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Hyvä ääniympäristö on äärimmäisen kustannustehokas investointi ihmiselle, 
yhteiskunnalle ja yritykselle. Kaikki voivat paremmin, saavat enemmän aikaan, ja 
stressi vähenee. Näistä inhimillisistä tarpeista kaikki voivat olla yhtä mieltä, eikö 
vain?

600 000 tuntia luokkahuoneessa

Olettakaamme, että luokkahuoneessa on 25 oppilasta ja muutamia opettajia. 
Huonetta käytetään kuusi tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa 40 viikon 
aikana vuodessa, eli yhteensä 1 200 tuntia vuodessa. Koulu voidaan peruskorjata 
tai kunnostaa 20 vuoden kuluttua, jolloin keskimäärin hieman yli 25 oppilasta ja 
yksi opettaja ovat käyttäneet huonetta 24 000 tuntia. Koko käyttöikänsä aikana 
huonetta on käytetty ehkä vähintään 600 000 tuntia.
 Tutkimukset ovat kerta toisensa jälkeen osoittaneet, että hyvän 
äänenvaimennuksen puuttuminen heikentää oppimista ja lisää stressin, 
kuulovaurioiden ja tinnituksen vaaraa. Tehokkaat akustiikkakatot ja 
vaimennuslevyt tekevät elämästä terveempää, mukavampaa ja tehokkaampaa 
ja vähentävät yhteiskunnan kustannuksia, kun entistä useammat opiskelijat 
saavuttavat oppimistavoitteet ja henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät.

tehokkaampi toimisto

Kommunikointi on ratkaisevan tärkeää avotoimistossa, mutta avonaisessa tilassa 
äänet pyrkivät leviämään kaikkialle. Äänen kantama tilan sisällä on mitattavissa 
ja se on tärkeä parametri avotoimistoa suunniteltaessa. Asentamalla oikeaan 
paikkaan oikea määrä oikeita vaimennusmateriaaleja saadaan toimistosta 
tehokkaampi ja viihtyisämpi työpaikka.

tekee hoidosta inhimillisempää

Jos sairaalan ääniympäristö on harkitusti suunniteltu, potilaat nukkuvat ja 
lepäävät paremmin, ja henkilöstö kuulee äänimerkit ja äänet helpommin ja voi 
näin aloittaa tarvittavat hoitotoimet nopeammin. Tutkimukset ovat osoittaneet, 
että sairaalahoitojaksot lyhenevät, kun stressi vähenee. Ympärivuorokautisten 
hoitotuntien määrään suhteutettuna tehokas ääniympäristö on äärimmäisen 
kannattava investointi. On muistettava, että sairaalan voidaan olettaa toimivan 
ehkä 50 vuotta…

eroon kuulonsuojaimista

Kattoihin ja seiniin asennettavat tehokkaat vaimennusmateriaalit voivat monissa 
teollisuuslaitoksissa alentaa äänitasoa jopa 10 dB. Tämä merkitsee huoneen 
koetun äänitason puolittumista. Parempi äänenvaimennus voi usein tehdä 
kuulonsuojaimet tarpeettomiksi ja samalla vähentää kuulovaurioiden vaaraa.

Näitä tietoja tarvitset

Toivon, että saat nyt kädessäsi olevasta lehdestämme tarvittavat tiedot voidaksesi 
luoda paremmat edellytykset omalle ja muiden hyvinvoinnille.

Onnea työhösi!
Staffan Nilsson
Päätoimittaja

Hyvä ääniympäristö – kannattava investointi
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”asentamalla oikeaan paikkaan 
oikea määrä oikeita vaimennus-
materiaaleja saadaan toimistosta 
tehokkaampi ja viihtyisämpi  
työpaikka.”
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Kannen kuva: Rambollin pääkonttorin 
vihkiäiset Kööpenhaminassa.

Kuva: Lars Fenger
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Kestävää kehitystä monella tavalla.
CO2-negatiivisessa talossa on 
työntekijöiden hyvinvointi tärkeää.
täällä on ajateltu kaikkea.

IhmIsen ja ympärIstön ehdoIlla

aAjamme kohti Kööpenhaminan 
pohjoispuolella sijaitsevaa Wide-
xin uutta toimistoa hämmästellen 
sen futuristisen pyöreitä linjoja. 
Valkoiset pilvet heijastuvat raken-
nuksen lasitetusta sisäänkäynnistä 
ikään kuin taivas olisi sisällä raken-
nuksessa.

kaikki ympäristön ehdoilla

– Oma tuulivoimala ja aurinko-
kennot tekevät pääkonttoristamme 

CO2-neutraalin. Lisäksi pystymme 
toimittamaan ylijäämäsähköä pariin 
sataan omakotitaloon, kertoo toi-
sen Widexin omistajaperheen jäsen 
Julian Tøpholm innostuneesti leh-
dellemme.

Hän näyttää meille vastaanottoon 
sijoitetulta valvontanäytöltä, miten 
oma energiantuotanto toimii. Ener-
giankäyttöä voidaan hallita keskite-
tyn ohjausjärjestelmän avulla.

– Mutta ehkä kaikkein ainutlaa-
tuisin ratkaisumme on geoterminen 

järjestelmä, jolla varastoimme kesä-
kauden ylijäämälämmön maanalai-
seen vesisäiliöön, Julian Tøpholm 
jatkaa. Kylmempinä vuodenaikoina 
pumppaamme säiliöstä lämmintä 
vettä, jonka muunnamme lämmön-
vaihtimen avulla lämmitysenergiak-
si. Järjestelmä on erittäin tehokas ja 
se voi vähentää CO2-päästöjä seitse-
mänkymmentä prosenttia perintei-
siin lämmitysjärjestelmiin verrat-
tuna. Tämä on lajinsa suurin laitos 
Tanskassa.

– Keräämällä sadevettä katolta ja 
käyttämällä sitä wc-altaiden huuhte-
luun säästämme lisäksi juomavettä. 
Loput pintavedestä käytämme poh-
javesivarantojen kartuttamiseen.

kestävää liiketoiminnan 
kehitystä

Julian Tøpholm esittelee taloa ja 
kertoo: ”Uusi pääkonttorimme ei 
ole vain toimisto. Teemme täällä 
kaiken tutkimus- ja kehitystyön ja 
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– tässä ”kaiuttomassa” huoneessa 
testaamme, miten äänisignaalit 
rekisteröityvät ja käyttäytyvät 
digitaalisissa kuulolaitteissamme, sanoo 
Julian tøpholm, joka edustaa toista 
Widexin kahdesta omistajaperheistä.
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valmistamme myös osan korkea-
teknologisista kuulolaitteista, joka 
on toimialaamme. Täällä on tilat 
900 työntekijälle, vaikka meillä nyt 
on vain 650 työntekijää – vienti-
markkinamme laajenevat kuitenkin 
nopeasti.”

Hänen mielestään kestävä liike-
toiminnan kehitys merkitsee myös 
vakavaa panostusta ympäristöön, 
yhteiskuntavastuuta ja hyvää työ-
ympäristöä. Jopa Tanskan TV on 
eräässä ohjelmassaan kertonut, kuin-
ka esimerkillisesti Widex huolehtii 
turvallisuudesta.

Ymmärtää äänen 
merkityksen

– Kuulolaitteiden valmistajana 
ymmärrämme tietysti äänen mer-
kityksen ihmisten välisessä kanssa-

käymisessä, Julian Tøpholm sanoo. 
Emme halua olla yhtään huonompia 
omassa toiminnassamme. Päinvas-
toin, mahdollisimman hyvä huo-
neakustiikka oli tärkeällä sijalla 
suunnitellessamme työympäristöä. 
Siksi olemme asentaneet lähes kaik-
kialle ääntä vaimentavan akustiik-
kakaton, jonka absorptioluokka on 
paras mahdollinen eli A. Mitään ei 
ole jätetty sattuman varaan.

Julian Tøpholm raottaa hieman 
joitakin akustointilevyjä näyttääk-
seen, että myös ilmaäänieristys on 
hoidettu hyvin.

– Äänieristys estää ääntä leviä-
mästä alakaton yläpuolelta vierei-
seen huoneeseen.

”Huoneakustiikka ei kyllä voisi 
olla paljonkaan tätä parempi avoi-
messa pohjaratkaisussa”, Julian 
toteaa lopuksi.

avotilassa toimiva kehitysosasto. pyöreän rakennuksen suuret lasipinnat sekä akustiikkakatosta tuleva epäsuora valo 
valaisevat koko tilan erinomaisesti.

aivan nurkan takana on äskettäin 
pystytetty liidunvalkoinen 2 mW:n 
tuulivoimala, joka tuottaa rakennuk-
sen tarvitseman sähköenergian. Ja se, 
mikä ensi silmäyksellä näyttää esteet-
tiseltä julkisivupinnoitteelta, on 20 000 
aurinkopaneelin peittämä pinta, joka 
kattaa 600 neliömetriä rakennuksesta.
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työympäristöstä tuskin saisi 
valoisampaa ja ilmavampaa.

Faktaa Widex 

Vuonna 1956 perustettu perheyritys Widex A/S valmistaa korkeateknologisia kuulolaitteita, joita myydään 
lähes 100 maassa, ja työllistää yhteensä 2 500 henkilöä eri puolilla maailmaa. Muun muassa maailman 
ensimmäinen täysin digitaalinen ”korvan sisällä” pidettävä kuulolaite on Widexin kehittämä.
 Kööpenhaminan uuden pääkonttorin lisäksi Widexillä on kokoonpanotehtaat Helsingessä Pohjois-
Själlanissa, Tanskassa ja Verviersisssä, Belgiassa.
 Tanskalla on 50 prosentin osuus kuulolaitteiden maailmanmarkkinoista.
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arkkitehti

lars rath, White 

ecophonin akustiikkajärjestelmät

ecophon Focus™ a Xl
ecophon Focus™ e Xl
ecophon Hygiene™ performance
ecophon Combison™ Barrier
ecophon Wall panel™ a

myös päärakennuksen sisemmät osat kylpevät päivänvalossa, kiitos avoimen sisäpihan.

mahdollisimman hyvän ilmaäänieris-
tyksen aikaansaamiseksi huoneet 
eristettiin toisistaan asentamalla 
akustiikkakaton ja palkiston väliin 
pystysuorat ”äänisulut” ja tehokkaat 
palotiivisteet kiinteistöteknisten asen-
nusten ympärille.

kävelysilta yhdistää päärakennuksen sisäpihalla olevaan rakennukseen. 
akustiikkakatto parantaa huomattavasti ääniympäristöä käytävässä, jossa on 
kovista materiaaleista rakennetut seinä- ja lattiapinnat.
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AND PUPILS
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akustiikkasuunnittelu – ratkaisumalleja 
avotoimiston ääniongelmiin
ECO-lehden numerossa 2 esittelim-
me uuden ajattelutavan avotoimiston 
huoneakustiikkaongelmien ratkaise-
miseksi. Professori Björn Hellström 
antaa meille muutamia hyviä neuvo-
ja akustiikkasuunnittelun merkityk-
sestä avotoimistolle. Nämä neuvot 
perustuvat kokemuksiin, joita hän 
on saanut Pohjoismaiden neuvos-
ton innovatiivisten ja tietovaltaisten 
yritysten tukemiseksi perustaman 
Pohjoismaisen innovaatiokeskuksen 
(Nordic Innovation Centre eli NICe) 
rahoittamasta projektista. 

toiminnan laatu ratkaisevaa

– Kommunikaation tai keskittymi-
sen tarpeen ratkaisee ennen kaik-
kea toimistossa harjoitettu toiminta, 
Björn Hellström painottaa. Teimme 
kyselyn kahdelle eri osaston työn-
tekijöille energiayhtiö Vattenfallilla 
Tukholmassa ja havaitsimme, että 
työntekijöiden tarpeet näillä osas-
toilla olivat erilaisia. Talousosas-
tolla oli paljon hyötyä jatkuvasta 
yhteydenpidosta muiden samoissa 
tehtävissä toimivien kanssa, kun 
taas asiakastukiosastolla oli voita-
va keskittyä puhelinkeskusteluihin 
asiakkaiden kanssa.

tärkeä nähdä molemmat

Asiakastukiosastolla piti pyrkiä estä-
mään häiritsevät äänet. Ensin ääntä 
yritettiin vaimentaa erottamalla työ-
pisteet seinäkkeillä. Työntekijän piti 
silloin nousta seisomaan saadakseen 
katsekontaktin toiseen työntekijään, 
joka usein kuitenkin oli varattu.

