
 

MITTAUS- 
PALVELU
Mittauspalveluihimme kuuluvat kenttäolosuhteissa suoritet-
tavat äänieristysmittaukset, huoneakustiset mittaukset, me-
lun ja värähtelyn mittaukset sekä puheen ymmärrettävyyden 
mittaukset. Mittaukset suoritetaan käyttäen uudenaikaista 
ja standardinmukaista kalustoa. Melun ja rakennusakustiikan 
mittalaitteistojen kalibroinnit ovat jäljitettävissä kansallisiin 
mittanormaaleihin. Pääosa mittaustoiminnastamme on akkre-
ditoitu.

Palvelemme kaikkialla Suomessa. 
Akukonilla on aluetoimisto tai 
edustaja seuraavilla paikkakunnilla: 
Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere, 
Turku, ja Vaasa. Lisäksi meillä on 
tytäryhtiöt Eestissä, Liettuassa, 
Latviassa, Georgiassa ja Lähi-Idässä.



Rakennusakustiikan 
mittaukset
Rakennusakustiikan mittaukset kat-
tavat eri huonetilojen väliset ilma- ja 
askeläänieristysmittaukset sekä julkisi-
vun ilmaäänieristysmittaukset. Ne voi-
vat olla esimerkiksi rakennusten käyt-
töönoton  äänieristysmittauksia, joilla 
todennetaan annettujen määräysten 
täyttyminen. Äänieristysmittauksilla 
saadaan myös lähtötietoja remontoi-
tavien rakennusten akustiselle suun-
nittelulle.

Huoneakustiset mittaukset
Suoritamme huoneakustiset mittauk-
set asiakkaiden tarpeeseen sekä oman 
akustisen suunnittelumme tueksi. Ti-
lan huoneakustisia olosuhteita voidaan 
kuvata jälkikaiunta-ajalla ja muilla 
huoneakustisilla tunnusluvuilla. Viran-
omaisten antamat annetut suositukset 
ja määräykset riippuvat tilan käyttö-
tarkoituksesta. Esimerkiksi konsertti-
saleissa akustiikka palvelee klassisen 
musiikin esittämistä ja kuuntelua, kun 
taas auditorioissa se mahdollistaa pu-
hujan esittämän viestin välittyminen 
kuulijoille selkeänä ja ymmärrettävänä.

melumittaukset
Melumittauksilla selvitämme häiritse-
vän ja ääritapauksessa ihmisen terve-
ydelle haitallisen ympäristömelun le-
viämistä rakennuksiin ja piha-alueille, 
joissa ihmiset oleskelevat (mm. asun-
not, toimistot, koulut, sairaalat ja leik-
kikentät). Tyypillisiä rakennuksen ulko-
puolisia melulähteitä ovat tie- ja raide-
liikenne, teollisuus- ja voimalaitokset 
sekä ulkoilmatapahtumat. Lisäksi pal-
veluihimme kuuluu rakennusta palve-
levan talotekniikan, kuten ilmanvaih-
don, aiheuttaman melun mittaaminen. 
Vertaamme aina mitattuja melutasoja 
viranomaisten antamiin määräyksiin ja 
ohjearvoihin.

PuHeen ymmäRRettävyyden 
mittaukset
Sähköisesti vahvistetun puheen ym-
märrettävyys riippuu sekä äänentois-
tolaitteiden ominaisuuksista että tilan 
akustiikasta. Puheen ymmärrettävyy-
den mittauksilla tarkistetaan julkisten 
tilojen puheäänentoiston toimivuus 
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sekä osoitetaan mahdollisia äänentois-
ton ja akustiikan kehittämistarpeita. 
Äänievakuointiin käytettävien julkisten 
tilojen järjestelmien tulee puheen ym-
märrettävyyden osalta täyttää normin 
EN 60849 vaatimukset.

miksi akkReditointi?
Akukon Oy on FINAS-akkreditointipal-
velun akkreditoima testauslaboratorio 
T229, akkreditointivaatimus SFS-EN 
ISO/IEC 17025. Mittaustoiminnan laa-
dun varmistamiseksi järjestämme hen-
kilöstölle säännöllisesti mittauskoulu-
tusta, suoritamme seuranta- ja vertai-
lumittauksia sekä sisäisiä auditointeja, 
ylläpidämme mittalaitteistojamme 
ja niiden kalibrointeja, ja kehitämme 
käytettäviä mittausmenetelmiämme. 
Lisäksi FINAS suorittaa meille kerran 

vuodessa asiantuntija-arvioinnin toi-
mintamme laadun varmistamiseksi.

Koska mittaustoimintamme on ak-
kreditoitu, voimme toimittaa juridises-
ti ja kansainvälisesti päteviä mittaus-
pöytäkirjoja. Ne ovat jo usein raken-
tamista valvovan viranomaisen vaati-
muksena rakennusprojekteissa.

Standardit akkreditoiduille mittauksille

Äänieristysmittaukset ISO 16283, ISO 140 ja ISO 717

Jälkikaiunta-ajan  
ja saliakustiikan mittaukset ISO 3382

Ympäristömelun mittaukset ISO 1996, NT ACOU 056  
ja YM:n ohje 1/1995.

Talotekniikan laitteiden  
melumittaukset sisätiloissa EN ISO 16032 ja SFS 12599

Asuntojen melutasot
STM Asumisterveysohje 2003-1,  
Asumisterveysopas 2003 ja Asumis-
terveysasetuksen soveltamisohje, osa 2
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