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ECo – For sustainable Design on sisäympäristöjen kestävään suunnitteluun paneutuva lehti. Pyrimme valaisemaan 
sisäympäristön toimivuutta ja esteettisyyttä tiiviissä yhteistyössä lukijoidemme kanssa. älä siis epäröi, vaan ota yhteyttä 
meihin kotisivustoltamme www.ecophon.com!

Päätoimittaja: staffan nilsson staffan.nilsson@ecophon.se
Vastaava julkaisija: Peter Kamps

lehteä julkaisee
saint-Gobain Ecophon Group
Box 500, sE-265 03 Hyllinge, sweden
Puh: +46 (0)42 17 99 00
www.ecophon.com

Kuva: martin Hesz
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ecophon officenetin jäseninä autamme sinua niin toimistotilojen suunnittelussa, rakentamisessa 
kuin hallinnoinnissakin. annamme sinulle ilmaisia neuvoja, vinkkejä ja tietoa, joita tarvitset 
sisäilmaston ja erityisesti ääniympäristön suunnittelussa ja parantamisessa. otamme mielellämme 
vastaan kysymyksiäsi, sivustolta www.ecophon.com, välilehden akustiikka alta löydät lähimmän 
toimistoakustiikan yhteyshenkilösi. järjestämme toimistoympäristön parantamiseksi myös useita 
seminaareja, joihin voit ilmoittautua. 
 ecophon officenet -jäsenet: (takarivi vasemmalta) arto rauta, suomi; Yoan Le Muet, ranska; 
Paige hodsman, iso-Britannia; alexey archakov, Venäjä (eturivi vasemmalta) rainer Machner, 
saksa; frans davidsson, ruotsi; ricardo canto Leyton, verkostovastaava. kuvasta puuttuu: Yvette 
tietema, alankomaat.

”täältä voit lukea, miten äänet tutkitusti 
vaikuttavat ihmisiin, rakennusrungon 
termisistä aktivointijärjestelmistä ja uudesta 
äänistandardista. Lisäksi löydät täältä 
paljon hyviä esimerkkejä toimistotilojen 
akustiikkaratkaisuista eri puolilta eurooppaa.”



E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

3

me muun muassa vaihdamme kokemuksia 
erilaisista ratkaisuista ja tuemme standar-
dointityötä maissa, joissa toimimme.

oFFiCEnetin jäsenet voivat parantaa 
toimistojemme työympäristöä tarjoamalla 
apua akustisten vaatimusten määritte-
lyssä. onnistumismahdollisuudet ovat sitä 
suuremmat, mitä aikaisemmin akustiikka 
suunnitellaan. akustiikkavaatimukset on 
huomioitava työpaikan suunnittelussa. 
Eikö siis kannattaisi laatia äänipolitiikka, 
kuvata vaatimukset jokaiselle huoneelle tai 
toiminta-alueelle jo suunnitteluvaiheessa?

uusi standardi – ”lähtötaso”
Kestävän toimistoympäristön luomiseksi on 
myös toimiston akustisen suunnittelun oltava 
kestävää. uusien äänistandardivaatimusten 
täyttäminen on vähintä, mitä on tehtävä 
tämän tavoitteen saavuttamiseksi. ottakaa 
uusi standardi (iso3382: 2012) ”lähtö-
tasoksi”, mutta pyrkikää suunnittelemaan 
toimisto akustisesti niin, että se tukee eri 
työalueille tarkoitettua toimintaa.

tervetuloa eco Magazineen!
tästä lehdestä voit lukea, miten äänet tut-
kitusti vaikuttavat ihmisiin, rakennusrungon 
termisistä aktivointijärjestelmistä ja uudesta 
äänistandardista, ja saada paljon hyviä esi-
merkkejä akustiikkaratkaisuista toimistoista 
eri puolilta Eurooppaa.

Viihtyisiä lukuhetkiä toivottavat
Ecophon oFFiCEnetin jäsenet

täviä ja säästettävä energiaa. yksi tapa 
päästä tähän tavoitteeseen on käyttää 
rakennuksissa betonisen rakennusrungon 
termisiä aktivointijärjestelmiä (taBs). 
näissä rakennuksissa hyödynnetään beto-
nivälipohjaa rakennuksen jäähdyttämiseen, 
jolloin niihin ei tarvitse asentaa energiaa 
kuluttavia ilmastointijärjestelmiä.

toinen toimistoille nykyään asetettava 
vaatimus on muunneltavuus, mikä suosii 
avoimia pohjaratkaisuja. toisin kuin perintei-
sessä toimistossa, jossa jokaisella on oma 
rajattu työtilansa, tämän päivän toimistot 
rakennetaan toiminnan tarpeiden ehdoilla 
eikä niissä enää ole erityistä työtilaa jokai-
selle työntekijälle.

tämä merkitsee akustista haastetta 
tämän päivän toimistoille. Koska päätökset 
siitä, miten toimiston eri alueita on tarkoitus 
käyttää, tehdään usein myöhäisessä vai-
heessa, on suuri vaara, etteivät jo tehdyt 
huoneakustiset ratkaisut sovellu toiminnalle.

Kun perinteiset väliseinät poistetaan 
avoimuuden lisäämiseksi, ja käytetään 
lasiseiniä, joutuu akustinen ympäristö 
vaaravyöhykkeeseen. tutkimus kuitenkin 
osoittaa, että avoimissa toimistotiloissa juuri 
huoneakustiikka aiheuttaa eniten valituksia.

tietoa saatavissa
saint-Gobain Ecophonilla on toimistojen 
akustiseen suunnitteluun erikoistunut asian-
tuntijaverkosto, nimeltään oFFiCEnet. 
tämän verkoston kautta voimme vaihtaa 
tietoa kaikkien toimintamaidemme välillä. 

MeiLLä kaikiLLa on unohtuMattoMia 
äänikokemuksia. yhdistämme erilaisia 
ääniä elämäntilanteisiin ja hetkiin, joita 
emme koskaan unohda. reagoimme, muis-
tamme, tunnemme jotakin. ja kuitenkin me 
usein hämmästymme ymmärtäessämme, 
kuinka paljon äänet vaikuttavat meihin.

Ehkä se ei kuitenkaan ole niin ihmeel-
listä. Kauan sitten, kun elimme ulkona, mei-
dän oli etenkin öisin kuunneltava vieraita 
ääniä tunnistaaksemme mahdolliset uhat. 
mikä ääni se oli ja mistä se tuli? noina 
aikoina kuulemisen ja reagoinnin yhteys oli 
tärkeää hengissä pysymiselle.

hyvä ääniympäristö lisää 
tehokkuutta ja hyvinvointia
tämän päivän hektinen maailma on 
kovin erilainen kuin aika, jolloin elimme 
ulkoilmassa. nyt istumme usein kirjoitus-
pöytämme ääressä alttiina erilaisille äänille 
– kollegoiden puheelle, puhelinkeskuste-
luille jne. tämä saa meidät reagoimaan, 
halusimmepa sitä tai emme. niin siinä vain 
käy. Keskittymisemme häiriintyy ja ärsyyn-
nymme – ja tarvitsemme paljon aikaa, 
ennen kuin pystymme taas paneutumaan 
työhömme.

ongelma voidaan ratkaista paranta-
malla toimiston akustiikkaa ja luomalla 
ympäristöjä, jotka tukevat ihmisiä heidän 
työssään.

uusia haasteita sisäympäristölle
tämän päivän toimistojen on oltava kes-

mitEn
akustiikkasuunnitteLuLLa 
saaDaan KEstäViä toimistoja
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ideas aB:tä johtava tony rydberg

”tilat vaikuttavat siellä työtään 
tekeviin ihmisiin”

Foto: m
årten G

ullstrand
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ideasin toimisto jatkuu myös pidemmälle pysäköintitalon uumeniin…

hissiLLä YLös ja olemme ideasin uusissa 
tiloissa ja näyttelyhuoneessa, josta avautuu 
panoraamanäkymä malmön keskusrauta-
tieasemalle ja ympäristöön. toimisto sijait-
see pysäköintitalon uumenissa malmössä, 
Etelä-ruotsissa.

ideanikkari tony rydberg toivottaa 
meidät tervetulleeksi ihastuttavan kodik-
kaaseen huoneeseen, jonka sisustus on 
poikkeuksellinen. 

– minusta toimisto voi aivan hyvin 
näyttää tällaiselta, hän sanoo. lämpimältä, 
kodikkaalta ja ennen kaikkea – kaikkia 
aisteja hivelevältä elämykseltä! uskon, 
että useimmat haluavat tuntea kaipuuta 
työpaikalleen. inspiroitua sisustuksesta 
voidakseen tuntea työniloa. tällaisessa 
ympäristössä on myös helpompi rentoutua 
ennen kokouksia, päästä oikeaan tunnel-
maan ennen tärkeitä keskusteluja ja tehdä 
oikeita päätöksiä.

– Eikä siitä saa tulla vain ”huomiota 
herättävä”. Funktion ja estetiikan on kuljet-
tava käsi kädessä.

tee toimistosta elämys. anna kaikkien aistien inspiroida 
työntekijöitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. 

ruotsin
tyyliKKäin toimisto

Foto: m
årten G

ullstrand
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”olen va-
kuuttunut 
siitä, että 
äänillä on 
vaikutusta 
meihin.”

– uskon vahvasti siihen, että äänellä 
on paljon vaikutusta, tony vakuuttaa. luon 
työpaikalle usein äänielämyksiä miellyttä-
vinä, luonnollisina ääninä, jotka vaihtelevat 
riippuen siitä, missä kohtaa huonetta olet. 
Kaikkia aisteja voidaan aktivoida ja sti-
muloida!

ruotsin tyylikkäin toimisto!
ruotsalainen lokalnytt-lehti järjesti kilpailun 
maan suurimman tilavuokrausportaalin 
kanssa. Kilpailuun, jossa etsittiin ”ruotsin 
tyylikkäintä toimistoa”, nimettiin ehdolle 34 
toimistotilaa. ruotsin kansa ja ammattilai-
sista muodostettu tuomaristo on äänestänyt 
suosikkiaan. ja voittaja on… tony rydberg 
ja ideas aB!

inspiraatiota ecophonilta
– löysin hyviä ratkaisuja ideoilleni tutus-
tuttuani Ecophonin kotisivustoon, ja kaikki 
tuntuivat juuri sopivilta, kun etsin sieltä 
akustiikkalevyjä tilaan. Valo, ääni, väri 
ja muoto sisältyvät työkalupakkiini tilan 
suunnittelussa.

Luo vahvoja tavaramerkkejä!
tony rydberg, joka on tunnetun ruotsalai-
sen teatterisuvun jälkeläinen, pitää tärkeänä 
sitä, mitä ihmiset ajattelevat ja tuntevat. 
Pyrimme löytämään yrityksen ”sielun” tai 
tarinan kaikissa projekteissamme. yrityksen 
tavaramerkin ja identiteetin on herätettävä 
voimakkaita tunteita asiakkaissa, työnteki-
jöissä ja yhteistyökumppaneissa. tämä voi 
ilmetä sisustuksessa, konsepteissa, tapaami-
sissa ja tapahtumissa. Kokonaisvaikutelma, 
ulkoa ja sisältä, auttaa lisäämään kilpailu-
kykyä. on tärkeää tulkita yrityksen sielu ja 
laatia konsepti, joka selkeästi kertoo, mitä 
yritys edustaa.

