
MÄTTJÄNSTER
I våra mättjänster ingår ljudisoleringsmätningar, mätningar av 
rumsakustik, buller och vibrationer samt mätningar av talupp-
fattbarhet. Mätningarna görs med modern och standardiserad 
utrustning. Kalibreringen av mätutrustningen för buller och 
byggnadsakustik kan spåras enligt nationella normer. Största 
delen av vår mätverksamhet är ackrediterad.

Vi betjänar över hela Finland. Våra 
regionalkontor och representanter 
finns i Helsingfors, Jyväskylä, 
Uleåborg, Tammerfors, Åbo och 
Vasa. Dessutom har vi dotterbolag i 
Estland, Lettland, Litauen, Georgien 
och Mellanöstern. 



Mätningar av 
byggnadsakustik
Mätningar av byggnadsakustik om-
fattar mätningar av luft- och ste-
gljudsisolering mellan olika rum och 
luftljudsisolering av fasader. Ljudiso-
leringsmätningar kan göras innan en 
byggnad tas i bruk för att kontrollera 
att bestämmelserna uppfylls. Ljudiso-
leringsmätningar ger också ett ut-
gångsläge inför akustisk planering av 
byggnader som ska renoveras.

Mätningar av ruMsakustik
Vi utför mätningar av rumsakustik en-
ligt kundernas behov samt som stöd 
för vår egen akustiska planering. Ett 
utrymmes rumsakustiska förhållanden 
kan beskrivas med hjälp av efterklang-
stid och övriga nyckeltal för rumsakus-
tik. Myndigheternas rekommendationer 
och bestämmelser beror på utrymmets 
användning.

I exempelvis konsertsalar stöder akusti-
ken framförandet av och lyssnandet till 
klassisk musik, medan den i ett auditori-
um möjliggör att talarens budskap för-
medlas klart och tydligt till lyssnarna.

bullerMätningar
Med bullermätningar kartlägger vi hur 
miljöbuller som stör och i extrema fall är 
skadligt för hälsan sprider sig till bygg-
nader och gårdsområden där folk vistas 
(bl.a. bostäder, kontor, skolor, sjukhus 
och lekplatser). Typiska bullerkällor ut-
anför byggnader är väg- och spårtrafik, 
industriella anläggningar och kraftverk 
samt utomhusevenemang. Vi mäter 
även buller orsakat av husteknik som 
kan jämföras med myndigheternas be-
stämmelser och riktvärden.

Mätningar av 
taluppfattbarhet
Elektriskt förstärkt taluppfattbarhet är 
beroende dels av ljudsystemets egen-
skaper och dels av utrymmets akustik. 
Med mätningar av taluppfattbarhet 
kontrolleras att talåtergivningen i of-
fentliga utrymmen fungerar och even-
tuella utvecklingsbehov för ljudåtergiv-
ning och akustik kan identifieras.

Offentliga utrymmen som används för 
ljudevakuering ska uppfylla kraven för 
taluppfattbarhet i normen EN 60849.

varför ackreditering?
Akukon Oy är ett FINAS-ackrediterat 
testlaboratorium, kod T229, ackredite-
ringskrav SFS-EN ISO/IEC 17025. För att 
säkra kvaliteten i vår mätverksamhet 
ordnar vi regelbunden mätutbildning för 
vår personal, genomför uppföljnings- 
och jämförelsemätningar och interna 
revisioner, underhåller och kalibrerar 
vår mätutrustning samt utvecklar våra 
mätmetoder. Dessutom gör FINAS en 
expertutvärdering varje år för att säkra 
verksamhetens kvalitet.

Eftersom vår mätverksamhet är ackre-
diterad kan vi leverera juridiskt och in-
ternationellt giltiga mätdokument som 
ofta krävs av övervakningsmyndigheten 
för byggprojekt.

Finnish Accreditation Service

T229 (EN ISO/IEC 17025)

Mer information
Jukka Ahonen, +358 44 333 0233 jukka.ahonen@akukon.com  
Oskar Lindfors, +358 50 544 5876 oskar.lindfors@akukon.com  
Nella Näveri, +358 50 351 3815 nella.naveri@akukon.com

Standarder för ackrediterade mätningar

Ljudisoleringsmätningar ISO 16283, ISO 140 ja ISO 717

Mätningar av efterklangstid  
och salsakustik ISO 3382

Mätningar av miljöbuller ISO 1996, NT ACOU 056  
och Miljöministeriets anvisning 1/1995

Bullermätningar av husteknisk  
utrustning inomhus EN ISO 16032 ja SFS 12599

Bullernivå i bostäder

Social- och hälsovårdsministeriets  
Anvisning om boendehälsa 2003-1  
och Guide för boendehälsa 2003 
ja Asumis-terveysasetuksen 
soveltamisohje, osa 2

Akukon Oy 
Sliperivägen 19, 00380 Helsingfors 
Tel. +358 10 3200 700 
info@akukon.com, akukon.fi