Björn Hellströmin mielestä 
työntekijöiden on nähtävä toisen-
sa saadakseen tietää, ovatko nämä 
varattuja eivätkä halua tulla häiri-
tyiksi. Silloin on helpompi toimia 
tahdikkaasti ja ottaa yhteyttä vasta 
sopivammalla hetkellä. Yksi ehdo-
tuksista oli rajata työpisteet ääntä 
vaimentavilla seinäkkeillä, joissa 
on ”tirkistysaukko”, josta työntekijä 
näkee kollegansa ilman, että hänen 
tarvitsisi nousta seisomaan. Björn 
Hellström piti ratkaisua hyvänä.

space syntax

– Tehokkuus ja työhyvinvointi voi-
daan varmistaa huomioimalla ne 
suunnittelussa aivan alusta lähtien, 
Björn Hellström jatkaa.

Konsepti tunnetaan nimellä Spa-
ce Syntax, mutta asia ei ole niin 
monimutkainen, kuin miltä se kuu-
lostaa. Kartoittamalla, miten ihmiset 
liikkuvat huoneissa ja mitä siellä 
tehdään, saadaan käsitys siitä, miten 
työpisteet ja tilat oheistoiminnoille 
on paras sijoittaa ja muodostaa.

Miten kulkureitit pitää suunnitel-
la? Mihin taukotilat, kokoustilat ja 
konttorikoneet pitää sijoittaa, jotta 
ne häiritsisivät mahdollisimman 
vähän? Pyydä akustikko avuksi, 
ehdottaa Björn.

vaihtele ympäristöä

Älä unohda työympäristön visuaalis-
ta merkitystä! Yksitoikkoiset ympä-
ristöt lisäävät viihtymättömyyttä.

– Kun muuntelet kalustusta ja 
sisustusta, eivät fyysisen työympä-

tyneen, Björn Hellström ihmettelee. 
Luultavasti tämä johtuu siitä, ettei 
haluta näyttää erilaiselta. Noin 20 % 
aikuisväestöstä kärsii jonkinastei-
sesta kuulonalenemasta tai on yli-
herkkiä äänille. Ulkopuolisen kon-
sultin avulla voit kartoittaa tilanteen, 
suunnitella työpaikan paremmin ja 
antaa tukea sitä tarvitseville. Siitä 
on hyötyä kaikille!

eCo-lehti haastatteli professori Björn Hellströ-
miä, joka kertoi kokemuksistaan akustiikka-
suunnittelun merkityksestä avoimien toimisto-
tilojen ääniympäristölle. Björn Hellström toimii 
suunnittelijana konsulttiyritys tyrénsissä. Hän 
on arkkitehtuurin dosentti ja kaupunkiympäris-
tön äänisuunnittelun professori taideteollisessa 
korkeakoulussa konstfackissa, tukholmassa.

voit lukea englanninkielisen version artikkelissa 
mainituista avotoimiston huoneakustisista 
ratkaisuista tai ladata sen pdf-tiedostona 
osoitteesta www.ecophon.com/eco.

ristön mahdolliset puutteet tunnu 
niin suurilta, Björn neuvoo. Myös 
avotoimiston ääniympäristö koetaan 
silloin paremmaksi.

kaikilla on oikeus hyvään 
ääniympäristöön

– Vattenfallin henkilöstölle tekemäs-
sämme kyselyssä ei yksikään vas-
taajista ilmoittanut kuulonsa heiken-
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selkeästi toisistaan erotetut 
yleiset alueet ja työpisteet. 
Ramboll ja arkkitehdit ovat tehneet 
kaikkensa luodakseen ihanteellisen 
toimiston. ääneen on täällä 
kiinnitetty erityistä huomiota.

Rambollin pääkonttori vihittiin 
käyttöönsä juhlallisin menoin 24. 
syyskuuta 2010. Se on upea raken-
nus keskellä Kööpenhaminan uutta 
kaupallista keskusta, kivenheiton 
päässä Fieldin jättiläismäisestä 
ostoskeskuksesta ja Ørestadista, 
Kööpenhaminan ehkä nopeimmin 
laajenevasta kaupunginosasta hotel-
leineen ja asuntoineen. Vain muuta-
man kilometrin päässä on Kööpen-
haminan lentokenttä, Kastrup, jos-
ta on yhteydet muualle maailmaan, 
eikä kaukana ole Tanskan Ruotsiin 
yhdistävä Öresundin siltakaan.

Ramboll on muuttanut Poh-
joismaiden tärkeimpään ”Cross-
roadiin”, kuten yritys asian ilmaisee. 
Kaikki Ramboll-konsernin Kööpen-
haminassa sijaitsevat tanskalaiset 
yritykset – Rambøll Danmark, Tele, 
Informatik, Management, Olie & 

Gas sekä Energi – ja niiden 1 600 
työntekijää toimivat nyt saman 
katon alla 40 000 neliömetrin pää-
konttorissa.

päivänvaloa ja näkyvyyttä

– Pohjaratkaisulla on pyritty var-
mistamaan, että suurin osa työn-
tekijöistämme pääsee nauttimaan 
päivänvalosta ja upeista näköaloista, 
Rambollin viestintäkonsultti Peter 
Mørkeberg Hinsby huomauttaa. 
Arkkitehdit ovat nähneet paljon 
vaivaa voidakseen merkitä selvästi 
rakennuksen keskellä sijaitsevien 
yhteisten sosiaalitilojen ja kauem-
pana lasijulkisivun vieressä olevien 
työpisteiden väliset rajapinnat.

Päivänvalo tulvii lasikaton läpi 
jättimäiseen aulaan ja sen käytäviin, 
kerroksiin ja tasanteille. Näkymä 

kahdeksannesta kerroksesta alas 
vastaanottoon on lähes henkeä-
salpaava. Samalla sieltä saa hyvän 
yleiskuvan suuresta rakennuksesta 
ja se helpottaa suunnistamista.

vain asiaankuuluvia ääniä

Eri työtiimeiksi ryhmitellyt työpis-
teet on jaettu ”taskuihin” tehtävistään 
riippuen. Rambollilla akustikkona 
työskentelevän Ole Ebbensgaardin 
mielestä esimerkiksi suunnittelu-
ryhmä ei saa häiritä asennustöitä 
tekeviä – ja päinvastoin. Tiedoilla on 
merkitystä vain niille, jotka tekevät 
samaa työtä.

– Mutta ”hienosäädämme” edel-
leen ratkaisua ja sovitamme sitä tar-
peen mukaan. Mehän olemme muut-
taneet tänne vasta äskettäin…

– Muualta tuleva ääni on häiritse-

vää, Ole Ebbensgaard huomauttaa. 
Hyvän huoneakustiikan perusedel-
lytys on parhaan absorptioluokan 
(A) akustiikkakatto, joka on asen-
nettu kaikkiin tiloihimme, joissa on 
työpisteitä.

ToiminTalähTöinen ToimisTo
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liikenne vaikuttavan rakennuksen ympärillä on raskasta ja lasijulkisivun on täytettävä ilmaäänieristykselle 
asetetut vaatimukset. lasielementtiprojekti aiheutti sydämentykytystä akustikko ole ebbensgaardille. Hong 
kongiin pystytetyllä koeasennuksella tarkastettiin huolellisesti, mitkä arvot voitiin saavuttaa. vaatimukset 
täyttyivät, ja komeaa tuli…

– paljon tätä avotoimistoratkaisua 
parempaa on vaikea kuvitella, sanoo 
rambollin henkilöstöresurssien 
kehitysosastolla työskentelevä elmer 
mortensen. erittäin onnistunut suun-
nitteluratkaisu helpottaa kommuni-
kointia osastolla ja sulkee ulkopuolelle 
suurimman osan muualta tulevista 
asiaankuulumattomista äänistä.
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arkkitehti

Dissing+Weitling 

ecophonin akustiikkajärjestelmät

ecophon Focus™ Dg Xl
ecophon Focus™ C
ecophon Focus™ F
ecophon Hygiene™ performance
ecophon Wall panel™

Faktaa ramboll 

Ramboll on pohjoismainen 
tekniikkayritys, joka toimii 
kaikkialla maailmassa. Ramboll-
konsernissa on noin 9 000 
työntekijää ja sillä on noin  
200 toimistoa 20 maassa.

Yleiset tilat ja lasitetun julkisivun vieressä sijaitsevat työpisteet liittyvät toisinsa jouhevasti.

sisäilmasto- ja sisäympäristöasioiden parissa työskentelevä Henrik Beyer pystyy keskustelemaan 
häiritsemättä kollegansa søren eder-Jensenin kanssa. se on mahdollista, sillä tilassa on ääntä 
vaimentava akustiikkakatto ja kauttaaltaan hyvin suunniteltu akustiikka.
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10 vuoden kokemus ecophon solo™ -järjestelmästä
Ecophon Solo on leijuvista vaimen-
nuslevyistä koostuva akustointi-
järjestelmä, jossa hyvät esteettiset 
ominaisuudet yhdistyvät helppoon 
asennukseen. Ecophon Solo -levy-
jä on eri kokoja, värejä ja muotoja, 

mikä tekee järjestelmästä ihanteelli-
sen akustointiratkaisun tiloihin, joil-
le halutaan oma erikoinen luonne. 
Oikeastaan rajana on vain suunnit-
telijan mielikuvitus…

muotihuone: miles Fashion –näyttelytila, saksa koulukäytävä: Whitstable Community 
College, iso-Britannia

ravintola: pavillion st Herblain, ranskaavotoimisto: Cuboid architekti s.r.o., tšekki
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eEteläranskalaisen Toulouse’in laita-
milla sijaitsevasta 6NERGY+ -toi-
mistorakennuksesta voi pian vuokra-
ta itselleen tilan kokeillakseen, mil-
tä tuntuu työskennellä toimistossa, 
joka tämän päivän mittapuulla on 
poikkeuksellisen ympäristöystäväl-
linen, mutta josta toivotaan tulevan 
arkipäivää tulevaisuudessa.

6NERGY+ näyttää tietä kes-
tävälle rakentamiselle ja tuottaa 
enemmän energiaa kuin kuluttaa. 
Ranskassa puhutaan tässä yhtey-
dessä ”positiivisesta energiaraken-
tamisesta”.