Leijuvat akustiikkakattolevyt
Katsetta on vaikea irrottaa katosta. ilman-
vaihtokanavat ovat täysin näkyvissä ja maa-
lattu mustaksi. ”mustan taivaan” valaisevat 
leijuvat, ympyränmuotoiset, akustiikkalevyt, 
joiden muodot, korkeudet ja etäisyydet 
katosta vaihtelevat. 

akustiikkalevyt on varustettu upotetuilla 
valoilla, jotka oikein sijoitettuina valaisevat 
hyvin ja luovat tunnelmaa häikäisemättä.

esteettisiä arvoja kunnioittava 
ääniympäristö
– innostuin jo varhain uudesta vapaasti 
leijuvien akustiikkalevyjen valikoimasta ja 
minusta tuntui itsestään selvältä käyttää 
niitä, kun suunnittelin Heimstaden-kiinteis-
töyhtiön ruotsin pääkonttoria malmö'hön, 
tony sanoo. silloin tosin valitsin suorakul-
maisen muodon. juuri mahdollisuus luoda 
kolmiulotteinen vaikutelma on jännittävä, 
sillä se antaa tilaa erilaisille ratkaisuille. 
todiste siitä, että myös ääniympäristöön 
voi sisältyä suuria esteettisiä arvoja.

ideas aB:llä on neljä työntekijää ja se tekee tiivistä yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa 
suuressa – tapahtumat, konseptit, elämykset ja sisustukset kattavassa luovassa verkostossa. 
tässä esimerkki ”tylsästä tunnelista” peruskorjausprojektista Malmön keskusrautatieasemalta, 
joka sai ihmisten suut messingille syksyn synkkien kuukausien aikana.

Foto: m
årten G

ullstrand
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ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon solo™ circle

Pysäköintitilasta toimistoksi ja näyttelytilaksi. uskomaton muodonmuutos, eikö 
vain? Leijuviin akustiikkakattolevyihin upotettua valaistusta voidaan himmentää 
päivänvalon voimakkuuden mukaan. akustiikkalevyt voidaan valaista myös 
alapuolelta ja värittää erivärisellä valaistuksella. ajattele elämystä ulkopuolelta!

etsiessään uusia tiloja yritykselleen 
ideas aB:n tony rydberg sai 
mielestään ”tarjouksen, josta ei voinut 
kieltäytyä”. ”Ylijäämätilan” eräästä 
pysäköintitalosta Malmöstä. hänen 
mielestään on kyettävä näkemään 
mahdollisuudet…

Foto: m
årten G

ullstrand



8

E C O  –  f O r  s u s t a i n a b l E  d E s i g n  o f f i c e

Kuva: Bartosz m
akow

ski Fotograf

kun kansainVäListä toimintaa harjoittava 
arkkitehtitoimisto Broadway malyan 
uudisti Varsovan keskustassa sijaitsevan 
toimistonsa, se teki sen perusteellisesti 
voidakseen antaa henkilöstölleen 
energiaruiskeen. Huoneakustiikalla oli 
siinä äärettömän keskeinen tehtävä. 
tuloksista tietoisena Broadway malyanin 
pääarkkitehti robert Kamiński toteaa:

– saavutimme tavoitteen. työnteki-
jämme ovat huomanneet valtavan paran-
nuksen työympäristön viihtyisyydessä.

Kun arkkitehdit päättivät muuttaa nykyi-
siin tiloihin, ne olivat aivan eri kunnossa. 
200 neliön toimisto oli jaettu pitkän käytä-
vän yhdistämiin pieniin solutoimistoihin. ja 
akustiikkakaton yläpuolella oli kauhistuttava 
käärmeenpesä sekalaisia ja rumia teknisiä 
asennuksia.

– teimme tärkeän päätöksen purkaa 
seinät, poistaa tilan alakaton ja tehdä 
pinnat avoimiksi, robert Kamiński kertoo.

sen jälkeen toimisto voitiin rakentaa 
esteettä arkkitehtien haluamaksi omaksi, 
inspiroivaksi ja toimivaksi työpaikaksi.

arkkitehtitoimistossa on akustiikkakattoja käytetty luovalla tavalla selkeän 
suuntavaikutelman luomiseksi tiloihin. Yhdistämällä työpisteisiin tietyn 
määrän akustiikkalevyjä ja sopivan määrän valaisimia arkkitehdit ovat 
luoneet tilaan selkeän visuaalisen rytmin. 

akustiikkakatto näYttää
suunnan arKKitEHtitoimistossa
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ski Fotograf
Kuva: Bartosz m

akow
ski Fotograf

”saavutim-
me tavoit-
teen. työn-
tekijämme 
ovat toden-
neet valta-
van paran-
nuksen 
työympä-
ristön viih-
tyisyydes-
sä.”

akustiikka ei saa useimmis-
sa tapauksissa yhtä paljon 
huomiota kuin lämmitys, il-
manvaihto ja muut arkkiteh-
toniset ja rakennustekniset 
näkökohdat.
(salter et al. 2003)

arkkitehti:

Broadway Malyan (oma toimisto)

ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon focus™ Lp

ecophon solo™

robert kamiński on Varsovan 
toimiston johtaja ja erittäin 
tyytyväinen muun muassa 
huoneakustiikkaan.

avoin ja rajattu kietoutuvat 
yhteen
tiloihin luotiin avoimesta maisematoi-
mistosta muodostuva vyöhyke, jota 
täydennettiin ”kuutiolla”, jonka sisälle on 
rakennettu kaksi neuvotteluhuonetta ja 
henkilöstökeittiö.

Kaksi täysin erilaista tilaa saman katon 
alla, jotka kuitenkin sulautuvat toisiinsa 
akustiikkakaton luovan käytön ansiosta.

– Kuutioon asennetulla Ecophon 
Focus lp -akustiikkakatolla koordinoimme 
ilmanvaihdon ja valaistuksen määrättyyn 
suuntaan. toimiston avoimessa osassa 
tavoitamme saman vaikutelman Ecophon 
sololla ja valaistuksella, jotka on mukautettu 
työpöytien sijoitukseen.

samalle korkeudelle asennettujen ja 
yhtenäisen suuntavaikutelman antavien 
rinnakkaisten akustiikkakattojen ansiosta 
toimisto vaikuttaa sopusointuiselta ja hyvin 
organisoidulta. Pelkistetty harmaa-valkoinen 
väriasteikko auttaa pitämään ympäristön 
visuaalisesti yhtenäisenä.

jotta tila toimisi energiaruiskeena, oli 
luotava kommunikoinnin mahdollistava 
työympäristö, joka samalla on muunneltava 
ja tukee liiketoimintaa. yhtä tärkeää oli, 
että työntekijät voivat säätää yksilöllisesti 
valaistusta ja lämpötilaa ja että työpistei-
den ergonomia on kohdallaan.

Broadway malyan on toiminut 55 
vuotta, sillä on 15 toimistoa eri puolilla 
maailmaa ja se työllistää yli 500 työnte-
kijää. yritys perusti ensimmäisten joukossa 
toimiston entiseen neuvostoliittoon, tarkem-
min sanottuna Bakuun, azerbaidzaniin. 
Puolassa yritys on suunnitellut muun muassa 
Domotekan kodinkaluste- ja sisustuskeskuk-
sen Varsovaan.

Ylhäällä näkyy ilmanvaihtoasennuksia. Valitut akustiikkaratkaisut luovat 
yhtenäisen sisäkattovaikutelman ja sitovat yhteen tilan eri osat.
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työpisteiden yläpuolella ”leijuva purje” vaimentaa äänen ja vähentää 
merkittävästi sen leviämistä, samalla kun valo heijastuu katosta pehmeänä ja 
miellyttävänä.

kaffee Partnerin Perustajan andreas 
ostin ja osaomistajan michael Kochin 
tavoitteena oli luoda työpaikka ja toimisto-
ympäristö, joka on kauniimpi kuin olohuone. 
yritys luopui Wallenhorstissa sijainneesta 
vanhasta toimistostaan ja muutti futuristiseen 
rakennukseen, joka on räätälöity Kaffee 
Partnerille tavaramerkki huomioiden. 

täällä työskentelee nyt 300 työnteki-
jää lähes 10 000 neliömetrin kokoisessa 
u-muotoisessa rakennuksessa palvellen   
60 000 asiakasta, jotka haluavat huip-
pulaatuisia kahveja ja lämpimiä juomia. 
Kaffee Partner on saksan johtava kahviau-
tomaattien toimittaja työpaikoille.

ääni suurin ongelma
Pinta-alasta 5 000 neliömetriä on toimis-
toja, joista useimmat ovat avoimia pintoja. 
Kaffee Partner ymmärsi alusta alkaen, että 
korkeat äänitasot ovat tärkein ratkaistava 
ongelma, jotta työntekijät saataisiin hyväk-
symään avotoimisto.

Mittaa äänet oikein
Huoneakustiikkaa ei voi laskea huoneesta, 
joissa syvyydet ja pinnat ovat suuria, vain 

Ylellinen ja erilainen ulkokuori sekä inhimillinen ja inspiroiva 
sisäympäristö ovat ratkaisevia identiteetille.  
tervetuloa, kaffee Partnerin uuteen pääkonttoriin.

MenestYVä taVaraMerkki 
PErustuu sEKä KoKonaisuutEEn
Että PiEnimPiin yKsityisKoHtiin
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Kuva: H
ans G

eorg Esch

Kuva: Hans Georg Esch

äänellä on oma reittinsä 
muistiin. Vaikka huomio 
suuntautuisi jonnekin 
muualle, aivot rekisteröivät 
ja käsittelevät sen.
(Banbury, macken 2001)

arkkitehti: 3deluxe

ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon solo™ square

ecophon focus™ ds

tasainen alakatto piilolistajärjestelmällä.

eri kerrokset muodostavat dynaamisen liikekuvion, joka elinvoimallaan ja 
keveydellään symboloi rakennusta. rakennuksen halutaan ennen kaikkea 
ilmentävän yrityksen toimintaa – ”Lattea” maito-, espresso- ja vaahtokerroksineen. 
onnistunut, eikö vain?

”perinteisten” huoneakustisten muuttujien 
(esimerkiksi jälkikaiunta-ajan) avulla. tähän 
ovat skandinaaviset tutkijat tri Erling nilsson 
ja professori Björn Hellström päätyneet tut-
kimuksessaan ”acoustic Design of open 
Plan offices” (avotoimistojen äänisuunnit-
telu).

Ecophonin konseptikehittäjä rainer 
machner, joka osallistui Kaffee Partner 
-projektin huoneakustiseen osaan, kertoo 
tutkimuksesta: 

– avoimissa pohjaratkaisuissa alaka-
tolla on ratkaiseva merkitys äänen leviämi-
selle huoneessa. Koko kattopinnan kattava, 
ääntä vaimentava alakatto vähentää 
merkittävästi äänen leviämistä. Häiriöiden 
estämiseksi, niin visuaalisesti kuin akustises-
tikin, on välttämätöntä asentaa seinäkkeitä 
työpisteiden väliin.

yhtä tärkeää on ottaa huomioon tilaan 
tarkoitettu toiminta, suunnitella miten työ-
pisteet on sijoitettava, vähentää viereisen 
toiminnan aiheuttamia häiritseviä ääniä ja 
pohtia, miten kommunikointipinnat, taukoti-
lat, teknisille laitteille (tulostimille, fakseille 
jne.) tarkoitetut alueet on järjestettävä.

kaffee Partner noudatti 
”sääntökirjaa”
työn laadusta ja sisällöstä riippuen myös 
subjektiivinen kokemus äänen häiritsevästä 
vaikutuksesta vaihtelee tutkimuksen mukaan.

Kaffee Partner on käyttänyt huoneakus-
tiikan suunnittelussa uusimpia tuloksia, jotka 
on saatu tutkimuksessa ”acoustic design 
of open-plan offices”, ja näin ollen myös 
uutta äänistandardia iso 3382-3:2012. 
lue lisää standardista sivulta 36.
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Lisärakennuksen musta alumiinijulkisivu ja syvät 
ikkunasyvennykset. Puhdasta ja korutonta, kokonaisuutta 
ja vanhemman rakennuksen arkkitehtuuria häiritsemättä. 

tarttui niin kuin halusin ja yhdessä oikeiden 
siveltimien kanssa sain sillä haluamani 
”kalligrafisen, kevyen tatsin”.

