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Tiivistelmä
Ilmaääneneristävyyden arviointi rakennuksessa ilmaääneneristysluvulla
R’w, standardisoidulla äänitasoeroluvulla DnT,w ja normalisoidulla äänitasoeroluvulla Dn,w johtaa erilaiseen tulkintaan tilojen välisestä ääneneristävyydestä. Eri mittalukujen väliset erot eivät kuitenkaan todista mitään siitä,
mikä mittaluku kuvaa äänen siirtymistä kahden tilan välillä tarkimmin. Kenttämittauksissa mitattujen tasoerojen D perusteella laskettiin vastaanottohuoneeseen syntyvä keskiäänitaso LA,eq lähetyshuoneessa vallitsevista erilaisista
asumismeluspektreistä. 0,5 s jälkikaiunta-aikaan standardisoidut äänitasoeroluvut johtivat parhaaseen korrelaation mittalukujen ja lähetyshuoneesta vastaanottohuoneisiin välittyneiden äänitasojen kanssa. Siten Suomessakin on
suositeltavaa siirtyä käyttämään ilmaääneneristävyyden mittalukuna standardisoitua äänitasoerolukua DnT,w ilmaääneneristysluvun R’w sijasta.
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JOHDANTO

Standardi ISO 717-1 määrittelee huoneiden välisen ilmaääneneristävyyden arvioimista
varten kolme vaihtoehtoista mittalukua: ilmaääneneristysluvun R’w, normalisoidun äänitasoeroluvun Dn,w ja standardisoidun äänitasoeroluvun DnT,w [1]. Mittaluvuista R’w pyrkii
kuvaamaan äänitehon siirtymistä tilasta toiseen. Kaksi muuta mittalukua kuvaavat äänenpainetasojen erotuksia huoneiden välillä. Käytettäessä mittalukua Dn,w äänitasoerot normalisoidaan 10 m2 vertailuabsorptioalaan ja mittalukua DnT,w käytettäessä äänitasoerot
standardisoidaan 0,5 s vertailujälkikaiunta-aikaan.
Ilmaääneneristävyyden R mittausmenetelmä kehitettiin alkujaan laboratoriomittauksiin
[2–3], mutta myöhemmin menetelmä otettiin käyttöön myös kenttämittauksissa, jolloin
ilmaääneneristävyyden merkintä on R’ [4]. Laboratoriossa olosuhteet ovat aina samanlaiset ja äänitehon voidaan olettaa siirtyvän vain tutkittavan rakenteen kautta. Rakennuksessa mittaustulokseen vaikuttavat kuitenkin muun muassa lähetys- ja vastaanottohuoneiden
tilavuudet sekä kaikki äänen kulkureitit tilasta toiseen.
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Jo pitkään on tiedetty, että tilojen välisen ilmaääneneristävyyden arviointi mittaluvuilla
R’w, Dn,w ja DnT,w johtaa erilaiseen tulkintaan saavutetusta ääneneristävyydestä, erityisesti
vastaanottohuoneen tilavuuden kasvaessa [5–7]. Samaa asiaa on pohdittu myös melko
tuoreissa selvityksissä [8–9].
Mittalukujen tuottama erilainen tulkinta tilojen välisestä ääneneristävyydestä ei osoita
mitään siitä, mikä mittaluku kuvaa tilojen välistä ääneneristävyyttä tarkimmin. Ratkaiseva ilmiö on erilaisten asumismelun lähteiden tuottamien äänten siirtyminen tilasta toiseen. Mittaluvun tulee siten vastata lähetyshuoneesta vastaanottohuoneeseen siirtyneen
asumismelun äänitasoa mahdollisimman hyvin. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mikä mittaluku korreloi parhaiten erilaisten asumismelujen vastaanottohuoneeseen
tuottamien äänitasojen kanssa.
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AINEISTON KERUU