Rakennuksen on rakennuttanut ja 
omistaa maineikas akustiikka-alan 
konsultointiyritys Gamba Acous-
tique et Associés, jonka käytössä 
on noin 90 prosenttia rakennuksen 
tiloista. Muut tilat ovat esimerkik-
si toimistoja, joita yritykset voivat 
vuokrata kokeillakseen, miltä tun-
tuu työskennellä ympäristössä, jossa 
on joka suhteessa pyritty kestävään 

rakentamiseen. Rakennusta voisi 
kutsua luonnollisen kokoiseksi esit-
telytoimistoksi kaikille, jotka ovat 
uteliaita näkemään, miten ”vihreä” 
työympäristö toimii. Rakennuksessa 
on myös muun muassa koulutustilo-
ja, joita käyttävät tavalla tai toisella 
kestävään rakentamiseen aktiivisesti 
osallistuvat ulkopuoliset toimijat.

Ympäristövaatimukset ja 
akustiikkajärjestelmät 
sopusoinnussa 

Koska rakennuksessa käy joka 
viikko paljon ihmisiä esimerkiksi 
seminaareissa ja siellä toimii useita 
toimistoja, vaaditaan tilojen huone-
akustiikalta erittäin paljon. Lisäksi 
rakennuksessa on paljon kovia pin-
toja lattioissa, seinissä ja katoissa, 
jotka voivat aiheuttaa kiusallisen 
pitkiä jälkikaiunta-aikoja ja ärsyt-
tävää äänen leviämistä. Rakenta-
misessa on käytetty esimerkiksi 

Yritykset voivat vuokrata ranskalaiselta 
akustiikkakonsultilta kestävän kehityksen 
toimistotiloja. Huoneakustiikka on tärkeä 
osa konseptia ja akustiikkajärjestelmien 
asennus vähintäänkin puolitti 
jälkikaiunta-ajan.

6NERGY+ ”VIHREÄ” KOKEILE-ITSE-TOIMISTO

betonia, jonka painoa on kevennetty 
ja eristyskykyä tehostettu sekoitta-
malla siihen solumuovikuulia. Tämä 
parantaa toimiston energiatehok-
kuutta. Talon betonirunko asettaa 
vaatimuksia myös äänenvaimen-
nukselle, sillä siihen esimerkiksi 

varastoituu kylmää yöilmaa, joka 
on voitava vapauttaa tiloihin kuumi-
na päivinä – akustiikkajärjestelmien 
estämättä.

Tämän tulevaisuuteen suunnatun 
toimistorakennuksen akustiikkarat-
kaisuina on käytetty ääntä vaimen-

mutkattomia muotoja Gamban uudessa toimistossa toulouse’issa, joka näyttää 
tietä kestävälle rakentamiselle muun muassa aurinkopaneeleillaan (jotka myös 
varjostavat) ja ilman energiasyöppöä ilmastointia.

Kuva: Patrick Salaün
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Jälkikaiunta-ajat ja äänenpainetasot Gamban yhteyskäytävillä.  
mittaustulokset osoittavat akustiikkajärjestelmien tehon.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Jälkikaiunta-aika ilmaisee, missä 
ajassa äänenpainetaso laskee 
60 dB äänilähteen sulkemisen 
jälkeen. Mittaamalla jälkikaiunta-
aika voidaan laskea huoneen 
kokonaisäänenvaimennus. 
Jälkikaiunta-aika vaihtelee 
taajuuden mukaan.

Äänen taajuus ilmoitetaan hertseinä 
(Hz) – mitä suurempi arvo, sitä 
korkeampi ääni. Gamban toimiston 
jälkikaiunta-ajat on mitattu eri 
taajuuksilla alueelta, jossa tärkeintä 
on tavallisen puheen erotettavuus: 
125 – 4 000 Hz.

Jälkikaiunta-ajan mittauspisteet 6NERGY+ -rakennuksen 1. kerroksessa.
WC:t on rakennettu kuutiomaisiksi eivätkä ne ulotu alakattoon asti.

Jälkikaiunta-ajat (sekuntia) ennen akustiikkajärjestelmien asennusta.

Jälkikaiunta-ajat (sekuntia) akustiikkajärjestelmien asennuksen jälkeen.

Taulukko osoittaa arvojen vähintään puolittuneen.

Kauimpana vasemmalla oleva piste on äänilähde. Käyrästön ensimmäinen mittauspiste on seitsemän metrin 
päässä – portaikon luona. Sen edellä on wc-tilat, joten äänen leviämistä on kiintoisaa mitata portaikosta lähtien. 
WC-tilojen rakenne on kuvattu jälkikaiunta-ajan mittausta esittävän piirustuksen alla.

mitatut jälkikaiunta-ajat:

mitattu äänenpainetaso:

ennen akustointia

akustoinnin jälkeen

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz keskiarvo

p1 0,38 0,60 0,53 0,56 0,53 0,52 0,52
p2 0,59 0,51 0,57 0,57 0,53 0,53 0,55
p3 0,32 0,56 0,56 0,56 0,54 0,54 0,51
p4 0,53 0,49 0,60 0,58 0,54 0,56 0,55
p5 0,50 0,70 0,65 0,56 0,54 0,54 0,58

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 000 Hz 2 000 Hz 4 000 Hz keskiarvo

p1 1,0 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1 1,2
p2 1,3 0,9 1,4 1,5 1,5 1,3 1,3
p3 0,7 1,2 1,4 1,6 1,7 1,4 1,3
p4 0,9 1,2 1,7 1,4 1,4 1,2 1,3
p5 0,9 1,1 1,2 1,4 1,2 1,1 1,2

Metriä

Käyrien suuri ero osoittaa selvästi, 
että oikea akustiikkajärjestelmä 
vähentää merkittävästi äänen 
leviämistä.
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leijuvat ääntä vaimentavat levyt – ja niihin yhdistetyt vaimentavat seinälevyt – eivät estä betonia luovuttamasta 
tilaan viilentävää ilmaa, joten seminaarivieraat jaksavat seurata esityksiä kuuminakin päivinä! leijuvien 
vaimennuslevyjen ansiosta jäähdytystehosta jää käyttöön 85 prosenttia.

vaimentavien seinälevyjen painokuvioinnit yhdistävät äänenvaimennukseen 
taiteellisia elementtejä, jotka elävöittävät muuten pelkistettyä ympäristöä.

tavia palkkeja, vaimentavia seinä-
levyjä, leijuvia vaimennuslevyjä ja 
täysimittaisia akustiikkakattoja.

käytävä – haaste

Käytävä on rakennuksen käytetyin 
tila, ja se voi aiheuttaa meluongel-
mia ilman tehokasta huoneakus-
tiikkaa.

– Vaimentamattomat käytävät 
toimivat oikeastaan ääniaaltojen 
luonnollisina kanavina, sanoo 
René Gamba, Gamba Acoustique 
et Associés’n perustaja ja toimitus-
johtaja.

– Ne tehostavat kaikkien äänien, 
sekä askeläänien että puheen, kul-
keutumista tiloihin.

Gamban tekemät huoneakustiik-

kamittaukset osoittavat, että jälki-
kaiunta-aika enemmän kuin puo-
littui ensimmäisen kerroksen läpi 
kulkevassa suuressa käytävässä 
sen jälkeen, kun sinne asennettiin 
Ecophonin akustiikkajärjestelmät.

Edellisen sivun käyrästöstä ja tau-
lukoista näkyvät suuret erot mittaus-
tuloksissa ennen akustointia ja sen 
jälkeen osoittavat, että akustointi 
alensi myös äänenpainetasoa.

”´maaginen´ ratkaisu”

René Gamba ei säästele sanojaan 
kertoessaan akustiikkajärjestelmien 
positiivisesta vaikutuksesta käytä-
vissä.

– Käytävien akustointi on ”maa-
ginen” ratkaisu kauempaa tulevien 
häiritsevien äänten vaimentamisessa 
ja lähiäänten vahvistamisessa. Toi-
menpiteet luovat rauhallista tunnel-
maa vähentämällä äänten leviämistä 
ja lyhentämällä jälkikaiunta-aikaa ja 
tekevät miljööstä viihtyisän.

Hän kuvailee akustoinnin vaiku-
tusta toimiston keskeiseen osaan 
seuraavasti:

– Se avaa oven tilaan, joka on 
täynnä elämää mutta ei melua.

arkkitehti

vigneu Zilio architects

ecophonin akustiikkajärjestelmät

ecophon solo™
ecophon master™ Baffle
ecophon Hygiene™ protec Baffle
ecophon access™ C
ecophon Wall panel™
ecophon Focus™ Ds

rené Gamba.

Jatkoa edelliseltä sivulta
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lineaarisesti sijoitetut kiinteistötekniset asennukset antavat katolle 
rytmikkyyttä ja korostavat huoneen muotokieltä.

ecophonin laaja värimallisto ”reveal the colour of nature” antaa 
valinnanvapautta huoneen ominaislaadun korostamiseksi.

Alakattoon on usein yhdistettävä 
paljon tekniikkaa – valaistus, ilman-
vaihto, sprinkleri, palovaroittimet 
jne. Usein tuloksena on kattoa 
rumentava sekasotku.

Siksi Ecophon on kehittänyt akus-
tiikkajärjestelmän Ecophon Focus™ 
Lp, jossa muoto, rakenne ja detal-
jit yhdistyvät älykkäisiin teknisiin 
ratkaisuihin ja muotoilun vapau-
teen. Kattopinta rakentuu suorista 
linjoista ja siinä on omat kaistaleet 
kiinteistöteknisille asennuksille.

Huoneen luovat linjat

Teknisistä asennuksista täysin vapaa 
kattopinta tekee puhtaan ja harmoni-
sen vaikutelman. Asennuskaistaleet 
muodostavat esteettisen elementin 
ja antavat katolle rytmikkyyttä 
korostaen huoneen muotokieltä. 
Ecophon Focus Lp voidaan asen-
taa joko pitkittäin tai poikittain huo-

neen pituussuuntaan nähden halutun 
perspektiivivaikutelman vahvista-
miseksi – visuaalisesti pidentää tai 
leventää huonetta. Levyn taitavasti 
muotoillut reunat saavat katon näyt-
tämään sileältä.

odota viimeiseen asti

Ecophon Focus Lp -järjestelmä hel-
pottaa myös rakentamista, sillä levyt 
on ensi vaiheessa asennettava vain 
teknisille asennuksille varattuihin 
kaistaleisiin, muilta osin katto voi-
daan jättää avoimeksi ja vapaaksi 
viimeiseen asti.

Akustiikkajärjestelmä sopii ennen 
kaikkea suurille pinnoille kuten suu-
riin toimistoihin, vastaanottoihin ja 
konferenssihuoneisiin, mutta me 
emme aseta mitään rajoja…

Ja mikä tärkeintä – saat kaupan 
päälle verrattoman akustiikan!

ecophon Focus™ lp  
– akustiikka esteettisenä elementtinä
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Kun yksi neljästä suuresta rakentaa 
uuden pääkonttorin Amsterdamiin,  
oli hyvän huoneakustiikan toteutus 
erittäin tärkeää suurissa avoimissa 
tiloissa 60000 neliömetrin 
rakennuskopleksissa, joka vie ajatukset 
dynaamiseen organismiin.

KPMG:n PääKonttori
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vVuoden 2010 alussa Amsterdamiin 
valmistui yksi sen ihmeellisimmistä 
ja vaikuttavimmista toimistokom-
plekseista. Silloin vihittiin käyt-
töönsä globaalin KPMG-konsernin 
uusi 60 000 neliömetrin pääkonttori. 
Toimistorakennus on muodoltaan 
ainutlaatuinen. Se muistuttaa orga-
nismia, jonka lonkerot ojentuvat nel-
jään eri suuntaan suoraan ylöspäin 
ja sivuille.