Voitti kilpailun
maria Dubin on vuoden ajan piirtänyt ja 
maalannut maailmalla villeinä kasvavia 
kukkia ja halusi siirtää ne monumentaalisiksi 
aiheiksi. taiteilijoille järjestetyssä kilpailussa 
hänet valittiin tekemään seinämaalaus ram-
bøllin Århusin toimiston lisärakennukseen.

marian mielestä taiteen täytyy korostaa 
arkkitehtuuria. uusi rakennus on yhdistetty 
alkuperäiseen toimistorakennukseen. 
Vaikka arkkitehtuuri on tinkimättömine lin-
joineen lähinnä ”maskuliinista”, tuli kaikella 
olla yhteys uuteen tilaan – ja samalla ei. 
Kasvimaalaukset loivat kauniin kontrastin 
kovan ja pehmeän välille. lasikatto vaikutti 
osaltaan aihevalintaan – kasvihuonemai-
seen vaikutelmaan.

– toki olen saanut paljon apua ja 
tukea matkan varrella, maria myöntää. 
”Keskustelupaneelissa” oli mukana arkkitehti 
rasmus Holm, Århusin taidemuseon 
asiantuntijoita sekä luonnollisesti tilaaja ja 
tiloihin muuttavien työntekijöiden edustajia.

– eihän se aivan sikstiiniläiskappeliin 
verrattava ollut, mutta suuri se oli, sanoo 
maria Dubin innoissaan 1 000 neliömetrin 
akustiikkaseinän koristelusta. Haasteena oli 
löytää tekniikan, värin ja alustan toimiva 
yhdistelmä. Eikä valmiiksi asennetussa 
ääntä vaimentavassa seinäpinnassa ollut 
tilaa erehdyksille. Kieli piti pitää keskellä 
suuta ...tällaisen tilaisuuden saa vain ker-
ran...

opetteli pintarakenteen
– siksi täytin ateljeeni 100 akustiikkalevyllä, 
jotka Ecophon ystävällisesti toimitti – hyvien 
neuvojen kera, ja tein niillä kokeita, sillä 
minun täytyi oppia pinnan ominaisuudet, 
maria painottaa. Kokeilin kaikkia mahdolli-
sia värejä – niiden on oltava valonkestäviä, 
sillä ne eivät saa haaleta ajan myötä! yksi 
vaatimus oli, ettei väri saanut peittää huo-
kosia, joiden lävitse äänet pääsevät takana 
olevaan ääntä vaimentavaan runkoon. Kai-
ken lisäksi pintakerros hylkii likaa ja kestää 
kaikenlaisia ”saasteita”…

lopulta löysin ratkaisun, valonkestä-
vän tussin, jossa ei ole sideaineita, jotka 
peittäisivät pintakerroksen huokoset! tussi 

eco-lehti soittaa taiteilija Maria dubinille hänen Pariisin ateljeehensa 
kuullakseen, miten 1 000 neliömetrin suuruisesta ääntä vaimentavasta 
seinästä luodaan taideteos toimistorakennukseen. tilaaja on rambøll 
Århusista, tanskasta.

arKKitEHtuuri,
taide ja ääni 
yHtEistyössä
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Kuva: jakob m
ark

akustiikkalevyt sinne, missä 
tilaa oli
Vanhemmassa rakennuksessa on käytetty 
useita eri pintamateriaaleja eikä lisära-
kennuksen yhteydessä ”kompleksisuutta” 
haluttu lisätä, rasmus Holm selittää. siksi 
valittiin tyylipuhdas ja pelkistetty alumiini-
julkisivu – ilman häiritseviä yksityiskohtia! 
sisäympäristölle on ominaista myös korut-
tomuus. uuden rakennuksen vaaleat lattiat, 
valkoiset seinät ja muut pinnat sointuvat 
yhteen vanhemman rakennuksen luonnon-
kiviseinien kanssa.

– Hyvällä yhteistyöllä Ecophonin 
kanssa onnistuimme tekemään upeasti 

miten luovasti ja uutta ajatellen globaali tek-
nologiayritys voi kehittää itseään, arkkitehti 
rasmus Holm sanoo. aiemmin ei nähnyt, 
mitä rakennuksen muissa osissa tapahtui. 
nyt kaikki on avointa ja ulottuvilla, eikä käy-
täviä enää ole. täällä on nyt kaikenlaisia 
kohtauspaikkoja. Kahvio ja ”amfinäyttämö” 
koulutusta, konferensseja ja muita aktiviteet-
teja varten ovat visuaalisesti tavoitettavissa 
heti sisään tultaessa. rambøllin kaltainen 
asiantuntijayritys perustaa koko toimintansa 
kontakteille, spontaaneille tapaamisille ja 
dynaamiselle oppimisympäristölle. toi-
mistot ovat avoimia ja kokoustiloissa on 
lasitetut seinät.

tulos – kaunis kovan ja pehmeän kontrasti ”elävässä” tilassa, jossa on toimiva ääniympäristö! 
kaikissa oleskelu- ja työtiloissa on luonnollisesti tehokkaat akustiikkalevyt ja -järjestelmät.

autenttisia kasveja
– sain fantastista inspiraatiota myös 
madagaskarille viime vuonna tekemältäni 
matkalta, hän sanoo. Piirsin ja maalasin 
kokonaisen kuukauden trooppisia kasveja. 
Kun tulin kotiin, otin yhteyttä anders Bar-
fodiin, joka johtaa Århusin yliopiston bio-
logian laitosta. Hänestä oli paljon apua, 
kun opettelin tulkitsemaan ”lyyristä rytmiä” 
kasvien erilaisista luonteista.

avoin, dynaaminen 
oppimisympäristö
– rambøll halusi toimiston laajennuksella ja 
muutoksilla lähettää ”uusia signaaleja” siitä, 
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ark
Kuva: jakob m

ark

Maria dubin omassa elementissään. 
henkilönostin nostaa hänet 
katonrajaan asti, jossa 1 000 
neliömetrin seinä on 16 metrin 
korkeudella!

faktaa rambøll

rambøll on pohjoismainen 
teknologiayritys, joka toimii 
kaikkialla maailmassa. rambøll-
konsernilla on yli 9 000 
työntekijää ja lähes 200 toimistoa 
19 maassa.
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”ongelma 
ratkaistiin 
asentamal-
la akustiik-
kalevyt 
kaikille 
käytettä-
vissä ole-
ville seinä-
pinnoille”

Maria dubin: on opeteltava, opeteltava ja taas opeteltava. jotta oppisi tulkitsemaan 
kasvien ”lyyrisiä rytmejä”.

teoksesta ”the Wall” voit katsella ja lukea jännittävää 
tarinaa rambøllin seinämaalauksen synnystä. kirjassa on 
sekä englannin- että tanskankielinen teksti ja voit tilata sen 
suoraan Maria dubinilta lähettämällä yhteystietosi hänelle 
osoitteeseen mariadubin@hotmail.com.

vuoden 2011 arkkitehtipalkintoa. rakennus 
voitti palkinnon jo 1997, mutta silloin se oli 
kooltaan vain puolet nykyisestä.

maria Dubin odottaa paljon uudelta 
akustiikkataiteeltaan ja tekee jo seuraavaa 
projektia Pariisissa. nyt hänet on valittu 
myös taiteelliseksi johtajaksi serbiassa 
käynnistettyyn projektiin, jossa hylätyn soti-
lastukikohdan paikalle nousee kokonainen 
kaupunki.

kiviseiniä, alumiinikasetteja ja muita tilaan 
aiemmin päätettyjä pintamateriaaleja 
lukuun ottamatta.

suosittu puheenaihe työpaikalla
rambøllin aluepäällikkö ole Bech painot-
taa iloaan siitä, kuinka innokkaasti henki-
löstö on seurannut taideteoksen syntyä 
uuteen lisärakennukseen. rakennukselle on 
kunniaksi sekin, että sille ehdotettiin Århusin 

koristellun ääntä vaimentavan seinän lisä-
rakennukseen. 

– näin avaraan tilaan oli hieman 
hankala luoda hyvä ääniympäristö, sillä 
tilan pinnat ovat kovia eikä kattoa voinut 
käyttää äänenvaimennukseen, puuttuu 
rambøllin akustikko ole Ebbensgaard 
keskusteluun. ongelma ratkaistiin asenta-
malla akustiikkalevyt kaikille käytettävissä 
oleville seinäpinnoille, vanhempia luonnon-

arkkitehti: 3Xnielsen

ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon Wall Panel™ c/texona
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”kasvava 
fyysinen 
liikkuvuus 
ja valin-
nanvapaus 
tarkoitta-
vat, että 
työn suori-
tuspaikka 
ei enää ra-
joitu toi-
mistora-
kennuk-
seen”

Professori frank duffy toimii 
arkkitehtina strategiseen 
suunnitteluun ja arkkitehtuuriin 
erikoistuneessa degW:ssä, jolla on 
pääkonttori Lontoossa ja yhteensä 
neljätoista toimistoa euroopassa, 
aasiassa, australiassa ja Pohjois-
amerikassa.

luomisesta, kehittämisestä ja levittämisestä 
entistä vuorovaikutteisemmin, luovemmin 
ja avoimemmin tulee ratkaisevan tärkeää 
tuotantomenetelmillemme. informaatio-
teknologian yleinen saatavuus tarjoaa 
’tietotyöläiselle’ rajattoman liikkumisen 
vapauden, mahdollisuudet tehdä työnsä 
paikassa, jossa tietovirrat ovat hänen 
ulottuvillaan ja ajankäytön suunnittelulle 
on enemmän tilaa.

millaisia haasteita toimistoympäristölle 
yleensä ja huoneakustiikalle erityisesti 
asetetaan ottaen huomioon tämän päivän 
nopea ja perusteellinen muutos toimintame-
netelmissä?

yleisesti ottaen voidaan sanoa, että 
tietotyöhön luettavat toiminnot tulevat 
lisääntymään ja tietotyötä tekevien ihmisten 
määrä kasvamaan valtavasti. 

Kasvava fyysinen liikkuvuus ja 
valinnanvapaus tarkoittavat, ettei työn 
suorituspaikka enää rajoitu toimistoraken-
nukseen, vaan työtä tullaan tekemään 
kaikkialla – kodeissamme, kesämökeillä, 
kouluissa ja yliopistolla, matkustettaessa, 
liikkeissä, ravintoloissa, lentokentillä – niin, 
käytännöllisesti katsoen kaikkialla.”

”huoneakustiikan merkitys toimis-
tosuunnittelussa kasvoi aloittaessani arkki-
tehtuurialalla kuusikymmentäluvun alussa. 
on käytettävä jopa hieman mielikuvitusta 
ymmärtääkseen, kuinka matalalta tasolta 
toimistoympäristöjemme parantaminen lähti 
puoli vuosisataa sitten.

seitsemänkymmentäluvun alussa sain 
todistaa, miten DEGW:n työ iBm:n kanssa 
kariutui. siihen aikaan iBm oli suunnitellut 
rakentavansa maisemakonttoreita koko 
Eurooppaan. joissakin maissa avoimet 
pohjaratkaisut ensin vastahakoisesti hyväk-
syttiin, mutta toisissa taas iBm hylkäsi kon-
septin kokonaan, ensin skandinaviassa ja 
sitten muualla Pohjois-Euroopassa.