Ilmaääneneristävyyden mittaluvut perustuvat vastaanottohuoneessa vallitsevan äänenpainetason L1 ja vastaanottohuoneeseen välittyneen äänenpainetason L2 erotukseen D.
Lisäksi mitataan vastaanottohuoneen jälkikaiunta-aika T, josta huoneen tilavuuden avulla
voidaan laskea absorptioala A. Jos lähetyshuoneen mitatut äänenpainetasot korvataan jollakin äänispektrillä, äänenpainetasojen erotuksen D avulla voidaan laskea, mikä on kyseisen äänispektrin aiheuttama äänenpainetaso L2 vastaanottohuoneessa. Kolmannesoktaavikaistaisista mittaustuloksista voidaan edelleen määrittää asumismelun vastaanottohuoneeseen synnyttämä keskiäänitaso LA,eq. Lähetyshuoneen asumismeluina käytettiin Työterveyslaitoksen mittaamia äänispektrejä, joita oli kuusi [10]. Kuvassa 1 on esitetty käytetyt äänispektrit ja esimerkki vastaanottohuoneen äänitason laskennasta.
Tarvittava mittausaineisto kerättiin ääneneristysmittauksia tekevän yrityksen [11] mittaustiedostoista, joihin Tampereen teknillinen yliopisto osti pääsyn ja laati mittaustiedostojen pohjalta tietokannan. Tietokanta sisältää ilmaääneneristävyyden mittaustuloksia sadasta vuosina 1885–2013 valmistuneesta asuinkerrostalosta. Näistä tuloksista laskettiin
taulukossa 1 esitetyt ilmaääneneristävyyden mittaluvut.
Taulukossa 1 esitettyjen mittalukujen ja vastaanottohuoneeseen välittyneen asumismelun
keskiäänitason LA,eq välinen korrelaatio R2 määritettiin Pearsonin lineaarisella korrelaatioanalyysillä.
Taulukko 1. Tarkastellut ilmaääneneristävyyden mittaluvut.
Ilmaääneneristysluvut
Normalisoidut
äänitasoeroluvut
R’w
Dn,w
R’w+C
Dn,w+C
R’w+C100–5000
Dn,w+C100–5000
R’w+C50–3150
Dn,w+C50–3150
R’w+C50–5000
Dn,w+C50–5000
R’w+Ctr
Dn,w+Ctr
R’w+Ctr,100–5000
Dn,w+Ctr,100–5000
R’w+Ctr,50–3150
Dn,w+Ctr,50–3150
R’w+Ctr,50–5000
Dn,w+Ctr,50–5000

Standardisoidut
äänitasoeroluvut
DnT,w
DnT,w+C
DnT,w+C100–5000
DnT,w+C50–3150
DnT,w+C50–5000
DnT,w+Ctr
DnT,w+Ctr,100–5000
DnT,w+Ctr,50–3150
DnT,w+Ctr,50–5000
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Kuva 1. Asumismelun äänispektrit (vas.) ja äänenpainetasojen laskenta (oik.).
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TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Kuvassa 2 on esitetty esimerkki mittalukujen ja lähetyshuoneen asumismelun vastaanottohuoneeseen aiheuttamien äänitasojen korrelaatioista. Taulukossa 2 on esitetty kuuden
asumismeluspektrin korrelaatioiden keskiarvot eri mittalukujen kanssa.

Kuva 2. Kolmen ilmaääneneristävyyden mittaluvun ja äänekkäästä puheesta lähetyshuoneesta vastaanottohuoneeseen välittyneen äänitason korrelaatio.
Taulukko 2. Kuuden asumismelun ja eri mittalukujen välisten korrelaatioiden keskiarvot.
Mittaluku
R’w
R’w+C
R’w+C100–5000
R’w+C50–3150
R’w+C50–5000
R’w+Ctr
R’w+Ctr,100–5000
R’w+Ctr,50–3150
R’w+Ctr,50–5000

R2
0,77
0,78
0,77
0,78
0,78
0,73
0,73
0,58
0,58

Mittaluku
Dn,w
Dn,w+C
Dn,w+C100–5000
Dn,w+C50–3150
Dn,w+C50–5000
Dn,w+Ctr
Dn,w+Ctr,100–5000
Dn,w+Ctr,50–3150
Dn,w+Ctr,50–5000

R2
0,78
0,79
0,78
0,80
0,79
0,75
0,75
0,59
0,59

Mittaluku
DnT,w
DnT,w+C
DnT,w+C100–5000
DnT,w+C50–3150
DnT,w+C50–5000
DnT,w+Ctr
DnT,w+Ctr,100–5000
DnT,w+Ctr,50–3150
DnT,w+Ctr,50–5000

R2
0,83
0,84
0,84
0,86
0,86
0,82
0,82
0,70
0,70
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Tulokset osoittavat, että 0,5 s jälkikaiunta-aikaan standardisoidut äänitasoeroluvut johtavat kaikissa tapauksissa parhaaseen korrelaation mittalukujen ja lähetyshuoneesta vastaanottohuoneisiin välittyneiden äänitasojen kanssa. Tulos on johdonmukainen ajatellen
sitä, että aiemmin on osoitettu, että suomalaisten asuinhuoneiden jälkikaiunta-aika on
tyypillisesti 0,5 s, mutta absorptioala ei ole tyypillisesti 10 m 2 vaan 20 m2 [12].
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että Suomessa on suositeltavaa siirtyä käyttämään ilmaääneneristävyyden mittalukuna standardisoitua äänitasoerolukua ilmaääneneristysluvun
sijasta.
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