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796/2017

Ympäristöministeriön asetus
rakennuksen ääniympäristöstä

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) 117 f §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 958/2012:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään rakennusten ääneneristyksestä, melun- ja tärinäntorjunnas-
ta ja ääniolosuhteista sekä rakennusten piha- ja oleskelualueiden ja oleskeluun käytettä-
vien parvekkeiden meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista.

Tätä asetusta sovelletaan rakennuksiin, joissa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita,
taikka opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- tai toimistotiloja.

Tätä asetusta sovelletaan uuden rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen korjaus- ja
muutostyöhön sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen maankäyttö- ja raken-
nuslain (132/1999) mukaisessa rakentamisen suunnittelussa, lupamenettelyssä ja valvon-
nassa.

2 §

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
1) äänitasoeroluvulla D nT,w mittalukua, joka kuvaa huonetilojen välistä ilmaäänene-

ristystä;
2) askeläänitasoluvulla L’nT,w+ C I,50-2500 mittalukua, joka kuvaa huonetilojen välistä

askelääneneristystä;
3) keskiäänitasolla L Aeq,T mittalukua, joka kuvaa muun kuin tilapäisen äänen melun

voimakkuutta huone- tai ulkotilassa;
4) enimmäisäänitasolla L AFmax,T mittalukua, joka kuvaa muun kuin tilapäisen äänen

ajoittaisen lyhytaikaisen melun voimakkuutta huone- tai ulkotilassa;
5) jälkikaiunta-ajalla T mittalukua, joka kuvaa huonetilan kaiuntaisuutta;
6) runkoäänellä rakenteen tai muun kiinteän kappaleen melua aiheuttavaa mekaanista

värähtelyä;
7) tärinällä ihmisen havaitsemaa häiritsevää mekaanista värähtelyä.
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3 §

Rakennuksen ääniympäristön suunnittelu ja toteutus

Rakennuksen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon rakennuspaikan
melu- ja tärinäolosuhteet.

Rakennuksen ääniympäristöä koskeva olennainen tekninen vaatimus täyttyy, jos raken-
nuksen ääneneristys, melun- ja tärinäntorjunta sekä ääniolosuhteet suunnitellaan ja toteu-
tetaan tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen tämän asetuksen mukaisesti.

Jos 2 momentissa tarkoitettua menettelyä ei ole tarkoituksenmukaista soveltaa raken-
nuksen tai sen ulkopuolisen ääniympäristön erityisten ominaisuuksien, tilan erityisen käy-
tön tai käyttäjäryhmän taikka muun erityisen syyn vuoksi, rakennushankkeeseen ryhtyvän
on osoitettava rakennuslupamenettelyn yhteydessä, että suunnittelu johtaa tilan käyttötar-
koitus huomioon ottaen ääneneristyksen, melun- ja tärinäntorjunnan sekä ääniolosuhtei-
den kannalta olennaisen teknisen vaatimuksen täyttymiseen.

4 §

Vaatimukset uuden rakennuksen ääneneristykselle

Asuntojen sekä majoitus- ja potilashuoneiden ilma- ja askelääneneristyksen suunnitte-
lussa ja toteutuksessa on noudatettava seuraavia lukuarvoja:

Jos asunto, majoitus- tai potilashuone kytkeytyy rakenteellisesti tiloihin, joissa syntyy
voimakasta, erityisen häiritsevää tai pienitaajuista ääntä, riittävän ääneneristyksen toteu-
tumiseen on kiinnitettävä suunnittelussa ja toteutuksessa erityistä huomiota. Impulssimai-
sen, kapeakaistaisen tai pienitaajuisen melun yhden tunnin keskiäänitaso ei saa ylittää
nukkumiseen tai lepoon käytettävissä huoneissa 25 desibeliä.

Opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen ääneneristys
on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen siten, että niissä saa-
vutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö. Sisäänvedettyjen parvekkeiden,
viherhuoneiden ja kattoterassien ääneneristys on suunniteltava ja toteutettava siten, että
ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa.