Kaikkien vastahakoisten tahojen 
pakottaminen käyttämään avoimia pohja-
ratkaisuja toimistoissaan loisi dramaattisen 
jännitteen konserniuskollisuuden ja kulttuu-
riarvojen välille.

tietotyötä ja rajatonta 
liikkumisen vapautta
menestyvissä talouksissa tehdään niin 
kutsuttua ”tietotyötä”. ajatusten ja ideoiden 

frank duffy, degW:n perustaja, on toiminut arkkitehtinä ja työpaikkojen 
strategisena suunnittelijana 45 vuotta kansainvälisissä tehtävissä. 
tässä artikkelissa hän kuvaa edessämme olevia haasteita ja kertoo 
huoneakustiikan roolin edellytyksistä kasvavassa virtuaalimaailmassa.

Miten uudet tYötaVat
asettaVat VaatiMuksia
toimistojEmmE muotoilullE
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Kuva: Peter Bliek

Viides haaste. Tehottomista tiloista 
entistä tehokkaampiin neliöihin.

tilojen mahdollisuuksien tehokkaammalle 
hyödyntämiselle halutaan yhä useammin 
asettaa entistä kauaskantoisempia vaa-
timuksia. nykyiset toimistot, ja erityisesti 
kokoustilat, ovat usein tiloja, joissa liiketoi-
minnan resursseja hyödynnetään heikosti.

Kuudes haaste. Erottavasta täydentä-
vään.

limittäisten verkkojen ja integroitujen, suun-
nittelemattomien ja spontaanien kokousten 
kasvava hyöty tulee johtamaan pintojen ris-
tikkäiseen hyödyntämiseen toimiston sisällä 
ja muiden toimistorakennusten tilojen välillä. 
turvallisuuden merkitystä unohtamatta tiloja 
tullaan hyödyntämään liiketoimintojen ja 
siihen liittyvien aktiviteettien harjoittamiseen 
entistä lähempänä toisiaan.

Verkkotoimisto on kehitetty mallista, joka 
kuvaa 2000-luvun toimistosuunnittelua. työ-
paikkastrategia perustuu vuohon, joka muo-
dostuu asiakkaista, toimistotyöntekijöistä ja 
toimittajista, jotka on jaettu eri paikkoihin 
riippuen siitä, milloin työ tehdään.

Kolmas haaste. Samanmuotoisuudesta 
monimuotoisuuteen.

yksilöt, työryhmät ja organisaatiot tulevat 
saamaan paljon enemmän mahdollisuuksia 
valita työtila ja -ympäristö ja jakaa oma 
aikansa. useimmat tilat tullaan sovittamaan 
moniin erilaisiin käyttötarpeisiin. Pieni osa 
tiloista tullaan kuitenkin suunnittelemaan eri-
koistoimintoihin (esimerkiksi koulutukseen ja 
esityksiin) ja teknisesti vaativampiin tehtäviin 
(esimerkiksi kehittyneisiin kuvaesityksiin ja 
hologrammeihin), jotka vaativat erikoistiloja.

Neljäs haaste. Yksilöllisestä työtilasta 
yhteisiin.

Vaikka yksittäiset työntekijät voivat valita 
työnsä suorituspaikan entistä vapaammin, 
tulee yhteisten tilojen tarpeesta entistä 
tärkeämpi tekijä yhteisten arvojen kehittä-
misessä, mikä asettaa suuria vaatimuksia 
tilojen ominaisuuksille. Koska näitä tiloja voi-
daan käyttää vapaaehtoisesti, tilapäisesti 
ja yhdessä muiden kanssa, on arkkitehtien 
ja suunnittelijoiden kyettävä sovittamaan 
fyysiset työympäristöt entistä paremmin 
kasvavaan virtuaalimaailmaan.

tässä esitetään kuusi trendiä, 
jotka vaikuttavat ratkaisevasti 
urbaaniin muotoiluun, 
sisustusarkkitehtuuriin – ja 
tietysti ääniympäristöön.

Ensimmäinen haaste. Staattisesta 
työtavasta liikkuvaan.

ihmiset alkavat tottua liikkuvaan työhön, 
käyttämään kaikkia mahdollisia yhteyksiä 
ja etsimään jatkuvasti uusia paikkoja työnsä 
suorittamiseen. Ei vain toimistossa, vaan 
mahdollisuudet työn tekemiseen myös sen 
ulkopuolella tulevat lisääntymään. 

Toinen haaste. Yhteisistä työpaikoista 
valinnanvapauteen.

yksilöt ja organisaatiot tulevat saamaan 
entistä enemmän sananvaltaa siihen, missä 
ne haluavat työskennellä ja jakaa aikansa 
omien toiveiden, tottumusten ja elämän-
tyylien mukaan. toimistotyöntekijät saavat 
mahdollisuuden valita heille parhaiten 
sopivan paikan ja työtavan.
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Pilven muotoon ripustetut vapaasti leijuvat akustiikkalevyt.

Lehden muotoon ripustetut vapaasti leijuvat akustiikkalevyt.

Kuva: Peter W
uerm

li
Kuva: Peter W

uerm
li
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kuva: Peter Wuermli

Laadukasta palapeliä toimittajien kanssa 
Dublinilainen Henry j lyons architects koordinoi Ecophon solo -paneelien muotoilua, joka perustui 
projektiarkkitehdin ideoihin siitä, miten luovat tilat tulisi hahmotella. Varmistaakseen, että valmistus ja 
toimitukset sopivat tuotantoaikatauluun, Ecophon teki yhteistyötä rakennuskonsultointiin erikoistuneen 
Gardiner & theobaldin kanssa. asennuksista vastasi Platt and reilly Drywall.

kissa, Kaliforniassa sijaitsevaan autotalliin 
ja palkkasi ensimmäisen työntekijän. yri-
tyksen ensimmäinen konttorikoira, yoshka, 
ilmestyi toimistoon 1999.

sen jälkeen henkilöstö on kasvanut yli 
30 000 henkilöllä (muonituslistalla olevien 
eläinten määrästä ei ole tietoa). tänä 
päivänä Google on enemmän kuin pelkkä 
hakukone. muita suosittuja palveluja ovat 
esimerkiksi Google Earth ja Gmail. yritys 
omistaa nykyisin myös youtuben ja menes-
tyy sosiaalisessa mediassa Google+ 
-palvelullaan.

aika, jolloin pelkkä autotalli riitti, tuntuu 
kaukaiselta, vaikka siitä on vain 15 vuotta. 
nyt Googlelle kelpaavat vain erikoissuun-
nitellut akustiikkakatot oikean voittajatun-
teen saamiseksi ja hyvälle ääniympäristölle 
asetettavien vaatimusten täyttämiseksi.

”Tempora mutantor et nos in illis” – ajat 
muuttuvat ja me niiden mukana.

Huonosta huoneakustiikasta ei ole 
kuitenkaan koskaan pidetty.

montevetrossa hyvästä huoneakustii-
kasta huolehtii yli 1 800 leijuvaa sisäkat-
tokenttää. joukossa on 34 muodoltaan 
erilaista Ecophon solo Freedom -paneelia 
ja neljä vakiomuotoista Ecophon soloa – 
pyöreitä ja suorakulmaisia. Paneeleiden 
väreinä on seitsemän erilaista vakioväriä 
sekä neljä erikoisväriä.

Google – mistä se on saanut nimensä?
Vuonna 1997 yrityksen perustajat 

larry Page ja sergey Brin halusivat antaa 
melko tuoreelle Back rub -hakumoottoril-
leen uuden nimen. He alkoivat leikitellä 
matemaattisella käsitteellä ”googol”, joka 
tarkoittaa lukua, jossa numeroa 1 seuraa 
sata nollaa. ajatuksena oli viitata heidän 
tavoitteeseensa järjestää informaatiota, 
jota internetissä näyttää olevan loputtoman 
paljon. Kuten tunnettua tietokoneet tekevät 
työtään ykkösillä ja nollilla. tulokseksi tuli 
Google, ja tuleva internet-jätti alkoi nostaa 
päätään.

tänään yli 30 000
Vuotta myöhemmin 1998 yritys muutti 
ensimmäiseen toimistoonsa, menlo Par-

arkkitehti:

camenzind evolution

ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon solo™

Mikä on MieLuisin tYöPaikka it- tai 
insinööriopiskelijalle?

aivan niin: hakukonejätti Google. tämä 
käy ilmi tutkimuksesta, johon osallistui 
144 000 opiskelijaa eri puolilta maailmaa.

Viihdy työssä. ole luova. ”Don´t be 
evil”. uskaltaa kai sanoa, että Googlen 
yrityskulttuuriresepti on aika onnistunut. yri-
tys on tänä päivänä maailman ehdotonta 
kärkeä pörssi- ja tavaramerkin arvolla 
mitattuna. Googlen lisäksi kärkisijoista 
kamppailee kolme muuta it-jättiä – apple, 
microsoft ja iBm.

niinpä oli itsestään selvää, että yrityk-
sen Dublinin toimisto oli suunniteltava niin, 
että se saa suut messingille ja antaa vauhtia 
luoville ideoille. 

Yli 1 800 leijuvaa 
sisäkattokenttää
Dublinin toimisto toimii Googlen Euroopan, 
lähi-idän ja afrikan pääkonttorina. toimis-
tokompleksissa on kolme rakennusta: one 
Grand Canal, Gasworks sekä viisitoistaker-
roksinen Google Docks, jonka paikalliset 
tuntevat myös nimellä montevetro building.

rento googLe
HouKuttElEE EnitEn oPisKElijoita
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Vapaasti leijuvat pyöreät akustiikkalevyt.

Vapaasti leijuvat suorakulmaiset akustiikkalevyt.

Kuva: Peter W
uerm

li
Kuva: Peter W

uerm
li
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kirjaimien muotoon ripustetut vapaasti leijuvat akustiikkalevyt.

Vapaasti leijuvat neliönmuotoiset akustiikkalevyt.

Kuva: Peter W
uerm

li
Kuva: Peter W

uerm
li
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”Pilkkoma-
ton aika on 
monille 
meistä pal-
jon arvok-
kaampaa 
kuin pilkot-
tu.”

– Pilkkomaton aika on monille meistä 
paljon arvokkaampaa kuin pilkottu. Ero on 
niin suuri, ettei molempia aikoja oikeastaan 
saisi mitata samalla yksiköllä, kelloajan 
tunneilla, Bodil jönsson väittää. Hänen 
mielestään vaikeammat, kognitiiviset tehtä-
vät vaativat enemmän aikaa, mistä syystä 
jatkuvat keskeytykset aiheuttavat stressiä 
ja edellyttävät uutta valmistautumista joka 
kerta, kun työ keskeytyy.

10 ajatusta ajasta
yksikään toinen johtamista käsittelevä kirja 
ei ole myynyt ruotsissa niin hyvin kuin ”10 
ajatusta ajasta”. Kirja on käännetty ruot-
sista englanniksi, amerikan englanniksi, 
ranskaksi, saksaksi, espanjaksi, italiaksi, 
hollanniksi, portugaliksi, venäjäksi, tans-
kaksi, norjaksi, suomeksi, viroksi, liettuaksi, 
tsekiksi, hepreaksi, koreaksi ja thaiksi.

mistautumisajan. Helppoihin askareisiin 
kuluu tietysti vähiten valmistautumisaikaa. 
Valitettavasti teemme mielellään ensin sen, 
mikä on helppoa ja tylsää, esimerkiksi tyh-
jennämme roskakorin ja keitämme kahvit. 
silloin huijaamme itseämme uskottelemalla, 
että ”olipa mukava, kun sain tämän tehtyä”, 
ja siirrämme tärkeät asiat kauemmaksi.

tartu sen sijaan ensin vaikeisiin tehtäviin, 
äläkä pidä kiirettä pienten, helppojen aska-
reiden kanssa. tarvitset aluksi aikaa valmis-
tautuaksesi vaikeisiin tehtäviin ja saadaksesi 
työsi valmiiksi ajoissa ja stressaantumatta.