Vaikka huomion herättämisellä 
on luonnollisesti oma paikkansa 
tilintarkastus-, vero- ja neuvonta-
palveluita tarjoavan globaalin jätin 
uuden hermokeskuksen rakentami-
sessa, on tarkoituksena tietysti ollut 
luoda toimiva rakennus.

KPMG on yksi alansa neljästä 
suuresta (Big Four). Muut kolme 
ovat Deloitte, Ernst & Young ja 
PWC (entinen Pricewaterhouse-
Coopers) .

kuultava ja tultava kuulluksi 
– kaikkialla

Pääkonttori pitää sisällään kaikki 
toiminnot – hallinnon, neuvontapal-
velut, tekniset palvelut, ravintolan 
ym. – jotka tämäntyyppiseen toimin-
taan luonnollisesti kuuluvat. Mutta 
on tässä suuressa rakennuksessa 
myös muita valtavan suuria tiloja, 
esimerkiksi sisäänkäynti tilavine 
auloineen. Kaikki tämä asettaa vaa-
timuksia huoneakustiikalle, jonka 
on toimittava paitsi näissä tiloissa, 
myös toimistoissa, kokoushuoneissa 
sekä käytävillä.

Hyvä huoneakustiikka on toteu-
tettu muun muassa parhaan absorp-
tioluokan, luokan A, akustiikkaka-
tolla.

Tietyt pienemmät alakaton osat 
on rakennettu omaperäisesti bam-
busta, jonka ominaisuudet kiehtovat 
arkkitehti Marcel van der Schalkia 
ja hänen kollegoitaan.

Heidän tavoitteenaan on rakentaa 
kestävästi – se on heidän mukaan-
sa kaikkein tärkeintä. He puhuvat 
myös dynaamisesta muotoilusta, 
josta KPMG-toimisto konkretisoi 
orgaanisine muotoineen, jotka työn-
tyvät vaikuttavasti esiin sekä sisällä 
että ulkona.

Rakennuksessa työskentelee 
myös tytäryhtiö KPMG Meijburg 
& Co. KPMG toimii 146 maassa ja 
sillä on 140 000 työntekijää.

arkkitehti

marcel van der schalk 

ecophonin akustiikkajärjestelmät

ecophon Focus D™ 
ecophon Focus™ Ds Xl 
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Valoa hyvin heijastava akustiikkakatto 
on yksi valaistusympäristön  
peruspilareista. Tervetuloa esikouluun, 
joka saa kiitosta uraauurtavasta 
valaistuksestaan.

Kirjoitustaulut ja muut pedagogiset 
apuvälineet ovat vakiovarusteita esi-
kouluissa ja muissa kouluissa. Sen 
sijaan valo on työkalu, joka tähän 
asti on ikävä kyllä laiminlyöty.

Tätä mieltä on arkkitehti Jonas 
Kjellander örebrolaisesta Sweco 
Architectsista, joka on suunnitellut 
Kumlaan rakennetun Matildelundin 
esikoulun, joka sai arvostetun Svens-
ka Ljuspriset 2010 -palkinnon.

Palkintoraadin perusteluissa tode-
taan muun muassa: ”Rakennuksen 
muotoilussa on päivänvalo ollut 
itsestään selvänä lähtökohtana, ja 
täydentävä keinovalaistus edistää 
viihtyisyyttä, kodinomaisuutta, leik-
kiä ja elämyksiä.”

Matildelundin esikoulun valais-
tussuunnittelu on uraauurtava.

– Täällä näyttää erilaiselta kuin 
muissa esikouluissa ja muissa kou-
luissa, sanoo Jonas Kjellander, 

VALO JA ÄÄNI KULKEVAT KÄSI KÄDESSÄ

kun saman katon alla on suurissa tiloissa paljon vilkkaita lapsia, on parhaan 
absorptioluokan a akustiikkajärjestelmä luonnollinen valinta.
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niissä on tapana käyttää 300 luksin 
yleisvaloa, joka tuottaa kuolleen, 
varjottoman valomaton. Niissä on 
luovutettu. Valo ei ole elävää.

toista kuin aikuisten 
maailmassa

Aikuisten työpaikoilla on omiin 
käyttötarkoituksiinsa sovitetut tilat: 
toimistohuoneet, konferenssitilat ja 
niin edelleen, minkä huomaa muun 
muassa valaistuksesta ja akustoin-
nista, joita muunnellaan tarpeen 
mukaan.

– Mutta esikoulussa esimerkiksi 
puuhahuoneen on toimittava monis-
sa erilaisissa opetustilanteissa, joten 
valaistusta on voitava muuttaa aina 
tarvittaessa.

Jonas Kjellanderin mukaan eri 
aktiviteetteja voidaan tukea esimer-
kiksi valaisemalla seinä, jonne on 
ripustettu esille piirustuksia, joista 

on tarkoitus keskustella. Samalla 
voidaan tilan muiden osien valais-
tusta himmentää.

– Jos taas halutaan istua ringissä 
lattialla ja nähdä kunnolla toisen-
sa, voidaan yläpuolelta kohdistaa 
hieman pehmeää valoa, joka tuo 
kasvot esiin, hän esittää toisena 
esimerkkinä.

pedagoginen valaistus

Kjellander puhuu pedagogisesta 
valaistuksesta, ja pitää Matildelun-
dia ensimmäisenä askeleena kohti 
yksilöllisesti sovitettavaa, erilai-
sia toimintoja tukevaa valaistusta. 
Valoa voitaisiin käyttää enemmän 
erilaisiin lavastuksiin päivittäisessä 
toiminnassa. Muun muassa moder-
ni ohjaustekniikka, mahdollisuus 
käyttää valmiiksi ohjelmoituja valo-
skenografioita ja tehokkaampi mutta 
vähemmän kuluttava led-tekniikka 

antavat uusia edellytyksiä vastata 
tähän haasteeseen.

– Svenska Ljuspriset -palkinto 
taskussa on helpompi perustella 
näitä näkemyksiä.

valo ja ääni sopusoinnussa

Samalla hän painottaa sitä, kuinka 
tärkeää on, että valo ja ääni ovat 
sopusoinnussa. Huoneakustiikka ja 
valaistus kuuluvat yhteen. Näkemi-
nen ja kuuleminen tukevat toisiaan, 
Jonas Kjellander tähdentää.

Matildelundin esikoulussa on 
akustiikkajärjestelmät sekä katossa 
että seinissä. Esikoulussa äänitaso, 
äänen leviäminen ja puheen ero-
tettavuus ovat keskeisiä ongelmia, 
jotka täytyy ratkaista, jos vilkkaasta 
ja korkeiden ja terävien äänten täyt-
tämästä työympäristöstä on tarkoitus 
saada toimiva.

Absorptioluokan A akustiikkakat-

pedagoginen valaistus käytännössä: sama tila valaistuna seinällä olevien kohteiden esiintuomiseksi, 
ja toisaalta lattialla istumista ja juttelua varten.

loistava esimerkki! matildelundin esikoulun sisällä, leikkisästi sijoitettujen 
suorakulmaisten ikkunoiden vieressä, on käytetty suunnilleen samanmuotoisia 
vaimentavia seinälevyjä.

arkkitehti Jonas kjellander.

to on luonnollinen valinta, ja Matil-
delundin esikoulussa on käytetty 
myös Ecophon Wall Panel -levyjä, 
jotta huoneakustiikasta saataisiin 
mahdollisimman miellyttävä. Esi-
merkiksi seinäpaneelit on aseteltu 
vaakatasoon suorakulmioiksi lähelle 
leikkisästi sijoitettuja samanmuotoi-
sia ikkunoita.

ei mikä tahansa pinta

Akustiikkakatoilla on kuitenkin tär-
keä funktio myös tilan valaistukses-
sa, olipa sitten kyse sisään tulvivasta 
päivänvalosta tai keinovalosta.

Katto on huoneen suurin yhte-
näinen pinta, josta heijastuvat valot 
tuntuvat usein kiusallisilta ja saavat 
katon vaikuttamaan epätasaiselta.

Ecophonin Akutex™ FT –pinnoi-
te perustuu pitkälle vietyyn tutki-
mukseen ja täyttää tehokkaasti kiil-
lolle ja niin kutsutulle takaisinhei-
jastavuudelle asetetut vaatimukset. 
Lyhyesti näitä vaatimuksia voidaan 
kuvata toteamalla, että akustiikka-
katon valaistuksen on tunnuttava 
samanlaiselta riippumatta siitä, 
mistä kohtaa huonetta sitä katsoo. 
Esimerkiksi peiliheijastukset, kiilto 
ja värivaihtelut ovat poissa, ja kat-
topinta näyttää tasaiselta ja visuaa-
lisesti harmoniselta.

Ku
va

: U
lf 

C
el

an
de

r
Ku

va
: U

lf 
C

el
an

de
r

arkkitehti

sWeCo architects

ecophonin akustiikkajärjestelmät

ecophon master™ e
ecophon Focus™ e
ecophon Wall panel™ C
ecophon Gedina™ a
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Kun St. Markuksen evankelinen 
esikoulu Hampurissa, Saksassa 
lopulta sai uuden akustiikkakaton, 
sen entistä paljon parempi ääniym-
päristö yllätti henkilöstön.

Esikoulu otettiin käyttöön 1973. 
Sinne otetaan noin sata 3-6 -vuotias-
ta lasta ja se on avoinna myös perus-
koululaisille kouluajan jälkeen.

Tiloja on laajennettu aiemmalla 
asuinhuoneistolla, ja siellä on tänä 
päivänä muun muassa leikkihuone, 
liikuntahuone ja ruokasali.

Esikoulu suurine ikkunoineen 
on valoisa, seinät ovat valkoisia 
ja pastellinsävyisiä ja osa niistä on 
verhoiltu vaalealla puulla. Tilat tun-
tuvat pehmeiltä ja viihtyisiltä. Täällä 

lasten on helppo viihtyä, ja henkilö-
kunnalla on mukava työympäristö. 
Mutta ensi vaikutelma ei kerro koko 
totuutta sisäympäristöstä.

suuri yllätys

Vaikka koko interiööri tuntuu valoi-
salta ja raikkaalta, ei työympäris-
töstä saatu hyvää, ennen kuin huo-
neakustiikka kunnostettiin perus-
teellisesti. Ja siitä St. Markuksessa 
on pidetty erityistä huolta. Entinen 
akustiikkakatto oli epäesteettinen 
eikä juurikaan lyhentänyt jälkikai-
unta-aikoja eikä vähentänyt äänen 
leviämistä.

Henkilökunnalle oli suuri yllätys, 

70-luvun esikoulun  
huoneakustiikka yllättää

st. markuksen kirkolla on esikoulu Hampurissa.

ecophon super G plus on iskunkestävä akustiikkakatto, jota esimerkiksi pallopelit 
kuvan kaltaisessa liikuntatilassa eivät riko.
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absorptioluokan a akustiikkajärjestelmä on itsestään selvä valinta esikoulussa.

että huoneakustiikasta saatiin niin 
paljon parempi Ecophonin akustiik-
kajärjestelmällä.

