen jäykkyyden ja lujuuden. Kipsin kalsinoituessa 

se menettää kidevetensä, ja tämä heikentää kipsilevyn omi-

naisuuksia, erityisesti lujuutta. Kipsilevyjä ei tule sen vuoksi 

käyttää paikoissa, joissa lämpötila on suurempi kuin 50 °C. 

Lyhytaikaisesti lämpötila voi nousta korkeintaan 120 °C:een.

Kipsiydin estää kartonkikerrosta myötävaikuttamaan tulen 

leviämiseen palossa. Kipsilevy luokitellaankin A2-s1,d0 -luo-

kan rakennustarvikkeeksi, jonka osallistuminen paloon on erit-

täin rajoitettu, savuntuotto erittäin vähäistä ja palavia pisaroita 

tai osia ei esiinny.

Knauf Kipsilevyjen luokitus

Knauf kipsilevyt luokitellaan paloluokkiin A2-s1,d0 (osallis-

tuminen paloon on erittäin rajoitettu, savuntuotto on erittäin 

vähäistä ja palavia pisaroita tai osia ei esiinny) ja B-s1,d0 

(osallistuminen paloon on erittäin rajoitettu, savuntuotto on erit-

täin vähäistä ja palavia pisaroita tai osia ei esiinny).

Tyyppihyväksytyt kipsilevyt täyttävät myös RakMk:n osan 

E1/2002 mukaisen suojaverhousvaatimuksen. Suojaverho-

uksen tehtävänä on suojata sen takana olevaa rakennetta 

syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta vaurioitumiselta palotilan-

teen alkuvaiheessa 10 minuuttia.