Pilkottu vai pilkkomaton aika?
muistat varmasti lapsuusajan kesälomat. 
Päivät olivat aina aurinkoisia eikä tekemi-
sestä tahtonut tulla loppua. sinua häirittiin 
vain harvoin ja tekemiseen riitti aina aikaa, 
hyvä esimerkki pilkkomattomasta ajasta, jol-
loin koettu aika dominoi täysin kelloaikaa.

– älä anna kellon ohjata sisintäsi. Varmista, että saat omaa ja 
itse koettua aikaa, aikaa, josta sinulle on hyötyä ja johon voit 
vaikuttaa, välttääksesi stressin, sanoo Bodil jönsson, Lundin 
yliopiston professori.

Bodil jönsson on ruotsalainen 
fyysikko ja kirjailija. hän on toiminut 
kuntoutustekniikan professorina 
Lundin yliopistossa vuodesta 1999.

Kuva: adam
 H

aglund

tietoinen ajankäytön suunnittelu
• selvitä itsellesi, mitä pilkotulla ja pilkkomattomalla ajalla tarkoitetaan, ja 

pohdi, miten voit vaikuttaa omaan tilanteeseesi. yksi asia kerrallaan, jos se 
vain on mahdollista…

• tee ero kelloajan ja koetun ajan välillä. ota oma henkilökohtainen, koettu 
aika hallintaasi äläkä anna kelloajan määrätä!

• anna uusille ajatuksille tilaa koko elämässäsi – työssä, vapaa-ajassa, 
perheessä jne. tee sen jälkeen valintasi tietoisesti ja suunnittele askareet 
niin, että voit tehdä ne mahdollisimman vähäisin keskeytyksin.

• Vakuuta itsellesi ”minulla on paljon aikaa”.

BodiL jönsson kuvaa kelloajan ja koetun 
ajan eroa kirjassaan ”10 ajatusta ajasta”. 

anna itsellesi riittävästi aikaa 
valmistautumiseen
Bodil jönssonin mielestä kaikkeen tekemi-
seen vaaditaan valmistautumisaikaa.

– asiat tulevat paljon paremmin teh-
dyiksi, jos ne voi tehdä paitsi häiritsemättä 
myös tietyn valmistautumisajan jälkeen, 
hän sanoo. Valmistautumisaika tarkoittaa 
järjestelyyn ja säätämiseen käytettävää 
aikaa (kuten konetta kalibroitaessa tai vaih-
dettaessa eri tuotteiden valmistusasetuksia). 
Kyse on sisimmästäsi – aivoille on annettava 
aikaa valmistautua uuteen tehtävään, jotta 
sen voi suorittaa onnistuneesti. useimmat 
asiat hoituvat paremmin ja mukavammin, 
jos saat tarvitsemasi valmistautumisajan. 
ajatuksille on annettava aikaa.

Erilaiset asiat vaativat eripituisen val-

ajatuksiLLe on annettaVa aikaa: 
PilKottu aiKa ja Valmistautumisajan

PuutE PilaaVat PäiVän
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Muistat varmasti lapsuusajan kesälomat. Päivät olivat aina aurinkoisia eikä tekemisestä tahtonut tulla loppua. 

häiriölähteitä niin paljon kuin voit. melua, 
epätoivottua ääntä, voidaan olennaisesti 
vähentää välttämättömän kommunikoinnin 
eduksi – yksilön omilla ehdoilla.

Kombitoimistot tai solutoimistot voivat 
olla petollisia muulla tavalla. jos työ edel-
lyttää kommunikointia muiden kanssa, silloin 
ehkä huudellaan toisille avoimista ovista ja 
häiritään näin muita työntekijöitä. joskus 
taas asetutaan toimistohuoneen oven vie-
reen odottelemaan vastausta työntekijältä, 
joka on täysin kiinni työssään tai istuu puhe-
limessa. tuntuuko tutulta? tämä aiheuttaa 
stressiä molemmille osapuolille. työnsä 
keskeyttänyt joutuu palaamaan tehtäviinsä 
ja tarvitsee sen vuoksi uuden valmistautu-
misajan, kun taas toinen ärsyyntyy siitä, ettei 
saa riittävän nopeasti vastausta ja joutuu 
ehkä ottamaan uudestaan yhteyttä.

se vie aikaa. Paljon aikaa. Varmista, 
että voit kuunnella omaa sisäistä aikakoke-
mustasi ja keskittyä rauhassa työtehtäviisi 
– aseta sääntöjä itsellesi ja muille ja vältä 

useiMMiLLa ihMisiLLä on tarve aloittaa 
ja päättää tehtävä a:sta-ö:hön mahdol-
lisimman häiritsemättä niin, ettei uusia 
valmistautumisaikoja tarvittaisi (ks. oheinen 
artikkeli). Kognitiiviset tehtävät vaativat 
enemmän aikaa, mistä syystä jatkuvat 
keskeytykset aiheuttavat stressiä ja uutta 
aikaa vievää valmistautumista joka kerta, 
kun työ keskeytyy.

toimistossa ihmisillä on jatkuva tarve 
kommunikoida keskenään, mikä aiheuttaa 
ongelmia, kun joku on täysin keskittynyt 
omaan projektiinsa. avotoimistossa useim-
mat näkevät toisensa tai heille avautuu 
siihen nopeasti mahdollisuus. Käyttäyty-
mällä toisia arvostaen ja oikein voi nähdä, 
onko joku varattu ja toimia sen mukaisesti. 
toisaalta tilan jatkuva liike, puhelinsoitot ja 
voimakkaat äänet voivat tuntua häiritseviltä.

mElu PilKKoo työajan
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suuren osan työajasta, he voivat häiritä 
toisiaan. samalla huoneakustiikan on 
toimittava niin, että tiimin työntekijät voivat 
kommunikoida tehokkaasti keskenään ja 
tehdä sen häiritsemättä liikaa tilan muita 
työryhmiä.

saint-Gobain Ecophonin Pierre Chigot, 
julien Damy ja yoan le muet ovat vastan-
neet projektissa huoneakustiikasta.

uusi toimisto 
vahinkokäsittelijöille
maaF:n toimisto on tarkoitettu niille 
yrityksen työntekijöille, jotka käsittelevät 
ajoneuvovahinkoja. toimiston pinta-ala on 
8 100 neliömetriä ja se toimii 475 henkilön 
työpaikkana.

maaF on lyhenne sanoista mutuelle 
d´assurance des artisans de France ja se 
perustettiin vuonna 1950 tarjoamaan auto-
vakuutuksia käsityöläisille. tänä päivänä 
maaF on ranskan suurin vakuutusosuus-

uuteen toimistoon ranskalaiseen Chaurayn 
kaupunkiin.

ainutlaatuinen akustinen 
menetelmä
Ecophon on pitkän kokemuksensa avulla 
onnistunut kehittämään menetelmän, joka 
auttaa mm. arkkitehtejä ja akustiikkasuun-
nittelijoita sovittamaan huoneakustiikan 
tilassa harjoitettavan toiminnan mukaan ja 
luomaan toimivan huoneakustiikan (room 
acoustic Comfort). onko äänenvoimakkuu-
den taso tärkeintä? onko ennen kaikkea 
otettava huomioon puheen selvyys tai 
kaikuisuus? tai onko, kuten maaF:n 
tapauksessa, ennen kaikkea rajoitettava 
äänen etenemistä?

maaF:llä henkilöstö työskentelee 
avotoimistossa, jossa äänen eteneminen 
oli minimoitava ja siten hallittava äänen-
painetasoa toimiston eri osissa.

Koska työntekijät ovat puhelimessa 

rakennusrungon termiseen aktivointijärjestelmään voidaan tehokkaasti 
yhdistää tiukat huoneakustiikkavaatimukset. se sai arkkitehdin valitsemaan 
ecophonin ratkaisut ranskalaisen vakuutusyhtiön Maaf:n uuteen toimistoon. 
tässä betonivaltaisessa rakennuksessa, jossa on kovat seinät ja katot, 
työntekijöiden jatkuvista puhelinkeskusteluista oli tulossa todellinen riesa.

LäMMön ja jäähdYtYksen Varastoin-

tia kiinteistön betonirunkoon käytetään 
usein energiatehokkaassa rakentamisessa. 
Betoni päästää lämmintä ja kylmää ilmaa 
sopivan hitaasti tiloihin, joten se soveltuu 
erinomaisesti energian varastointi- ja luo-
vutussäiliöksi.

jos samalla pyritään luomaan hyvä 
huoneakustiikka, on ylitettävä yksi este.

akustiikkakaton, joka on riittävän hyvän 
huoneakustiikan edellytys betonivaltaisissa 
tiloissa, on päästettävä lävitseen lämmit-
tävää tai jäähdyttävää ilmaa ylempään 
välipohjaan/välipohjasta. 

tässä tapauksessa ovat leijuvat sisäkat-
tokentät sopiva valinta, sillä ne eivät estä 
energian siirtymistä. samalla järjestelmä 
vaimentaa erittäin tehokkaasti ääntä.

nämä olivat kaksi niistä tekijöistä, jotka 
saivat Hobo architecturen arkkitehdin 
Pierre Caran valitsemaan juuri tämän akus-
tiikkajärjestelmän vakuutusyhtiö maaF:n 

energiatehokkuus
ja HuonEaKustiiKKa
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Kuva: nicolas Claris

kunta, toisin sanoen yhtiö, jossa vakuutuk-
senottajat ovat myös yhtiön omistajia. yhtiö 
on viidenneksi suurin ajoneuvovakuuttaja ja 
tarjoaa myös muita vakuutuksia.

toimistokiinteistö on energiaa varas-
toivine betonirunkoineen rakennettu 
rakennusrungon termisen aktivointijärjes-
telmän (taBs) periaatteiden mukaisesti. 
se luokitellaan ranskalaisen ympäristöluo-
kitusjärjestelmän HQE:n (Haute Qualité 
Environmentale) mukaan niin kutsutuksi 
BBC-rakennukseksi (Bâtiment Basse Con-
sommations) ja BEPos:ksi (Bâtiment à 
Energie Positive). se tarkoittaa, että 
kiinteistö tuottaa enemmän energiaa kuin 
kuluttaa. Katolla olevat aurinkopaneelit 
tyydyttävät arvioidun energiatarpeen. 
runkoon viileinä öinä varastoituva kylmyys 
viilentää tilaa lämpiminä päivinä ja tuntuu 
miellyttävämmältä kuin ilmastoinnit, jotka 
koetaan usein vetoisiksi, sillä ne pakottavat 
ilman voimakkaaseen liikkeeseen.

saadakseen kiinteistöstä huoneratkaisuiltaan mahdollisimman muunneltavan arkkitehti 
poikkesi yleisestä ranskalaisesta standardista, jossa valmisbetonielementtien leveydeksi 
määrätään 2 700 millimetriä. niiden sijasta on käytetty puolta kapeampia, 1 350 
millimetrin, elementtejä, mikä parantaa mahdollisuuksia luoda juuri sellaiset huoneet 
kuin tarvitaan. arkkitehti huomasi, että vapaasti leijuvat akustiikkalevyt sopivat 
kooltaan hyvin tänne.

Maaf:n uusi toimisto ranskalaisessa 
chaurayn kaupungissa. 
energiatehokas betonirunko ja lisäksi 
aurinkopaneelit katolla.