– Ero on paikka paikoin niin suuri, 
että työntekijöiden on vaikea uskoa, 
että tilat ja lapset ovat samoja kuin 
ennen kunnostusta, sanoo esikoulus-
sa työskentelevä Torsten Witt. Ääni-

tasot ovat alentuneet merkittävästi, 
ja samalla puheen erotettavuus on 
parantunut.

miellyttävä pinta

Ecophon Focus™ Ds -järjestelmäs-
sä on piilotettu kannatinrakenne ja 

se päästää sisätiloihin enemmän 
valoa ilman ärsyttäviä heijastuksia, 
häikäisyä ja värivaihteluja sileän 
heijastavan Akutex™ FT -pintansa 
ansiosta vahvistaen tilojen valoisaa 
ja harmonista vaikutelmaa.

Myös se, että uuteen akustiikka-
kattoon voitiin upottaa käytännöl-
liset modernit valaisimet vanhojen 
tylsien loisteputkien tilalle, sai St. 
Markuksen valitsemaan Ecophonin 
akustiikkajärjestelmän.

ecophonin akustiikkajärjestelmät

ecophon Focus™ Ds
ecophon master™ F
ecophon super G™ plus

Ruotsalaiset tutkijoiden mukaan vai-
mentavilla seinälevyillä on kiistaton 
myönteinen vaikutus esikoulujen 
ääniympäristöön.

Henkilöstö koki ahaa-elämyk-
sen, kun vaimentavat seinälevyt 
oli asennettu. Näin kertoo väitös-
kirjaa valmisteleva Fredrik Sjödin, 
joka kuuluu Gävlen korkeakoulun 
tutkijaryhmään, joka on tutkinut 17 
esikoulua Uumajan kunnassa puolen 
vuoden ajan.

– Henkilökunnan mielestä eten-
kään leikit huoneen toisessa osassa 
eivät akustoinnin jälkeen häiritse 
yhtä paljon kuin ennen.

Fredrik Sjödin toteaa, että vai-

mentavat seinälevyt ovat tehokas 
tapa vähentää äänen leviämistä. 
Toinen hyväksi osoittautunut toi-
menpide on käyttää niin kutsuttuja 

”äänipöytiä”, toisin sanoen pöytiä, 
joissa on pehmeät ääntä vaimen-
tavat pinnat.

Myös ryhmien koolla on paljon 
merkitystä äänitasoon.

Fredrik Sjödin ei sen sijaan pidä 
hyvänä ratkaisuna käyttää äänita-
sovahteja, ”seinien korvia”, jotka 
ilmaisevat, onko äänitaso noussut 
liian korkeaksi. Henkilöstöllä ei ole 
aikaa seurata jatkuvasti äänitasovah-
teja, hän sanoo.

Tutkijat ovat mitanneet melua, 

stressiä ja sairastavuutta, ja kor-
janneet esikoulujen äänenvaimen-
nusta erilaisin toimenpitein mitta-
usten välissä, ennen niitä ja niiden 
jälkeen – muun muassa asentaneet 
yhteen esikouluun Ecophonin seinä-
levyt – nähdäkseen toimenpiteiden 
vaikutukset.

uusi tutkimus ”vaimentavat seinälevyt 
tuottavat ahaa-elämyksen”
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Täällä on valoa,  
iloa ja energiaa.  
Ja katto korkealla – 
huoneakustiikasta 
tinkimättä.

Kööpenhaminan lähellä sijaitseva 
Tårnby on saanut uuden esikoulun 
”Barnhuset på Gamla Kirkevej”.

Huonekorkeus = 7,5 metriä

Korkea hyvin eristetty julkisivu vai-
mentaa läheiseltä moottoritieltä, len-
tokentältä ja rautatieltä kantautuvia 
ääniä. Sen sijaan seinien sisäpuolella 
akustiikka joutuu kovalle koetuk-
selle, sillä käytävän huonekorkeus 
on enimmillään 7,5 metriä. Suuret 
tilavuudet vaativat huolellista huo-
neakustista suunnittelua – erityises-
ti täällä, esikoulussa, jossa lapset 
leikkiessään purkavat kiljahdellen 
tunteitaan.

Viiston katon ansiosta valoa sätei-
lee tehokkaasti monista kattoikku-
noista täyttäen tilat päivänvalolla.

Jälkikaiunta-aika =  
0,4 sekuntia

Huoneet on akustoitu koko tilan 
kattavalla akustiikkakattojärjestel-

mällä ja vaimentavilla seinälevyillä 
– kaikki absorptioluokkaa A. Huone-
korkeudesta huolimatta jälkikaiunta-
aika onnistuttiin lyhentämään 0,4 
sekuntiin, mitä Grontmij Carl Bro 
-suunnittelutoimiston akustikko Cla-
us Møller Petersen pitää erinomai-
sena. Akustiikka täyttää reippaalla 
marginaalilla tanskalaiset rakennus-
määräykset (BR10).

Hyväksi kaikille

Erinomainen huoneakustiikka alen-
taa esikoulun äänitasoa, vähentää 
stressiä ja kuulovaurioiden vaaraa, 
tinnitusta ja parantaa kommunikoin-
tia ja oppimista. Lapset pystyvät 
keskittymään ja saavat paremmat 
edellytykset kielelliselle kehityk-
selleen. Henkilöstö pystyy keskit-
tymään paremmin ja suoriutuu hel-
pommin opetustehtävistään.

Kaikki hyötyvät hyvästä ääniym-
päristöstä.

IhanteellInen esIkoulu
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– Fantastinen talo! niin valoisa ja 
ilmava ja mieltä lämmittävä, 
huudahtaa uuden esikoulun 
ikionnellinen johtaja sussie Johansen. 
vaikka lapset metelöivät ja pitävät 
hauskaa, eivät äänet kiusaa. 
parempaa työympäristöä saa kyllä 
hakea…

– minulle valo antaa iloa ja energiaa ja 
toivon, että kaikki esikoulussa tuntevat 
samoin, sanoo esikoulun suunnitellut 
tårnbyn kunnanarkkitehti lars 
madsen. valo tulvii yläpuolelta sisälle 
huoneeseen, jonka muoto tuo mieleeni 
syvän vuorenrotkon. tilat näyttävät 
jännittäviltä, kun katsoo talon läpi ylös 
taivaalle. täällä on myös 
tunnelmallisempia huoneita.

Paneutumalla ihmisen, tilan ja toiminnan vuoro-
vaikutukseen saadaan kuva ääniympäristölle ase-
tettavista vaatimuksista. Huoneakustiikan johtavan 
asiantuntijan, Ecophonin, kehittämä Room Acous-
tic Comfort™ ottaa huomioon huoneen käyttäjät, 
huoneen muodon ja siinä harjoitettavan toiminnan. 
Menetelmällä voidaan mitata, mitä toimenpiteitä tar-
vitaan mahdollisimman viihtyisän huoneakustiikan 

– kaikille sopivan ääniympäristön – luomiseksi.

Neljä ominaisuutta

Ääniympäristön subjektiivista kokemista kuvataan 
seuraavilla neljällä ominaisuudella:

• Äänen leviäminen
• Puheen erotettavuus
• Äänitaso
• Jälkikaiunta-aika

Huoneen luonteesta riippuen, esimerkiksi onko se 
korkea, leveä vai pitkä ja miten se halutaan sisustaa, 
ovat tietyt akustiset ominaisuudet ratkaisevia esi-
koulun ääniympäristön parantamisessa. Äänitason 
ja äänen leviämisen rajoittaminen ja hyvä puheen 
erotettavuus parantavat merkittävästi niin lasten 
kuin henkilökunnankin olosuhteita.

äänenvaimennuksen merkitys

Ääntä vaimentavan materiaalin valinta, kattoon 
ja seinille asennettavien akustiikkajärjestelmien 
määrä ja sijoitus ovat ratkaisevia optimaalisten 
arvojen saamiseksi.

Puhdistettavuus, lianhylkivyys ja iskunkestävyys 
ovat muita parametreja, jotka on otettava huomioon 
toiminnan laadusta riippuen.

room acoustic Comfort™  
– ääniympäristöä parantava konsepti

arkkitehti

lars madsen

ecophonin akustiikkajärjestelmät

ecophon master™ a,  
ja siihen yhdistettyinä  
ecophon master™ extra Bass
ecophon Focus™ a
ecophon Hygiene™ performance a
ecophon Wall panel™ a
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plektra antaa äänille oikean soinnun

Erikoismuotoiltu Ecophon Solo™ 
tuntuu oikealta tilassa kuin tilassa. 
Sekä visuaalisesti että huoneakus-
tisesti.

Chesterfieldiin, Englantiin äsket-
täin avatussa Donut Creative Arts 
Studiossa on leijuvat äänenvaimen-
timet muotoiltu plektroiksi.

Äänisuunnitteluun on panostettu, 
sillä täällä on saatava uutta eloa pai-
kalliseen laulu- ja musiikkielämään, 
esimerkiksi tarjoamalla seudun nuo-
risobändeille esiintymistila. Studion 

laitteet mahdollistavat digitaaliset 
24-raitaäänitykset ja siellä on oma 
näyttämö myös teatteri- ja sirkus-
esityksille.

Huoneakustiikkaa ei siis ole jätet-
ty sattuman varaan, vaan myös sii-
hen puoleen on paneuduttu. Studi-
oon on haluttu ääniympäristö, joka 
tekee täyttä oikeutta musiikille ja 
puheelle.

Ylös kattoon suunnattu valaistus 
korostaa vaimennuslevyjen plekt-
ramaista muotoa. Niiden vapaa 

sijoittelu luo tilaan leikkisän, luo-
van vaikutelman.

Ecophon Solo -järjestelmästä 
saa juuri niin luovan ja leikkisän 
kokonaisuuden kuin itse haluaa tin-
kimättä ensiluokkaisesta äänenvai-
mennuksesta.

Jos se ei kuulu, niin ainakin näkyy, että Donut Creative arts studio on tehty musiikkia varten.
… ”plektra” tulee kreikan kielen 
sanasta ”plektron”, joka tarkoittaa 
näppäintä tai lyöntikapulaa.

… että legendaaristen Beatlesien 
kitarariffit olisivat ehkä kuulostaneet 
erilaisilta, jos ruotsalainen 
Stig Landström ei olisi keksinyt 
1960-luvulla hainevän muotoista 
Sharkfin-plektraa. Plektrasta tuli 
kansainvälinen hitti, ja siinä oli 
terävä kärki (hainevä!) ja pyöreät 
reunat, joista toisessa oli rahisevan 
äänen tuottava rosoinen osa.

tiesitkö, että…

arkkitehti

Frank shaw associates ltd.

ecophonin 
akustiikkajärjestelmät

ecophon solo™
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Turnfordissa, Englannissa sijaitse-
va Broxbourne College tekee lasi-
julkisivuineen, katseille avarina 
avautuvine tiloineen ja neljä ker-
rosta korkeine auloineen avoimen 
ja kiehtovan vaikutelman. Samalla 
tämä moderni oppilaitos on upea 
rakennustaiteellinen maamerkki, 
joka antaa selvästi ymmärtää, että 
se pystyy seuraamaan ajan virta-
uksia ja tarjoamaan markkinoiden 
tarpeista lähtevää koulutusta. Asia, 
jonka koulu mielellään tuo esiin 
markkinoinnissaan.

Broxbourne Campus on osa Hert-
ford Regional Collegea, joka tarjoaa 
koulutusta yli 16-vuotiaille nuorille 
ja aikuisopiskelijoille East Hertford-
shiressä Lontoon pohjoispuolella.

