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Tiivistelmä

Tavoitteena oli verrata asukkaiden akustista tyytyväisyyttä kahdessa väli-
seiniltään erilaisessa rakennustyypissä. Tutkimukseen valittiin neljä taloa be-
tonirakenteisilla seinillä (raskas) ja kaksi rakennusta kevytrakenteisilla seinil-
lä (kevyt). Näistä saatiin 72 ja 87 vastaajaa. Molemmat rakennustyypit täytti-

vät nykymääräykset. Odotetusti kevyen väliseinän ilmaäänieristys oli hei-
kompi kuin raskaan alle 160 Hz taajuuksilla. Tästä huolimatta tyytyväisyys
äänieristykseen oli samalla tasolla molemmissa rakennustyypeissä. Useat
melun kokemiseen liittyvät muut mittarit tukivat tätä löydöstä. Tulokset

osoittavat, että kun ilmaääneneristys on luokkaa 55 dB R’w, ei näyttäisi ole-
van merkitystä sillä, ovatko väliseinät raskaita tai kevytrakenteisia. Mittalu-
vun R’w+C50-3150 arvon käyttäminen R’w sijaan ei saa tukea tutkimuksesta.

1  JOHDANTO

Kansalliset äänieristysvaatimukset Suomessa voidaan saavuttaa erilaisilla rakenteilla. Ää-
ripäissä rakenteiden kirjossa ovat kevyet rakenteet (esim. kaksinkertaiset kipsiseinät) ja
raskaat rakenteet (esim. teräsbetonirakenteet). On yleisesti tiedossa, että kevyiden raken-
teiden ilmaäänieristys on raskaita pienempi matalilla taajuuksilla (alle 100-200 Hz).

Tämän tutkimuksen tavoite oli verrata äänieristystyytyväisyyttä kahdessa rakennustyy-
pissä joissa oli joko raskaat tai kevyet väliseinät. Molemmat rakennustyypit täyttivät ra-
kentamismääräyskokoelman vaatimukset (R’w ≥55 dB, L’n,w≤53 dB).

Viimeaikaisten laboratoriokokeiden [1-3] perusteella hypoteesimme oli, että rakennus-
tyyppi ei vaikuttaisi asukkaiden äänieristystyytyväisyyteen.

Tulokset on julkaistu kansainvälisesti [4]. Aineisto on osa suurempaa tutkimusta [5].

2  AINEISTO JA MENETELMÄT

Riippumaton ryhmittelymuuttuja oli rakennustyyppi, jolla oli kaksi arvoa: Raskas ja Ke-
vyt (Kuva 1). Välipohjat olivat betonirakenteisia molemmissa rakennustyypeissä. Ilma-
ja askeläänieristysmittaukset tehtiin ISO 16283 mukaan.  Kerrostalot valittiin yhteistyös-
sä Turun rakennusvalvonnan kanssa. Rakennukset valittiin alueilta joissa ympäristömelu-
taso ei ollut korkea (LAeq07-22 alle 60 dB), jotta ympäristömelu ei peittäisi naapurimelua.
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Kaikkia asukkaita tiedotettiin tulevasta tutkimuksesta viikko etukäteen. Seitsemän sivua
pitkä kyselylomake jaettiin jokaiseen asuntoon. Asunnosta toivottiin aina yhtä vastaajaa.
Vastaukset sai palauttaa rakennuksen alakerrassa sijaitsevaan lukittuun postilaatikkoon.
Aineiston analyysi toteutettiin SPSS ohjelmistolla pääasiassa kahden riippumattoman
otoksen testillä (Mann-Whitney U).

Riippuvina muuttujina tarkasteltiin useita melun kokemiseen liittyviä subjektiivisia mitta-
reita. Lisäksi useita kontrollimuuttujia käytettiin ryhmien samankaltaisuuden toteamisek-
si ennen ryhmien välisiä analyyseja.

Raskas väliseinä:
Paksuus: 200 mm
Pintamassa: 680 kg/m2

Kevyt väliseinä:
Paksuus: 132 mm
Pintamassa: 40 kg/m2
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Kuva 1. Kahden rakennustyypin väliseinärakenteet ja ilmaääneneristykset.

Taulukko 1. Ääneneristysmittausten tulokset.

Mittaussuunta
Rakennustyyppi Raskas Kevyt Raskas Kevyt
R 'w 66 63 56 57
R 'w+C 50-3150 63 60 55 50
L ń,w 47 42 42 45
L 'n,w+C I,50-2500 47 45 43 47

VaakasuuntaPystysuunta

3 TULOKSET

Pystysuuntainen ilmaääneneristys oli merkittävästi suurempi kuin vaakasuuntainen mo-
lemmissa rakennustyypeissä. Tämän vuoksi pääasiallinen ero rakennustyyppien välillä oli
seinärakenne. Ero ilmaäänieristyksessä rakennustyyppien välillä oli huomattava matalien
taajuuksien kohdalla (Kuva 1, Taulukko 1).