”huoneakustiikan hyvyys tai 
huonous arvioidaan perinteisesti 
käyttämällä mittana jälkikaiunta-
aikaa (t) equivalent absorptions area 
(eaa), painottaa konseptitutkijana 
saint-gobain ecophonilla ranskassa 
työskentelevä Yoan Le Muet. 
se ei kuitenkaan ole riittävä 
mitta oikean huoneakustiikan 
luomiseksi. Luodaksemme toimivan 
huoneakustiikan (room acoustic 
comfort) olemme kehittäneet 
akustisen menetelmän, jossa 
huoneakustiikkaa tarkastellaan 
pelkkää jälkikaiunta-aikaa laajemmin 
ja totuudenmukaisemmin. esimerkiksi 
toimistossa tilan geometria ja suhteet 
vaikuttavat äänen etenemiseen, 
joka on yksi tärkeimmistä 
huomioitavista tekijöistä oikean 
akustiikkajärjestelmän valinnassa.”

arkkitehti: hobo architecture

ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon solo™

ecophon gedina™
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Ympäristöystävällisen joukkoliikenteen pysäkki, toimistoja, 92 asuntoa, myymälöitä 
ja pysäköintitiloja sisältävän co₂-neutraalin ja energiapositiivisen WooPa:n 
edustalla.

WooPa – rakentamisen huippua Lyonissa
WooPa:n on suunnitellut amsterdamissa työskentelevä arkkitehti thomas rau ja se on yksi ympäristöön 
panostavan lyonin keihäänkärkiprojekteista. rakennus on Co₂-neutraali ja energiapositiivinen, eli se 
tuottaa mm. aurinkokennojen avulla enemmän energiaa kuin kuluttaa. siinä on käytetty ympäristöä 
säästävinä rakennusmateriaaleina esimerkiksi lasia ja lasivahvisteista betonia.

WooPa:ssa on toimistoja, myymälöitä, asuntoja ja pysäköintitiloja. Kokonaispinta-ala on 21 000 m2.

urban Dictionary -nettifoorumin mukaan ”Woopa” tarkoittaa ihastunutta huudahdusta.

VaPaasti LeijuVat akustiikkaLeVYt 
ovat itsestään selvä valinta rakennuksiin, 
jotka on suunniteltu taBs-periaatteen 
(rakennusrungon terminen aktivointijärjes-
telmän) mukaisesti. siellä eivät seinästä 
seinään ulottuvat akustiikkakatot toimi. ne 
estävät välipohjaan valettuun jäähdytysjär-
jestelmään varastoitunutta kylmää ilmaa 
virtaamasta tilaan.

mutta kuinka vapaasti kylmä ilma sitten 
pääsee kulkemaan vapaasti leijuvien akus-
tiikkalevyjen välistä? 

– Ensimmäinen aiheesta tehty suuri 
kenttätutkimus viittaa siihen, etteivät ne 
sanottavasti estä virtausta, kertoo yoan le 
muet, joka vastasi tutkimuksesta paikan 
päällä. 

0,3 °c:een ero
ainutlaatuisessa kenttätutkimuksessa 
verrattiin lämpötilaa ja huoneakustiikkaa 
kahdessa yhtä suuressa solutoimistossa. 

toimistossa, jonka välipohjasta puolet 
oli peitetty vapaasti leijuvilla akustiikka-
levyillä, oli vain 0,3 °C lämpimämpää 
kuin vertailutoimistossa, jossa välipohja oli 
täysin avoin. Ero oli vain 1/10 sallitusta 
päivittäistä 3 °C:een vaihtelusta. samalla 
akustiikka parani huomattavasti.

Kenttätutkimus tehtiin viiden kesäviikon 
aikana vuonna 2012 WooPa:n rakennus-
kompleksissa Vaulx-en-Velinissä etelärans-
kalaisen lyonin kaupungin laitamilla.

jotta vertailun tulos vastaisi todellisuutta, 
olivat toimistot tyhjillään. sen sijaan käytet-
tiin erikoistekniikkaa, jolla tilaan kehitettiin 
luonnonmukaisia ilmavirtoja ja simuloitiin 
ihmiskehon ja toimistokoneiden säteilemää 
lämpöä. 

ainutlaatuinEn KEnttätutKimus osoittaa, Että
VaPaasti LeijuVat akustiikkaLeVYt
oVat tEHoKas yHDistElmä taBs-järjEstElmän Kanssa
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Vapaasti leijuvat akustiikkalevyt mahdollistavat 
jäähtyneen ilman siirtämisen katosta alas tilaan.

Betonivälipohjassa olevat vesijohdot 
jäähdyttävät toimiston kesällä, mikä tekee 
sisäilmasta miellyttävää kaikille työntekijöille.

hollantilainen arkkitehtitoimisto 
rau sai tehtäväksi suunnitella 
WooPa-rakennuskompleksin 
Lyoniin esiteltyään co₂-neutraalin ja 
energiapositiivisen ratkaisun, joka 
oli rakenteeltaan ja kestävyydeltään 
parempi kuin käytettäväksi 
haluttu standardi. arkkitehti 
thomas rau tilassa, jossa on 
käytössä rakennusrungon terminen 
aktivointijärjestelmä (taBs).

kuva kenttätutkimuksesta: vapaasti leijuvilla 
akustiikkalevyillä varustettu solukonttori. kuvassa näkyy 
testilaitteita, esimerkiksi ”mannekiinit” – kaksi pyöreää 
sinistä pystyputkea, joita käytettiin simuloimaan ihmisten ja 
toimistokoneiden säteilemää lämpöä ja toisaalta luomaan 
luonnonmukaisia ilmavirtoja.

Laajaa yhteistyötä 
kenttätutkimuksessa
WooPa-projektiin ovat ranskan 
Ecophonin (yoan le muet, thomas 
Bonnet) ja Ecophonin ruotsin 
tutkimus- ja kehitysyksikön (jonas 
skeppås) lisäksi osallistuneet:

• saint-Gobain research

• Konsulttiyritys Peutz ranska (akus-
tiikkamittaukset) ja alankomaat 
(termiset mittaukset)

• CoGECi (käyttää tiloja ja 
omistaa 22 % WooPa:sta)

• KatEnE (virtaus/jäähdytysteknii-
kan konsultti)

• DiC (asennukset)

arkkitehti: rau architects

ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon solo™

– yksi kenttätutkimuksen tärkeistä 
tuloksista on tieto, että peittämällä puolet 
välipohjasta vapaasti leijuvilla akustiikka-
levyillä voidaan ääniympäristöä parantaa 
tehokkaasti taBs-periaatteen mukaisissa 
rakennuksissa ja samalla vaikuttaa vain 
vähän keskimääräiseen huonelämpötilaan, 
sanoo sisäilmastoprojektia johtanut Han-
neke Peperkamp, WooPa:n lämpötilamit-
taukset tehneestä Peutz-konsulttiyrityksestä.

uusi standardi käytännössä
Projektissa tutkittiin myös avotoimistojen 
huoneakustiikkaa. tulokset osoittavat, että 
sekä äänen eteneminen että äänitaso 
alenevat sitä enemmän, mitä useampia 
vapaasti leijuvia akustiikkalevyjä käytetään. 

molemmissa tapauksissa kyse on avo-
toimistojen keskeisestä ongelmasta, joka 
on johtanut projektissa käytetyn uuden 
kansainvälisen huoneakustiikkastandardin 
iso 3382-3 kehittämiseen.

iso 3382-3 -standardilla pyritään 
korvaamaan jälkikaiunta-ajan mittaus 
muilla, avotoimistojen huoneakustiikan 
oikean arvioinnin kannalta tärkeämmillä 
tunnusluvuilla. iso-järjestöön (international 
organization for standardization) kuuluu 
163 maan kansalliset standardointielimet, 
ja uusi huoneakustiikkastandardi tuli voi-
maan viime vuonna.

ainutlaatuinEn KEnttätutKimus osoittaa, Että
VaPaasti LeijuVat akustiikkaLeVYt
oVat tEHoKas yHDistElmä taBs-järjEstElmän Kanssa
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kestävyyttä ja tyyliä
– Kian lähtökohta oli periaate ”kestävyyttä 
ja tyyliä”, kertoo D+Z architecten+Pro-
jectmanagersin sisustusarkkitehti Chiel 
Heijnsdijk.

D+Z noudatti suunnittelussa Kian 
globaalia space identity -opasta, jossa 
määrätään sopivat värit, muodot ja sisustus.

Keskuksessa työskentelee noin 70 suh-
teellisen nuorta henkilöä, ja Chiel Heijnsdijk 
kertoo henkilöstön osallistuneen aktiivisesti 
uuden rakennuksen valmisteluun.

yhdessä Kia Hollannin entisen toimi-
tusjohtajan Cor Baltusin kanssa etsittiin niin 
visuaalisesti kuin huoneakustisestikin paras 
alakatto.

– asetimme tiukat vaatimukset ääniym-
päristölle, Chiel Heijnsdijk vahvistaa.

Ecophon Focus™ Dg täytti vaatimukset 
kaikilta osin, ja se asennettiin mm. avotoi-

kia on korealainen automerkki, joka menestyy kaikkialla 
maailmassa. Merkin nopea eteneminen kohti alan kärkeä näkyy 
yrityksen uudessa hollannin pääkonttorissa, joka henkii kasvua 
ja tulevaisuudenuskoa. tänne on tietysti pyritty luomaan myös 
huippuluokan huoneakustiikka. 

eteLäkoreaLainen Kia motors on 
automerkki, joka on nopeasti valloittanut 
ostajien sydämet yli 170 maassa, jonne 
yritys on tähän mennessä etabloitunut.

tyylikäs muotoilu, hyvä laatu ja ennen 
kaikkea kattava takuu ovat joitakin niistä 
menestystekijöistä, joiden ansiosta merkki 
on ripeästi lähestynyt alan huippua.

Kun Kia muutti Hollannissa uuteen 
pääkonttoriin Breukeleniin, hieman pää-
kaupungin amsterdamin eteläpuolelle, 
oli itsestään selvää, että tilat henkisivät 
menestystä, kasvua ja tulevaisuudenuskoa.

alleviivatakseen, että Kia on merkki, 
joka haluaa tarjota hieman muita enem-
män, yritys rakennutti Experience Center 
-näyttelykeskuksen vilkkaasti liikennöidyn 
a2-moottoritien varrelle.

täällä on muun muassa pääkonttori, 
showroom, henkilöruokala ja korjaamo. 

kia asettaa tiukat VaatiMukset

ääniymPäristöllE
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rentouttava. jotta Kian ruokasalin äänitaso 
saataisiin mahdollisimman viihtyisäksi, sinne 
valittiin Ecophon solo™ Circle ja alaslas-
kettu Ecophon Focus™ Dg, jotka muodos-
tivat tehokkaan ja näyttävän yhdistelmän.