Pääsisäänkäynnin sisäpuolella 
sijaitsevaa aulaa ympäröivät por-
taat ja tasanteet ja ihmisiä soljuu 
virtanaan sen läpi.

Rakennusprojektissa huoneakus-
tiikka oli yksi avainkysymyksistä, 
sillä tavoitteena on ollut häivyttää 
muodollisen opetuksen ja sosiaa-
listen pintojen väliset rajat ja tehdä 
tiloista muunneltavia. Tästä syystä 
myös huoneakustiikka oli sovitet-
tava tilojen muunneltavuutta aja-
tellen.

Aula toimii muun muassa koh-
tauspisteenä, näyttelyalueena ja 
opetuspaikkana.

Täällä ymmärrettiin, ettei vaa-
kasuoran akustiikkakaton pinta-
ala yksistään riittänyt lyhentämään 

3D -akustointi teki  
collegesta avoimemman

riittävän suuren ääntä vaimentavan pinnan saamiseksi on leijuvien ecophon 
solo™ -levyjen väliin asennettu myös ääntä vaimentavia pystysuorassa olevia 
ecophon mastertm Baffle -levyjä.

avoin, kiehtova arkkitehtoninen maamerkki.

arkkitehti

Bond Bryan architects

ecophonin akustiikkajärjestelmät

ecophon solo™
ecophon master™ Baffle
ecophon Wall panel™

aulan jälkikaiunta-aikaa oikealle 
tasolle.

Niinpä päätettiin ajatella toiseen 
suuntaan – pystysuoraan – ja täy-
dentää Ecophon Solo™ -akustiik-
kajärjestelmää Ecophon Master 
Baffle™- ja Ecophon Wall Panel™ 

-akustiikalla. Ratkaisun ansiosta 
rakennukseen saatiin suuri, yhte-
näinen ääntä vaimentava pinta, joka 
tarvittiin jälkikaiunta-ajan lyhentä-
miseksi toivotulle tasolle.

tulevaisuuden miljöö

Vanhojen purettujen rakennusten 
tilalle rakennettu uusi college on 
sekä muotoilullisesti kiehtova että 
käytännössä toimiva paikka opetuk-
selle, work shopeille, kokouksille ja 
muille toiminnoille.

Myös kampuksen muut osat on 
päätetty kunnostaa niin, että siitä 
saadaan riittävän joustava koulu-
tusympäristö äärimmäisen laajaan 
toimintaan – johon sisältyy niin 
perusopetusta kuin Hertfordshiren 
yliopistoon valmentavaa koulutusta 

– ja joka kehittyy koko ajan.
Myös suuressa ruokasalissa käy-

tetään Ecophonin akustiikkajärjes-
telmiä ja leijuvia vaimennusyksi-
köitä.

Kampus on esimerkki paikasta, 
jossa toimintaa on voitava jatkaa 
myös rakennusaikana niin, ettei 
rakentaminen aiheuta sille paljon 
häiriöitä tai kestä tarpeettoman pit-

kään. Tässä yhteydessä kannattaa 
mainita, että kevyet ääntä vaimen-
tavat palkit voitiin asentaa verrat-
tain nopeasti siirrettävältä työlavalta. 

Alun pitäen tilaan oli suunniteltu ras-
kas kipsikatto, jonka asentamiseen 
olisi tarvittu hankalia rakennusteli-
neitä. Mikä samalla olisi pidentänyt 
rakennusaikaa…
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– Hoitohenkilöstö pitää uusien tilo-
jen ääniympäristöä selvästi parem-
pana.

Näin sanoo Ulla-Karin Ericsson, 
joka on toiminut yhteyshenkilönä 
Varbergin sairaalan uusien leikkaus-
salien rakentamisessa.

Leikkaussalit ovat äärimmäisen 
kriittisiä työympäristöjä. Siellä teh-
dään päätöksiä, jotka voivat suoraan 
ratkaista eloonjäämisen. Kirurgien, 
anestesialääkäreiden ja leikkaussa-
lisairaanhoitajien on voitava kes-
kittyä täysin työhönsä joka sekunti. 

Heidän on jatkuvasti tarkkailtava 
potilaiden reaktioita ja seurattava 
toimenpiteiden vaikutuksia. Hen-
kilöstön välisellä kommunikaatiolla 
on ratkaiseva osa tiimin tiiviissä 
yhteistyössä. Jos se ei toimi, voivat 
seuraukset olla huomattavasti vaka-
vampia kuin useimmissa muissa tii-
mitöissä. Työtä leimaa stressi ja kii-
re, mikä asettaa suuret vaatimukset 
työympäristön toimivuudelle.

Leikkaussalissa on useiden hen-
kilöiden työskenneltävä laitteiden 
keskellä rajallisella alueella, jossa 

on paljon ihmisten, lääkintälaittei-
den ja muiden äänilähteiden aihe-
uttamia ääniä.

ääniympäristö tärkeä 
parametri

Kun Varbergin sairaalan uudet leik-
kaussalit suunniteltiin ja rakennettiin, 
hyvä ääniympäristö oli yksi hyvältä 
työympäristöltä vaadittavista monis-
ta tärkeistä parametreista.

– Sisäkatot on suunniteltu erittäin 
huolellisesti, jotta äänelle, valaistuk-

ääniympäristö tärkeää uusissa 
leikkaussaleissa

leikkaustiimille kommunikaatio on kaiken a ja o. Häiritsevät äänet on vaimennettava mahdollisimman tehokkaasti, jotta 
toimenpiteet voidaan tehdä turvallisesti. leikkaussalin pinnat ovat kovia, sileitä ja samansuuntaisia, mikä voimistaa ja 
terävöittää ääniä. akustiikkakaton absorptioluokan on oltava paras mahdollinen.

lääkintätekniset laitteet ovat yhdessä 
ihmisäänten, ilmanvaihdon huminan ja 
instrumenttien ja työkalujen kolinan 
kanssa suurimmat äänilähteet.

selle, ilmanvaihdolle ja tekniikalle 
asetetut vaatimukset voitaisiin täyt-
tää ja luoda hyvin toimiva yksikkö, 
kiteyttää Ann-Marie Revellé, joka 
työskentelee suunnittelusta vastan-
neessa Whitessa.

Akustiikkakatto vaimentaa erit-
täin tehokkaasti ja leikkaussalissa 
huoneakustiikan on ensisijaisesti 
alennettava äänitasoa. Lisäksi katon 
pinta hylkii likaa ja vettä ja kestää 
desinfiointiaineita.

Tutkimusten perusteella tiedetään, 
että hoitohenkilöstön ja potilaiden 
stressi vähenee, kun häiriöäänet vai-
mennetaan mahdollisimman hyvin. 
Lisäksi tiedetään, että henkilöstö 
pystyy keskittymään paremmin ja 
väsyy vähemmän, kun sen ei tarvitse 
kuunnella häiritseviä ääniä.

Varbergin sairaalan kirurgisella 
osastolla on seitsemän leikkaussalia, 
ja siellä tehdään joka vuosi 6 500 
leikkausta.

– Hyvä ääniympäristö on mieles-
tämme tärkeää niin potilaalle kuin 
hoitohenkilöstölle, tiivistää Ulla-
Karin Ericsson.

arkkitehti

White

ecophonin akustiikkajärjestelmät

ecophon Hygiene™ protec
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A breakthrough 
  towards sustainability

Ecophon has developed a revolutionary technology in the 
field of mineral wool acoustic ceilings. The 3RD Technology 
combines high recycled glass content and the benefit of 
replacing the traditional, petroleum based, formo-phenolic 
(bakelite type) binders with a renewable plant-based 
binder agent.

This is a breakthrough in our work for a better 
environment. We have taken important steps already, and 
there are more to come – towards a fully sustainable life 
cycle for all our products and services.

3RD Technology – fundaments for Development:

• Renewable  Plant-based renewable binder agent.
• Recycling  More than 70% recycled household  
  glass used and products are entirely  
  recyclable.
• Reduction  Emissions from production and products  
  are reduced.

Read more at www.ecophon.com/3RD

3RD Technology ad cm.indd   1 2010-12-16   12:43:43

Läpimurto
kohti kestävää kehitystä

Ecophon on kehittänyt käänteentekevän teknologian 
lasivillapohjaisille akustiikkakatoille. 3RD-teknologia 
perustuu kierrätyslasiin ja korvaa perinteiset, öljypohjaiset 
bakeliittityyppiset sideaineet uusiutuvalla kasvipohjaisella 
aineella.
 Tämä on läpimurto työssämme paremman ympäristön 
hyväksi. Olemme jo ottaneet tärkeitä askeleita tehdäksem-
me tuotteidemme ja palveluidemme koko elinkaaresta 
kestävän – ja lisää on tulossa.

3rD-teknologia – kehityksen kivijalka:

•	Uusiutuvuus	Kasvipohjainen uusiutuva sideaine.

•	Kierrätys	Raaka-aineesta yli 70 % kierrätyslasia ja 
tuotteet täysin kierrätettäviä.

•	Päästöjen	väheneminen	Tuotannon ja tuotteiden 
päästöt ovat vähentyneet.

lue lisää osoitteesta www.ecophon.com/3rD
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AKUSTIIKKAJÄRJESTELMILLÄ NOSTETTA DESIGNILLE

Venäläisen arkkitehdin Denis  
Bryzgalan kiehtova design antoi 
ilmeikkyyttä Tyumenin öljykaupungin 
kirjastolle. Hänen valintansa oli erilaisista 
ratkaisuista koostuva paletti.

tyumenin suuri kirjasto toimii 
kulttuurisen ja tieteellisen tiedon ja 
arkistojen keskuksena uralilla.

ecophon Focus™ Wing, ecophon Focus™ Ds ja ecophon Focus™ Quadro e vaimentavat ääntä kirjastotilassa.



29

Tyumenin kaupunki sijaitsee Tura-
joen varrella, 2 144 kilometriä 
Moskovasta itään. Tyumenissa 
on yli 600 000 asukasta ja se 
on Uralin hallinnollinen keskus. 
Strateginen sijainti maan rikkaan 
öljyvyöhykkeen keskellä on tehnyt 
siitä yhden Venäjän tärkeimmistä 
liikekeskuksista. Tyumen perustettiin 
1500-luvulla tukemaan silloisen 
Venäjän laajentumispyrkimyksiä 
Siperiassa. Tänä päivänä kaupunki 
on myös suosittu matkailukohde.

aA-dom Studion arkkitehti Denis 
Bryzgala hyödynsi Tyumenin kirjas-
tossa erilaisia akustiikkajärjestelmiä 
saadakseen interiöörille uudenlaisen 
ilmeen.

Tyumen sijaitsee öljyvyöhykkeel-
lä yli 2000 km Moskovan itäpuolel-
la. Kirjasto on Venäjän kansallisen 
ylpeyden, Pietarissa sijaitsevan, 
vuonna 2007 kuolleen Venäjän 
ensimmäisen presidentin mukaan 
nimetyn Boris Jeltsinin Presidentin 
kirjaston sivukirjasto.

akustiikkapaletti

Kirjastoon asennetut akustiikka-
järjestelmät koostuvat erilaisista 
ratkaisuista: piilotettuja ja näkyviä 

kannatinrakenteita, valkoisia tai 
tummanharmaita vaimennuslevyjä, 
ja myös ratkaisuja, joissa on käytet-
ty tasosiirtymiä. Absorptioluokan 
A tummasävyisen akustiikkakaton 
alla on myös ääntä vaimentavia 
palkkeja.