5 §

Vaatimukset uuden rakennuksen melun- ja tärinäntorjunnalle

Rakennuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, ulkovaipan ääneneristys
on suunniteltava ja toteutettava siten, että ääneneristys on vähintään 30 desibeliä ja im-
pulssimaisen, kapeakaistaisen tai pienitaajuisen melun keskiäänitaso ei ylitä nukkumiseen
tai lepoon käytettävissä huoneissa 25 desibeliä.

Rakennuksen hissien ja taloteknisten laitteiden asennukset on suunniteltava ja toteutet-
tava siten, että niiden synnyttämä äänitaso ei ylitä asuntojen asuinhuoneissa tai oleskelu-
tiloissa, majoitus- tai potilashuoneissa, saman tai läheisten asuinrakennusten avattavien
ikkunoiden tai tuuletusluukkujen ulkopuolella, oleskeluun käytettävillä parvekkeilla tai
virkistykseen käytettävillä piha- tai oleskelualueilla seuraavia lukuarvoja:

Huonetila Pienin sallittu äänita-
soeroluku D nT,w(dB)

Suurin sallittu askeläänitaso-
luku L’nT,w+ C I, 50-2500(dB)

Asuntojen, majoitus- tai poti-
lashuoneiden välillä

55 53

Uloskäytävästä asuin-, majoi-
tus- tai potilashuoneeseen

39 63
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Rakennuksen, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, runkoääni- ja tärinäeris-
tys sekä opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-, liikunta- ja toimistotilojen melun-
ja tärinäntorjunta on suunniteltava ja toteutettava tilan käyttötarkoitus huomioon ottaen si-
ten, että niissä saavutetaan toimintaa vastaava riittävän hyvä ääniympäristö.

6 §

Vaatimukset uuden rakennuksen ääniolosuhteille

Rakennuksen, jossa on potilashuoneita, opetus-, kokous-, ruokailu-, hoito-, harrastus-,
liikunta- tai toimistotiloja, ääniolosuhteet on suunniteltava ja toteutettava siten, että tilassa
saavutetaan sen käyttötarkoitus huomioon ottaen riittävä puheenerotettavuus.

Rakennus, jossa on asuntoja, majoitus- tai potilashuoneita, on suunniteltava ja toteutta-
va siten, että porrashuoneen ja uloskäytävän jälkikaiunta-aika on enintään 1,3 sekuntia.
Virkistykseen käytettävät rakennuksen piha- ja oleskelualueet sekä oleskeluun käytettävät
parvekkeet on suunniteltava ja toteutettava siten, että melun keskiäänitaso ei ylitä kello
7–22 55 desibeliä ja viherhuoneet vastaavasti siten, että melun keskiäänitaso ei ylitä
45 desibeliä.

7 §

Korjausrakentaminen, muutostyö ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutos

Rakennuksen ääneneristystä, melun- ja tärinäntorjuntaa, ääniolosuhteita sekä virkistyk-
seen käytettävien rakennuksen piha- ja oleskelualueiden sekä oleskeluun käytettävien par-
vekkeiden meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita ei saa rakennuksen korjaus- tai muutostyössä
heikentää.

Rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa rakennuksen ääneneristys, melun- ja täri-
näntorjunta ja ääniolosuhteet sekä virkistykseen käytettävien rakennuksen piha- ja oleske-
lualueiden sekä oleskeluun käytettävien parvekkeiden meluntorjunta ja ääniolosuhteet on
suunniteltava ja toteutettava siten, että ääniympäristöstä ei aiheudu asukkaille haittaa.

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

Huone- ja ulkotila

Jatkuva laajakaistainen ääni Impulssimainen tai kapea-
kaistainen ääni

Keskiäänitaso 
L Aeq,T (dB)

Enimmäisääni-
taso L AFmax,T 
(dB)

Keskiäänitaso 
L Aeq,T (dB)

Enimmäisääni-
taso L AFmax,T 
(dB)

Asuin-, majoitus- tai 
potilashuone

28 33 25 30

Asunnon keittiö tai 
rakennuksen harrastus-
tila

33 38 30 35

Porrashuone tai ulos-
käytävä

38 43 35 40

Ulkotila 45 50 40 45
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Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleisiin hankkeisiin sovelletaan tämän
asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2017

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Ympäristöneuvos Ari Saarinen
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