– se oli ehdoton valintamme. Katto on 
äärimmäisen käytännöllinen ja myös kaunis 
katsoa, toteaa Chiel Heijnsdijk leijuvasta 
akustiikkakatosta.

chiel heijnsdijk, d+Z architecten+Projectmanagers.

suosittuja autoja. näyttelyhallissa asiakkaat voivat tutustua kian laajaan mallistoon.

mistoihin, hallituksen tiloihin ja ruokasaliin.
– Katto on visuaalisesti juuri sellainen 

kuin halusimme, ja myös teknisesti täydel-
linen.

kovat pinnat vaativat parhaan 
absorptioluokan
toimiston akustiikka ratkaisee sen, viihty-
vätkö työntekijät ja sujuvatko työt, sanoo 
Heijnsdijk ja kertoo, että suunnittelussa on 
täytynyt huomioida seinien kovuus, sillä ne 
on valmistettu sileästä betonista, ja myös 
lattia on suhteellisen kova. mahdollisim-
man korkeaan absorptioluokkaan kuuluva 
akustiikkakatto oli ehdottoman välttämätön 
äänenpainetason alentamiseksi.

ruokasali on tila, jonne kokoonnutaan, 
jossa jutellaan ja kalistellaan aterimia, 
posliinia, lasia ja siirrellään tuoleja. 
melusta huolimatta on ympäristön oltava 
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toinen huomioitava tekijä on työn luonne, jo-
hon melu enemmän tai vähemmän vaikuttaa 
riippuen siitä, kuinka paljon siinä tarvitaan 
henkistä aktiviteettia.
(martellotta 2011)

arkkitehti:

d+Z architecten+Projectmanagers

ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon focus™ dg

ecophon solo™

käteviä ratkaisuja kaikkialla. konferenssi- ja hallintohuone pitää sisällään 
monia fiksuja ratkaisuja: arkkitehdit suunnittelivat pöydän jalustan niin, ettei 
kenenkään pöydän ääressä istuvan edessä ole häiritseviä pöydänjalkoja. 
tekniikka jää näkymättömiin mm. akustiikkakaton yläpuolelle. esimerkiksi 
multimediaesityksiin tarkoitetut näytöt on asennettu puisen sisäreunan jokaiselle 
neljälle sivulle, josta kaikki läsnäolijat näkevät ne hyvin. 

funktio ja estetiikka kulkevat käsi kädessä. Leijuvilla sisäkattokentillä 
täydennetty alaslaskettu akustiikkakatto vaimentaa ruokasalimelun, joka 
muuten voisi olla häiritsevää. Lounaan aikana on voitava rentoutua ja ladata 
paristot iltapäivää varten. Vaimennettu ääniympäristö helpottaa sitä.

Vuorovaikutus ja kommunikointi avotoimistossa ovat tätä 
aikaa kian nuorekkaalle organisaatiolle. korkeimman 
luokan (a) akustiikkakatto kompensoi seinien ja lattian 
kovia, ääntä heijastavia pintoja.

Värikoodaus à la kia: punainen on yksi väreistä kian 
globaalissa space identity guide -oppaassa, jota 
arkkitehtien oli noudatettava hollannin uuden pääkonttorin 
suunnittelussa. koko kattopinnan kattava akustiikkakatto 
upotettuine valaisimineen.
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Björn hellström varoittaa ”one size fits all” 
-filosofiasta avotoimistojen suunnittelussa. 
sen sijaan jokaisessa projektissa on tutkittava 
huolellisesti, miten huonekohtaiset rakenteet 
sovitetaan parhaiten yhteisiin ja yksilöllisiin 
tarpeisiin.

erittäin ajankohtainen kirja, ”om 
kontorslandskapens akustik & arkitektur 
(Vad örat hör men ögat inte ser)” (kus-
tantaja arkus), hahmottelee tien, joka voi 
johtaa toimivaan yhdistelmään. Kirjan on 
kirjoittanut ruotsalainen professori Björn 
Hellström, joka on myös akustiikkasuunnit-
telija ja arkkitehtuurin dosentti. 

Vastavuoroisuutta mihin hintaan 
hyvänsä?
Björn Hellström toteaa kirjassaan, että 
työntekijöiden lisääntynyt keskinäinen 
vuorovaikutus ja kommunikointi ovat kaksi 
tärkeää tekijää avotoimistojen nopealle 
yleistymiselle.

mutta ovatko vuorovaikutus ja kommu-
nikointi aina hyvästä? 

Kyllä, hypoteettisesti katsoen, väittää 
Hellström, mutta lisää: ”jos suuri osa kommu-
nikoinnista olisi äänetöntä.” ongelma on, 
että ääntä syntyy samalla sekunnilla kuin 
vuorovaikutus alkaa, esimerkiksi henkilö 
kulkee toisen henkilön työpisteen kautta 
ja aloittaa keskustelun. äänet hyödyttävät 
keskusteluun osallistuvia mutta voivat häiritä 
muita tilassa olevia.

Huoneakustisten kysymysten ratkaise-
misen ohella on katsottava arkkitehtuurin 
funktionaalisia puolia. tässä yhteydessä 
on huomioitava keskeiset käsitteet sijainnin 
laatu ja siirtyminen. 

avotoimistojen analysointi ja 
suunnittelu
sijainnin laadun ja siirtymisen välisen yhtey-
den analysoimiseksi kannattaa Hellströmin 
mukaan käyttää space syntax -nimellä 
tunnettua menetelmää. miten tilat toimivat 
yhdessä? Kuinka usein tilaa käytetään siirty-

Voiko avotoimistoon yhdistää rajoittamattomasti tilaa 
yksilöllisiin tarpeisiin? kysymys koskee arkkitehtejä, 
käyttäjiä ja akustikkoja kaikkialla maailmassa. 

Mitä
siLMä
Ei näE
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ei ole epäilystäkään siitä, 
että melu on yksi avotoimis-
tojen yleisimmin raportoi-
duista ongelmista.
(navai, Veitch 2003)

mia ongelmia. miten esimerkiksi tilaajat, 
jotka eivät tunne huoneakustiikkaa, pystyvät 
määrittelemään toiveensa, kun useimmat 
heistä eivät osaa ilmaista itseään eivätkä 
tiedä, mitä on mahdollista saada? miten 
akustiikkakonsultti saisi oikeutettua vaiku-
tusvaltaa suunnittelussa? ja kommunikoiko 
konsultti oikealla tavalla tilaajan kanssa?

akustikot – hyökätkää!
Björn Hellström suosittelee akustiikkakonsul-
teille hyökkäävämpää asennetta lähinnä 
ääniluokkiin, vaimennusmateriaaleihin 
ja dB-tasoihin keskittymisen sijasta. Hän 
neuvoo painottamaan esimerkiksi äänten 
huonekohtaisia kriteerejä, äänten vaikutusta 
ihmisiin ja sitä, miten ääniin voidaan vaikut-
taa suunnittelulla.

tärkeä toimenpide akustiikkaongelmien 
ratkaisemisessa on ohjata kommunikointi 
huonejärjestelyillä tilan tiettyihin osiin. 
sisäänkäyntien, portaikkojen ja kulkureittien 
suunnittelu vaikuttaa siihen, ketkä tapaavat 
toisiaan. lisäksi yhteiset toiminnot voidaan 
sijoittaa niin, että ne kannustavat kokous-
tamaan ja vahvistavat ryhmien yhteenkuu-
luvuutta.

Pohjaratkaisujen, sisustuksen, kalustuk-
sen, asennusten ja toimintojen tietoisella 
suunnittelulla voidaan vaikuttaa ominai-
suuksiin, jotka koskevat tiloja, liikkumista, 
integraatiota ja kommunikointia.

tulevaisuuden avotoimistojen kehi-
tyksessä on Björn Hellströmin mielestä 
kysyttävä itseltään: olenko minä tuottava, 
koska toimisto on avoin? Vai onko toimisto 
tuottava, koska minä olen avoin? 

nin laatuihin ja liikkumismalleihin, professori 
Hellström painottaa.

Mitä silmä ei näe, mutta korva 
kuulee
Björn Hellströmin mielestä yksi puute avo-
toimistojen suunnittelussa on yksipuolisesti 
visuaalinen lähtökohta, jolloin jätetään 
huomioimatta ääniympäristön merkitys 
tilan hahmottamiselle ja kokemiselle. näkö-
kenttä on rajallinen. Kuulon toimintasäde on 
sen sijaan 360 astetta ja se pystyy vangit-
semaan vaikutelmia myös näkymättömistä 
toiminnoista seinän toiselta puolelta. ääni 
luo tilan. 

akustiikka on pyrittävä räätälöimään 
niin, että se vastaa tilan toimintoja. tässä 
yhteydessä kannattaa nostaa esiin muuta-

misessä? space syntaxin ansiosta voidaan 
tutkia ja analysoida ihmisten käyttäytymistä 
(vuorovaikutusta), kun he oleskelevat 
tietyssä tilassa. menetelmä on käyttökel-
poinen myös toimiston suunnittelussa.

space syntax -analyysit paljastavat 
yleensä, että toimiston yksittäisten työpis-
teiden sijainnin laatu vaihtelee merkittävästi. 
Vaikka kunnianhimoisena tavoitteena on 
ollut luoda toimistoon litteä organisaatio ja 
vapaa liikkuvuus. työpisteet on usein järjes-
tetty rakenteiksi. ne on tapana järjestää 
esimerkiksi rappukäytävien tai sisäänkäyn-
nin ympärille, mikä vaikuttaa liikkumismal-
leihin. jos rappukäytäviä tai sisäänkäyntejä 
on kaksi, tulee liikkumismallista tasaisempi. 
avotoimistoja suunniteltaessa on tiedettävä, 
että erilaiset tasomuodot vaikuttavat sijain-
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Kuva: m
artin Palvén

Parin kuukauden kuluttua uusissa, avoimissa tiloissa tuli 
aiemman levottomuuden ja skeptismin tilalle jotakin positiivista. 
eco-lehti kysyi miksi.

aVotoiMistosta
tuli PiristysruisKE 

tuloksesta tuli puhdas, valoisa ja raikas. harkitun äänisuunnittelun ansiosta kaikki voivat nyt 
kommunikoida keskenään tulematta tarpeettomasti häirityiksi. koko kattopinnan kattava parhaan 
absorptioluokan (a) akustiikkakatto, kuten tässä kuvassa, on yksi parhaista perusedellytyksistä 
hyvän huoneakustiikan vaatimusten täyttämiseksi.
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Kuva: o
le jais

”avotoimisto vaatii hyvää suunnittelua 
projektin kaikissa vaiheissa ja vasta 
silloin voidaan saada aikaan hyvä 
työympäristö”, painottaa ecophonin 
huoneakustiikan konseptikehittäjä 
frans davidsson.

entinen työpaikka, jokaisella oma huone.

Gleerups utbildning päätti asennuttaa 
akustiikkalevyt ja ääntä vaimentavat seinäk-
keet kaikille pöydille. työntekijöille annettiin 
kuulokkeet ja lisäksi rakennutettiin useita 
hiljaisia huoneita pidempiä puhelinkeskus-
teluja tai enemmän keskittymistä vaativia 
töitä varten. Kopiokoneet sijoitettiin omiin 
huoneisiin, jotta ne häiritsisivät mahdolli-
simman vähän. moderni kokolattiamatto, 
joka vaimentaa askeläänet, ja äänitasoa 
alentava vaimentava alakatto oli asennettu 
jo muuton yhteydessä.

Puoli vuotta muuton jälkeen Gleerups 
utbildning kysyi työntekijöiden mielipiteitä 
muutosta. lähes 71 prosentin mielestä 
äänenvaimennus oli hyvä tai erittäin hyvä 
ja 85 prosenttia oli tyytyväisiä työpisteensä 
sijaintiin. ja lähes 70 prosentin mielestä uusi 
työympäristö oli lisännyt ajatustenvaihtoa 
kollegoiden kanssa. yksi muuton jälkeen 
mieltään muuttaneista on jessica jonsson.

ennen Muuttoa monet työntekijät pel-
käsivät, että työympäristö heikkenisi huo-
mattavasti, kun he alkaisivat työskennellä 
avoimessa toimistoympäristössä yhdessä 
ja samassa kerroksessa. yksi skeptikoista 
oli jessica jonsson, oppimateriaalikehittäjä 
ja toimittaja, joka on työskennellyt yksitoista 
vuotta Gleerups utbildningissa malmössä.

– olen aiemmissa töissäni istunut 
avotoimistoissa ja silloin minusta oli vaikea 
keskittyä. niissä oli meluisaa, jessica jons-
son sanoo.

johdon kanssa käydyssä keskustelussa 
osa työntekijöistä viittasi muun muassa 
artikkeleihin, joissa avotoimistojen huomau-
tettiin aiheuttavan tehottomuutta, stressiä ja 
sairauspoissaoloja. 