Näyttävinä muotoilullisina yksi-
tyiskohtina toimivat muun muassa 
palkit ja muut akustiikkaratkaisut, 
joihin upotetut valaisimet antavat 
tiloihin himmeää valoa.

Yhdessä ratkaisut luovat jännittä-
vän visuaalisen kokonaisuuden, joka 
antaa tiloille elävyyttä ja luonnetta. 
Samalla niillä on saatu aikaan hyvä 
huoneakustiikka.

Kirjaston johto sanoo olevansa 
tyytyväinen ääniympäristöön, jossa 

sen mielestä on mukava ja viihtyisä 
olla. Samaa mieltä ovat kirjastossa 
kävijät, jotka voivat Internetin kautta 
tutkia Pietarissa sijaitsevan Venä-
jän uuden keskuskirjaston valtavia 
arkistoja.

suurimman maan napa

Keväällä 2009 vihitty Boris Jeltsinin 
Presidentin kirjasto on tarkoitettu 
Venäjän arkistot yhdistäväksi kan-
salliseksi tietokeskukseksi. Pinta-
alaltaan maailman suurimman maan 
katsottiin tarvitsevan kulttuurisen 
ja tieteellisen keskipisteen, ja nyt 
Pietarin kirjastoon yhdistetään län-
sisiperialaisen Tyumenin ja maan 
muut kirjastot.

ecophon Focus Wing ja Focus Ds ovat saaneet keskelleen lasilevyjen alle piilotetut 
valaisimet. lattian musta-valkoinen kuvio toistuu katossa antaen tiloille elävyyttä.

ecophon master Baffle ja ecophon Focus Ds ovat osa ratkaisupalettia, jolla 
kirjastoon on pyritty luomaan hyvä huoneakustiikka ja mielenkiintoinen design.

ecophon Wing, ecophon Ds ja ecophon Quadro e yhdessä muodostavat tyylikkään 
kattopinnan.

arkkitehti

a-dom studio

ecophonin akustiikkajärjestelmät

ecophon Focus™ Ds
ecophon Focus™ Quadro e
ecophon Focus™ s-line
ecophon Focus™ e
ecophon Focus™ Wing
ecophon master™ Baffle
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Belfastin Queen´s Universityssä 
Irlannissa leijuvilla vaimennusle-
vyillä voitiin hyödyntää kaltevan 
katon arkkitehtonisia mahdollisuuk-
sia ja tarjota opiskelijoille tarvittava 
opiskelurauha.

Niillä ja perinteisillä akustiikka-
katoilla on vaimennettu mahdolli-
simman tarkasti taustaäänet tiloissa, 
jonne opiskelijat kokoontuvat ren-
toutumaan ja seurustelemaan.

Äskettäin Queen´s Universitystä 
muutettiin kolme kerrosta The Inter-
national and Postgraduate Centreksi, 
keskukseksi, jonka käyttötarkoitus 

näkyy sen nimestä: siellä on tiloja 
niin opiskeluun kuin seurusteluun-
kin.

käsityö piste i:n päällä

Kattoon ripustetut vaimennusle-
vyt näyttävät ikään kuin leijuvan 
ilmassa. Yleensä kattokorkeus on 
pari metriä. Täällä korkeutta oli 
paikoitellen peräti viisi metriä kal-
tevan katon vuoksi, mikä merkitsi 
lisähaastetta akustiikkalevyjen asen-
tajille. Heidän oli huolehdittava siitä, 
että jokainen vaijeri oli oikean pitui-

nen niin, että levyt tulivat ehdotto-
masti vaakasuoraan kattoon nähden. 
Kaiken lisäksi levyt riippuvat eri 
korkeuksilla…

Huolellinen käsityö on aina piste 
i:n päällä. Queen´s University on 
saanut jännittävät tilat – ja toimivan 
huoneakustiikan.

kalteva katto ja opiskelurauha  
– vapaasti leijuva ratkaisu

leijuvilla akustiikkalevyillä voidaan esimerkiksi kaltevien kattojen äänenvaimennus sovittaa tilan 
käyttötarkoituksen mukaan ja antaa lisää ulottuvuutta sen arkkitehtoniselle luonteelle.

Queen´s University Belfast sai 
vuonna 2009 Times Higher 
Educationilta arvostetun 

”Entrepreneurial University of 
the Year” -palkinnon. Sen 
tarkoituksena on tuoda esille ja 
palkita erityisen voimakkaasti 
yrittäjyyteen panostavia 
korkeakouluja.

”entrepreneurial 
university of the 
Year 2009”

arkkitehti

Bradley mcClure architects

ecophonin akustiikkajärjestelmät

ecophon solo™
ecophon Focus™ e
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Leveä ja kaareva käytävä syntyi, 
kun George Best Belfast City Air-
port -lentokentälle Pohjois-Irlannis-
sa tehtiin laaja peruskorjaus.

Väenpaljous, kovat lattiapinnat 
ja suuret lasielementit voimistavat 
äänitasoa ja äänten leviämistä len-
toasemalla. Siitä syystä BDP:n ark-
kitehdit valitsivat akustiikkakatoksi 
leijuvat Ecophon Solo™ -vaimen-
nuslevyt.

Ecophon Sololla saatiin sekä hyvä 
äänenvaimennus että esteettisesti 
puhutteleva ratkaisu. Akustiikka-
järjestelmä piilottaa monimutkaiset 
yläpuoliset tekniset asennukset, mut-
ta helpottaa toisaalta niihin pääsyä 
esimerkiksi huoltotehtävissä.

Arkkitehdit ovat käyttäneet käy-
tävän kaarremuotoa taitavasti levit-
tämällä leijuvat yksiköt viuhkaksi, 
joka on tuonut lentokentän visu-
aaliseen ilmeeseen voimakkaan ja 

mielenkiintoisen lisän.
– Belfast City Airport on erit-

täin tyytyväinen ratkaisuun, tote-
aa Conor McConville, lentokentän 
projektivastaava.

– Lentokentällä monen asian täy-
tyy sujua kitkattomasti. Asennuksiin 
on usein päästävä nopeasti käsiksi, 
mikä on mahdollista leijuvien vai-
mennuslevyjen ansiosta. Samalla 
akustointi näyttää tyylikkäältä ja 
modernilta.

Lentokenttä tunnettiin aiemmin 
nimellä Belfast City Airport, mutta 
nimettiin vuonna 2006 uudelleen 
Itä-Belfastissa syntyneen maailman-
kuulun jalkapalloilijan George Bes-
tin muistoksi.

Peruskorjaukseen päädyttiin, kos-
ka lentokenttien turvallisuusvaati-
muksia tiukennettiin USA:ssa 11. 
syyskuuta 2001 tehdyn terroristi-
hyökkäyksen jälkeen.

George Bestin lentokentällä 
akustiikkakattokin kaartuu

viuhkaksi levittäytyvät leijuvat yksiköt korostavat katon kaarevaa muotoa, jota 
myös lattia noudattelee. akustiikkakatto ja lattia muodostavat kokonaisuuden, 
joka ikään kuin leijuu pitkin kaarevaa käytävää luoden BDp:n suunnittelutiimin 
tavoitteleman tehosteen.

George Bestistä, 1946–2005, tuli jalkapallomaailman ensimmäinen 
superstar. Tekniikkataituri ja viihdyttäjä Best lumosi jalkapalloyleisön 
erityisesti pelatessaan Manchester Unitedissa, jossa hän teki 176 maalia 
vuosina 1963–1974. Hänen ilmiömäinen pelisilmänsä, ja kaoottinen 
yksityiselämänsä alkoholiongelmineen, synnytti suuria otsikoita 
lehdistössä kaikkialla maailmassa. Brasilian jalkapallolegendan Pelén 
kerrotaan sanoneen, että Best oli, aivan niin – paras!

Jalkapallomaailman ensimmäinen superstar

arkkitehti

BDp

ecophonin akustiikkajärjestelmät

ecophon solo™

”George Best:  
the legend – in 
pictures”; 
appletree pressin 
kustantama uusi 
kirja.
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Vuonna 1915 valmistuneessa 213 
metriä pitkässä teollisuusrakennuk-
sessa valmistettiin alkujaan Asean 
eli nykyisen ABB:n sähkömootto-
reita.

Nyt näissä Västeråsin keskus-
tassa sijaitsevissa tiloissa on ollut 
täysi säpinä syyskuun alusta lähti-
en, kun niihin on muuttanut kaksi 
museota. Tilat on uusittu säilyttäen 
mahdollisimman paljon niiden alku-
peräisestä teollisuusilmeestä. Muu-
tostöissä on pidetty tarkasti huolta 
esimerkiksi siitä, ettei akustiikka-
katto peitä vanhoja teräksisiä kat-
topalkkeja. Valtavat ikkunat, joista 
ennen piti saada paljon päivänvaloa 
sähkömoottoreiden tarkkuutta vaa-
tiviin töihin, näkyvät edelleen koko 
komeudessaan. Niitä on sisäpuolelta 
täydennetty lähes huomaamattomas-
ti murronkestävillä laseilla, koska 
suojeltuun julkisivuun ei ehdotto-
masti saanut tehdä minkäänlaisia 
turvarakenteita.

Tiloihin ovat muuttaneet Västerå-
sin taidemuseo ja Västmanlandin 
lääninmuseo, jotka nyt muodostavat 
seudun uuden kulttuurinäyttämön, 
joka kantaa samaa nimeä kuin osoit-
teensa: Karlsgatan 2.

esteettömät kaikille

Kun tilat uusittiin museoiden käyt-
töön, niistä oli tehtävä esteettömät 
myös toimintarajoitteisille. Selvät 
merkinnät mm. portaissa ja oven-
pielissä helpottavat näkövammais-
ten liikkumista, pyörätuolilla pääsee 
liikkumaan esteettä, ja myös huo-
nokuuloisia on ajateltu. Valtavissa 
halleissa on huimaavan korkea katto 
ja betonilattia, suuret ikkunat, teräs-
rakenteet ja seinissä tiilirakenteet. 
Niihin on täytynyt asentaa akustiik-
kakatto sekä akustisia seinälevyjä 
jälkikaiunta-aikojen lyhentämisek-
si niin, että mahdollisimman moni 
kuulee ja tulee kuulluksi mahdol-
lisimman hyvin. Lisäksi museossa 
on yksi kiinteä ja useampia siirrettä-
viä induktiosilmukoita kuulolaitetta 
käyttäville.

Jättimäinen sisääntuloaula oli 
se osa rakennusta, jonka akustoin-
ti aiheutti eniten päänvaivaa. Näin 
kertoo vastaava akustikko Lennart 
Nilsson, joka projektin aikoihin oli 
WSP Akustikin palveluksessa.

– Siksi teimme kehittyneen tieto-

säpinää ilman sähkömoottoreitakin, 
kun museot muuttavat

”elämänpyörä” on yksi teoksista mm. ajan kulkua kuvaavassa näyttelyssä karlsgatan 2:ssa.  
avariin tiloihin voidaan pystyttää myös tällaisia paljon tilaa vaativia installaatioita.

Karlsgatan 2:n museotilat Västeråsissa täyttävät monine toimintarajoitteisia 
varten tehtyine sovituksineen lähes ainutlaatuisella tavalla Ruotsin asuntoviraston 
rakennusmääräykset, jotka puolestaan noudattavat YK:n toimintarajoitteisten 
henkilöiden oikeuksia koskevaa yleissopimusta.

esteetön Yk:n mukaan

Huoneakustiikka ja  
esteettömyys tärkeitä 
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akustikko lennart Nilsson.
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klassinen, suojeltava tehdasjulkisivu ajalta, jolloin sähkö mullisti yhteiskunnan (kuten internet tänä päivänä).
ikkunoiden sisäpuolelta löytyy västeråsin uusi kulttuurinäyttämö, karlsgatan 2.

konemallin voidaksemme ennakoida 
kunkin toimenpiteen vaikutuksen.