Rakennustyyppien mukaiset vastaajatiedot näkyvät taulukossa 2. Ennen varsinaisia ana-
lyysejä suoritettiin ryhmien samankaltaisuuden testaus. Vastaajat rakennustyypeissä Ke-
vyt ja Raskas olivat samakaltaiset sukupuoli-, ikä-, asumisaika-, omistajuus-, työtilanne-
ja kuulokykyjakaumien suhteen. Lisäksi ryhmät olivat samanlaisia meluherkkyyden, hal-
linnan tunteen, stressin, onnellisuuden ja itsearvioidun terveyden osalta. Ryhmät erosivat
toisistaan merkitsevästi koulutustaustan ja ulospäinsuuntautuneisuuden suhteen. Näiden



TYYTYVÄISYYS ÄÄNIERISTYKSEEN KERROSTALOASUNNOISSA Hongisto ja Suokas

kahden taustamuuttujan ei kuitenkaan havaittu vaikuttavan meluun liittyviin mittareihin
merkitsevästi. Näin ollen ryhmiä voidaan pitää riittävän samankaltaisina ja jatkotarkaste-
lut ryhmien välillä olivat mahdollisia.

Rakennustyypit eivät eronneet toisistaan useimpien naapurimeluun liittyvien muuttujien
osalta (p-arvot yli 0.05): muuttohalu naapurimelun vuoksi, häiritsevyys erilaisten melu-
lähteiden osalta (22 vaihtoehtoa), nukahtamisvaikeudet naapurimelun vuoksi (Kuva 2) ja
tyytyväisyys äänieristykseen (Kuva 3).

Rakennustyypit erosivat toisistaan vain muuttujien Herääminen naapurimelun vuoksi, ja
hissin äänten häiritsevyys ja lämpöpatterien äänten häiritsevyys. Näissä kohdin raportoi-
tiin enemmän haittaa rakennustyypissä Raskas.

Kyselyn lopussa esitettiin avoin kysymys, jossa asukasta pyydettiin kuvaamaan tyypilli-
siä tilanteita, joissa häiritseviä ääniä ilmeni. Laskennallista analyysiä näistä tuloksista ei
tehty, mutta laadullisesti tarkastellen rakennustyypistä Kevyt raportoitiin enemmän tilan-
teita, joissa ilmaäänet naapurista tai pihalta olivat häiritseviä. Vastaavasti rakennustyypis-
tä Raskas raportoitiin enemmän tilanteita joissa talotekniikan äänet koettiin häiritsevinä.
Mainittavaa on, että 11 vastaajaa rakennustyypistä Kevyt mainitsi häiritsevistä musiikin
bassoäänistä kun rakennustyypistä Raskas kukaan ei maininnut näistä. Emme tiedä joh-
tuuko tämä ero erosta ilmaäänieristyksessä vai bassoäänten yleisyydestä: rakennustyypis-
sä Kevyt asui enemmän opiskelijoita. Luultavasti molemmat tekijät selittävät eroa.

4 JOHTOPÄÄTÖKSET

Vaikka ilmaäänieristys oli pientaajuuksilla pienempi rakennustyypissä Kevyt,
tutkimuksemme ei havainnut merkittäviä eroja naapurimeluun liittyvissä itsearvioissa
rakennustyyppien välillä. Ilmaäänieristyksen tason kuvaaminen mittaluvulla R’w+C50-3150
vaikuttaisi tarpeettomalta. Sen sijaan ilmaäänieristyksen tason kuvaaminen mittaluvulla
R’w vaikuttaisi riittävältä. Päätelmät ovat yhteneviä aiempien tutkimusten kanssa [1-3].
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Kuva 2. Melun vaikutukset uneen rakennustyypeissä Kevyt ja Raskas. 1. Herääminen
naapurimelun vuoksi (p=0.03). 2. Herääminen ulkoa kuuluvan melun vuoksi. 3. Nukah-
tamisvaikeudet naapurimelun vuoksi. 4. Nukahtamisvaikeudet ulkoa kuuluvan melun
vuoksi.



TYYTYVÄISYYS ÄÄNIERISTYKSEEN KERROSTALOASUNNOISSA Hongisto ja Suokas

Taulukko 2. Tietoja tutkittavista rakennuksista ja vastaajista.

Raskas Kevyt
Rakennusten lukumäärä 4 2
Huoneistojen lukumäärä 116 162
Vastaajien lukumäärä 72 87
Vastaajien keski-ikä [y] 51 45
Vastausaste [%] 62 54
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Kuva 3. Tyytyväisyys äänieristykseen rakennustyypeissä Kevyt ja Raskas.

4  KIITOKSET

Tutkimus on osa ÄKK hanketta, jota rahoittivat Tekes, ympäristöministeriö ja 8 yritystä.
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