Tehdyt laskelmat osoittavat valit-
tujen toimenpiteiden tehokkuuden 
kriittisissä tiloissa. Projekti on 
myös todiste siitä, että arvokkaat 
kulttuurimiljööt voidaan säilyttää 
ja mukauttaa samalla nykyaikaisen 
huoneakustiikan vaatimuksiin.

Karlsgatan 2:ssa on myös mm. 
kahvio, myymälä, luentosaleja, toi-
misto ja arkisto.

Rakennusta kutsutaan Mimer-
verkstadiksi (miimipajaksi) ja se 
on yhdessä niin kutsutun Ottarkon-
toretin (pääkonttorin) kanssa mer-
kittävin Asean varhaisilta vuosilta 
säilynyt rakennus. Arkkitehti Erik 
Hahr sai innoitteen luomukselleen 
saksalaisen sähköistysyhtiön AEG:n 
tehtaista.

ABB toimii noin 100 maassa ja työllistää 
noin 117 000 henkilöä. Yhtiö on johtava 
voima- ja automaatioteknologiayhtymä, 
joka muodostettiin vuonna 1988 
sulauttamalla yhteen ruotsalaisen Asean ja 
sveitsiläisen Brown Boverin sähkötekniset 
liiketoiminnot. Asean, Allmänna Svenska 
Elektriska Aktiebolaget, historia ulottuu 
vuoteen 1883, jolloin yritys alkoi valmistaa 
sähkövalaistuslaitoksia ja tasavirtadynamoja. 
Vuonna 1889 yritys esitteli käänteentekevän 
kolmivaihejärjestelmän. Asea nopeutti 
Ruotsin sähköistämistä ja laajeni ulkomaille. 
1980-luvulla ennen yhdistymistä BBC Brown 
Boveriin, Asea oli yksi maailman kymmenestä 
suurimmasta sähköteknisen alan konserneista.

valaisimista globaaliksi jätiksi

ennen tehtaan rakentamista (valmistui 1915) asealla oli 
samalla paikalla konepaja, joka purettiin. Nämä naiset 
käämivät konepajassa kuparilankaa sähkömoottoreihin.

arkkitehti

et Cetera eva trangärd arkitektkontor

ecophonin akustiikkajärjestelmät

ecophon Focus™ a
ecophon Focus™ Ds
ecophon master™ Ds
ecophon Wall panel™ C
ecophon Hygiene performance™
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Hampurilaisketju Max on laskenut, 
kuinka paljon jokainen sen myymä 
hampurilainen aiheuttaa hiilidioksi-
dipäästöjä. Saman laskelman se on 
tehnyt myös leiville, virvoitusjuo-
mille ja kaikelle muulle, mitä sillä 
on ruokalistallaan tarjolla.

Panostus ympäristöön näkyy 
kaikkialla, etenkin ravintolaraken-
nuksessa, jonka yritys on kastanut 
uudelleen Max-ympäristötaloksi.

– Väitän, että tämä rakennustapa 
yleistyy nopeammin kuin uskom-
mekaan, sanoo vastaava arkkitehti 

Pontus Lomar, Lomar Arkitekteris-
ta, joka on työskennellyt jo kauan 
Maxin kanssa ja ollut mukana kehit-
tämässä konseptia.

Ympäristötalot täyttävät Ruotsin 
rakennusviraston ympäristöluokitel-
lulle rakennukselle asettamat vaati-
mukset. Siinä on muun muassa ruo-
hokatto, siinä on käytetty lämmön 
talteenottoon perustuvaa rakennus-
tekniikkaa ja hampurilaiset grilla-
taan aurinkokennojen avulla.

Akustiikkajärjestelmiksi on 
valittu leijuvat yksiköt, jotka on 

asennettu tietyin välein niin, että 
betonikatosta tuleva lämpö pääsee 
virtaamaan sisälle tilaan.

– Leijuvilla yksiköillä voimme 
hyödyntää raskasta betonirunkoa 
ja sen lämpökapasiteettia, toteaa 
Pontus Lomar.

Yhdessä kollegansa Klas Åker-
manin kanssa hän odottaa pääse-
vänsä rakentamaan vielä noin 50 
uutta Max-ympäristötaloa.

– Rakennustapa ei oikeastaan ole 
muita kalliimpi, ja yksi hyvä puoli 
on se, että sillä saadaan pitkäaikaisia 
energiasäästöjä, arkkitehti Lomar 
huomauttaa.

Ympäristömerkityt 
akustiikkajärjestelmät

Ecophonin akustiikkajärjestelmät 
täyttävät ympäristömerkintälaitos-
ten ja rakennustutkimus- ja kan-

Hampurilaisketju vahva ympäristöasioissa

leijuvat ääntä vaimentavat yksiköt päästävät katon lämmön säteilemään alas ja 
alentavat samalla tehokkaasti äänitasoa ja estävät äänen leviämistä.

max-ympäristötalon katolla on aurinkokennot.

arkkitehti pontus lomar on 
työskennellyt…

… kollegansa klas Åkermanin kanssa 
projektissa.

santerveysjärjestöjen vaatimukset. 
Vapaaehtoisilla puolueettomilla tar-
kastuksilla dokumentoidaan, että 
sekä sisäympäristö että akustiikka-
järjestelmien ominaisuudet täyttävät 
asetetut vaatimukset. Esimerkiksi 
Ruotsin Astma- ja allergialiitto voi 
suositella Ecophonin akustiikka-
järjestelmiä, ja ne täyttävät myös 
tanskalaisen Indeklimamærket-
sisäilmastomerkinnän tiukimmat 
vaatimukset. Ecophonin tuotteil-
la on ollut vuodesta 1995 lähtien 
Joutsen-merkki, joka osoittaa niiden 
täyttävän Pohjoismaisen Ympäristö-
merkintätoimikunnan tuotteen koko 
elinkaarelle asettamat kriteerit ja 
vaatimukset.

arkkitehti

lomar arkitekter

ecophonin akustiikkajärjestelmät

ecophon solo™
ecophon Focus™ e

vuonna 1995 
ecophonin tuotteita 
alettiin merkitä 
Joutsenella.
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lasivilla kuuluu markkinoiden tehokkaimpiin ääntä vaimentaviin materiaaleihin 
ja se on ecophonin akustiikkalevyjen perusmateriaali.
 Yli 70 % perusmateriaalista on kierrätettyä talouslasia ja kierrätettyä lasivillaa. 
muu osa on luonnollisista raaka-aineista kuten hiekasta ja soodasta valmistettua 
uutta lasia.

ecoDrain™-salaojituspellettien käyttöä kipsijätteen, lasi- ja mineraalivillan, biotuhkan ja muiden kierrätykseen 
kelpaamattomien materiaalien loppusijoituspaikalla. ecoDrainin kestää pitkään salaojitusmateriaalina, sillä pelletit eivät 
rikkoonnu maata tasoitettaessa. salaojituskerros peitetään geokankaalla ja yrttejä kasvavalla savimaalla.
 Yleensä salaojituskerros koostuu kivimurskasta, jonka louhinta kuluttaa ympäristöä. kivimurskamassat ovat sitä paitsi 
raskaampia kuin ecoDrain, mistä syystä niiden kuljettamisessa kaatopaikalle kuluu enemmän polttoainetta.

Rakennustuotteiden kierrätys tulee 
ennemmin tai myöhemmin raken-
nustarvikealan vastuulle. Esimer-
kiksi puun, metallin ja lasin kier-
rättäminen on suhteellisen helppoa. 
Sen sijaan muut, kuten kipsilevyt, 
mineraalivilla ja seinien, kattojen ja 
lattioiden kaikki niin kutsutut yhdis-
tetyt pintamateriaalit ovat vaikeam-
pia kierrättää.

lasivilla voidaan käyttää 
uudelleen

Ecophon, joka kehittää ja markki-
noi kattoihin ja seiniin tarkoitettuja 
akustiikkajärjestelmiä, haluaa nyt 
näyttää, että myös lasivilla voidaan 
kierrättää! Pelletoimalla tuotannossa 
syntyvä hioma-, jyrsintä- ja sahaus-
pöly syntyy uusi tuote, EcoDrain™, 
jolle löytyy järkevää käyttöä. Tuote 
puristetaan seitsemäsosaan lasivil-
lan alkuperäisestä tilavuudesta, joten 
se vähentää myös kuljetustarvetta.

pellettejä salaojitukseen

EcoDrain-pellettejä, jotka siis val-
mistetaan Ecophonin tuotantolai-

toksen jätelasivillasta, voidaan käyt-
tää salaojituskerroksena maaperän 
kuivauksessa ja ennallistamisessa 
sekä kaasukaivojen salaojituksessa 
ja rikkivedyn imeytyksessä. Tuot-
teen salaojitusominaisuudet ovat 
osoittautuneet niin hyviksi, että sitä 
voitaneen käyttää myös moniin mui-
hin vastaaviin tarkoituksiin.

kierrätä akustiikkakatto!

Pitemmän päälle myös puretuis-
ta ja remontoiduista rakennuksis-
ta poistettujen lasivillatuotteiden 
kuskaamisesta kaatopaikalle tulee 
pelkkä muisto vain. Tänä päivänä 
asennettavat akustiikkajärjestelmät 
voidaan noin kahdenkymmenen 
vuoden kuluttua mitä todennäköi-
simmin kierrättää, nyt kun tekniikka 
siihen on jo keksitty.

ecoDrain™  
– jätteestä uudeksi tuotteeksi

Kuva: Nicklas Rudfell Kuva: Bertil Hagberg
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kädessäsi oleva lehti keskittyy sisäympäristöjen kestävään suunnitteluun ja
rakentamiseen. pyrimme valaisemaan sisäilmaston toimivuutta ja esteettisyyttä 
ihmisen, tehokkuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

sisäympäristöt on suunniteltava harkitusti, jotta kaikki voisivat hyvin. erityisesti 
tämä on tärkeää lapsille. Hyvä huoneakustiikka on ratkaisevan tärkeää kielen 
kehitykselle, kommunikoinnille ja puheen ymmärtämiselle, jotka luovat perustan 
menestymiselle elämässä.

Haluamme antaa sinulle tiedot ja neuvot, joita tarvitset tehdäksesi oikeat päätökset 
toimistojen, koulujen, hoitolaitosten ja muiden oleskeluun, työskentelyyn ja 
kommunikointiin tarkoitettujen tilojen suunnittelussa.

voit itse tilata eCo – For sustainable Design -lehden ilmaiseksi täyttämällä omat 
tietosi osoitteessa www.ecophon.com/eco. Jos tuttavapiirissäsi on myös joku muu, 
joka voisi olla kiinnostunut lehdestämme, voit mielellään suositella lehteä hänellekin 
tai täyttää tiedot hänen puolestaan. tilauksen voit perua milloin tahansa.

Haluatko tutustua eCo – For sustainable design -lehden kolmeen aiempaan 
numeroon? voit lukea tai ladata ne itsellesi pdf-tiedostoina osoitteessa  
www.ecophon.com.

eCo – For sustainable design  
on suosittu lehti

www.ecophon.com/eco