Mukana suunnittelussa
Gleerupsin johdolle muutto oli strategisesti 
tärkeä tapahtuma, ja se päätti jo varhain, 
että uusiin tiloihin oli saatava harkittu työ-
ympäristö, jossa oli mahdollisimman hyvä 
ääni, ilma ja valo. lisäksi henkilöstön piti 
osallistua uusien tilojen suunnitteluun. muut-
toryhmään nimettiin yksi työntekijäedustaja 
kultakin osastolta. ryhmä käytti apunaan 
Position a -konsulttiyritystä, joka auttaa 
yrityksiä luomaan hyviä työympäristöjä 
sovittamalla tilat työntekijöiden intresseihin 
ja tarpeisiin. 

Position a:ssa työskentelevä anna 
Boman, joka oli havainnut työntekijöiden 
skeptismin ja turhautumisen, kutsui Gleerup-
sille Ecophonin huoneakustiikan konsepti-
kehittäjän Frans Davidssonin. Hänen aja-
tuksenaan oli antaa asiantuntijan vastata 
työntekijöiden epäilyksiin. Davidsson sai 
selittää ja perustella, miten avotoimistoihin 
luodaan hyvä ääniympäristö sovittamalla 
rakennus ja toimistosisustus paremmin 
yhteen. 

hyvä ääni avotoimistoissa?
– avotoimiston ei tarvitse olla hyvän 
ääniympäristön vastakohta. sisustuksessa 
on käytettävä oikeita ääntä vaimentavia 
materiaaleja ja sijoitettava työryhmät niin, 
että työntekijät istuvat järkevissä paikoissa, 
Frans Davidsson sanoo. 

– työntekijä haluaa kuulla sen, mitä 
muut ryhmässä sanovat, mutta ei sitä, mitä 
tilan toisessa päässä puhutaan. ne yrityk-
set, jotka jättävät ääniympäristön korjaa-
matta poistaessaan seinät ja sijoittaessaan 
työntekijät avoimeen tilaan, saavat surkean 
työympäristön, hän sanoo. 
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”suhtautumiseni on nyt 
positiivisempaa kuin 
ennen muuttoa vanhasta 
toimistostamme uusiin 
avoimiin tiloihin.”

Hiljaiset huoneet ovat tärkeitä minulle. 
menen sinne, kun minun on saatava kes-
kustella rauhassa puhelimessa tai luettava. 
meitä on samassa tilassa 17 ihmistä, ja 
meillä on kolme hiljaista huonetta, mikä 
riittää. 

hiljaista ja sosiaalisempaa
– olen nyt positiivisempi kuin ennen 
muuttoa. tunsin, että johto otti huolemme 
tosissaan. Esimieheni sirpa sternad kysyi 
minulta myös, miten ja missä halusin istua, 
jessica sanoo. 

– nyt on hieman sosiaalisempaa. 
aiemmin istuin suljetun oven takana. nyt 
näemme toisemme. Voin kysyä nopeasti 
neuvoa kollegalta. toki voin tulla häirityksi, 
mutta yritys on pyrkinyt parhaansa mukaan 
suojaamaan työpisteet. toivoin nurkkapaik-
kaa, ja sain sen. työpisteeni ympärillä on 
seinäkkeet, sekä sivulla että edessä. tilassa 
on äänenvaimennus. tilassa on hyvä ilma 
ja valaistus. 

Mielipidekysely: henkilöstö erittäin 
tyytyväistä 
Puoli vuotta heinäkuun puolivälissä 2011 tehdyn muuton 
jälkeen yritys kysyi työntekijöidensä mielipiteitä muutosta 
öresundshusetiin, ja tässä ovat tulokset:

58 %  äänenvaimennus on hyvä
13 %  äänenvaimennus on erittäin hyvä
85 %  tyytyväisiä sijaintiinsa
44 %  harvoin muiden häiritsemiä
40 %  toisinaan muiden häiritsemiä

avotoimiston vaikutus:
40 %  …selvästi enemmän kommunikointia kollegoiden kesken
29 %  …jonkin verran enemmän kommunikointia kollegoiden kesken
15 %  …selvästi enemmän kommunikointia osastojen välillä
40 %  …jonkin verran enemmän kommunikointia osastojen välillä
34 %  …selvästi enemmän osallistumista
15 %  …jonkin verran enemmän osallistumista
19 %  …selvästi enemmän työniloa
52 %  …jonkin verran enemmän työniloa

jessica jonsson, gleerups utbildningin 
oppimateriaalikehittäjä.

faktaa gleerups utbildning aB
Vuonna 1826 yritteliäs nuorimies Christian Wilhelm Kyhl 
Gleerup muutti Kööpenhaminasta lundiin. Hän avasi sinne 
kirjakaupan ja alkoi harjoittaa kustannustoimintaa.
 sittemmin perinteisestä kustannusliikkeestä on tullut 
digitaalisia ratkaisuja opettajille ja kouluviranomaisille 
tarjoava yritys.
 tänä päivänä Gleerups utbildningilla on noin 60 
työntekijää ja se on yksi ruotsin johtavia menestyvään 
opettamiseen erikoistuneita yrityksiä.

ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon Master™ a
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*) Canto leyton, nilsson: “acoustic Design of oPos 
– subjective judgment”, raportti, joka esitettiin Euronoi-
se-konferenssissa Prahassa 10.-13. kesäkuuta, 2012.
nordic innovation pyrkii lisäämään innovointia pohjois-
maisten ja kansainvälisten toimijoiden yhteistyöllä.
**) nilsson, Hellstöm: ”acoustic design of open-plan 
offices”. nordtestin tekninen raportti 619 (2010).

sisältyy neljä erityistä tavoitearvoa. mit-
tausarvot voidaan, kuten Euronoise 2012* 
-konferenssissa esitettiin, muuntaa yhdeksi 
tavoitearvoksi – ”akustisen mukavuuden 
etäisyydeksi” – arvoksi, jota voidaan käyt-
tää avotoimiston suunnittelussa.

määrittelemällä tietyssä työpisteessä 
hyväksyttävä puheäänitaso on mahdollista 
arvioida etäisyys, joka toimistossa tarvitaan 
puhuvan henkilön ja työpisteen välille. 
mukavuusetäisyys on hyvä indikaatio sille, 
miten mm. ääntä vaimentavia materiaaleja, 
seinäkkeitä ja sisustusta on käytettävä 
akustisessa suunnittelussa. Hyväksyttävän 

vaikuttaa eniten siihen, miten ihmiset koke-
vat ääniympäristön avoimissa tiloissa. mit-
tausmuuttujien ja -menetelmien uusimistarve 
on tiedostettu jo vuosia ja on lopulta saanut 
Kansainvälisen standardointijärjestön 
iso:n laatimaan uuden standardin – iso 
3382-3:2012.

standardi keskittyy etäisyyden merki-
tykseen avoimessa tilassa, minkä ansiosta 
voimme suunnitella avoimen tilan, joka 
minimoi työpisteiden välisen häiriön ”glo-
baalista” perspektiivistä.  lyhyesti sanottuna 
ympäristön, joka helpottaa ihmisten kom-
munikointia ja keskittymistä. standardiin 

ainakin tätä sinun täytyy kysyä toimis-
toa suunniteltaessa: Kuinka kauas haluan 
äänen etenevän, ennen kuin se lakkaa häi-
ritsemästä ihmisiä? Pitääkö minun hyväksyä, 
että ääni saa edetä 20 metriä, ennen kuin 
sen äänitaso alenee häiritsemättömälle 
tasolle, vai onko etäisyys lyhennettävä 10 
metriin, jotta työryhmät häiritsisivät mahdol-
lisimman vähän toisiaan?

on jo pitkään ollut tunnettua, että avo-
toimistoilta nykyisin vaadittava jälkikaiun-
ta-aika on riittämätön mitta ääniympäristön 
ominaisuuksien määrittelyyn. alan tutkimus 
voikin vahvistaa, että äänten eteneminen 

kuinka kaukaa Voit kuuLLa 

toimistossasi?

nordic innovation -raportissa ”acoustic design of open-plan offices”** 
mukavuusetäisyydellä osoittautui olevan suuri merkitys sille, miten callcenterin työntekijät 
kokivat ääniympäristönsä. kun mukavuusetäisyys lyhennettiin 16:sta 4 metriin, laski 
ääniympäristöään ”huonona” pitävien osuus 40 %:sta 10 %:iin ja ”hyvänä” pitävien 
osuus nousi 20 %:sta 60 %:iin. haluatko lisätietoa? konseptikehittäjiltämme voit aina 
kysyä neuvoja.
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Kuva: Åke E:son lindm
an

todeta: ”Haluan, että akustisen mukavuu-
den etäisyyttä lyhennetään nykyisestä 20 
metristä 10 metriin, ja siten varmistaa, että 
äänen voimakkuus (~60 dB) on alle 40 
dB 10 metrin säteellä 20 metrin sijasta” 
(ks. kuva).

Haluatko lisätietoa? oFFiCEnet -verkos-
tomme jäseniltä voit aina kysyä neuvoja.

puheäänitason kannalta ratkaisevia ovat 
mm. suunnitteluvaatimukset, jotka voivat 
vaihdella riippuen siitä, mitä toimintaa kysei-
sellä työalueella tai kyseisessä huoneessa 
halutaan tukea.

koettavissa oleva ero
standardin iso 3382-3:2012 ansiosta 
voidaan nyt esimerkiksi tietyssä toimistossa 

huomioi muut, ääniympäristöön vaikuttavat 
tekijät, esimerkiksi:

• tiedot avotoimiston eduista ja haitoista

• sijoita ihmiset oikeisiin tiimeihin

• ota käyttöön akustiikkaetiketti

• riittävän monta hiljaista huonetta

• kannettava tekniikka

• Minimoi askeläänet (rumpuäänet)
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Kuva: jenia Bolyukh

ajoittainen melu häiritsee 
enemmän kuin jatkuva melu. 
Vaikutukset ovat voimak-
kaampia puheäänissä ja re-
sursseja vaativien, kognitii-
visten tehtävien yhteydessä.
(szalma, Hancock 2011)

”toimistoympäristö on todella miellyttävä, ja kaikki on 
erittäin loogisesti järjestettyä”, kiittelee dariya grigoeva 
(oikealla), joka työskentelee hallinnollisissa tehtävissä.

standardien suosituksia 
parempi
työympäristön laatu ylittää reippaasti 
paikallisten standardien suositukset.

juuri huoneakustiikka oli keskeisellä 
sijalla pyrittäessä luomaan todella hyvä 
toimistoympäristö.

työntekijöiden mielipiteiden selvittä-
miseksi muodostettiin työryhmiä, joissa 
kaikki osastot olivat edustettuina. ryhmien 
näkökohdat olivat toimiston suunnittelussa 
tärkeitä myönteisten muutosten aikaansaa-
miseksi.

modernina avotoimistona täällä on 
luonnollisesti hyvin eristettyjä kokoushuo-
neita, joissa voidaan tavata ja kokoustaa 
ympäristöä häiritsemättä.

Erityisen ylpeä henkilöstö on kokous-
huoneiden ristimisestä Einsteinin, newtonin, 

iloisia ilmeitä schneider electricin Moskovan toimiston uusimisen 
jälkeen. Yritys yllätti käyttämällä työympäristön suunnittelussa apuna 
konsultteja – mikä Venäjällä on edelleen harvinaista.

kun MaaiLManLaajuista toiMintaa 

harjoittaVa schneider Electric uudisti 
moskovan toimistonsa, se päätti kulkea 
tietä, joka on tavallinen suurissa osissa 
muuta Eurooppaa, mutta Venäjällä vielä 
melko epätavallinen. yritys käytti konsultteja 
työympäristön suunnittelussa. mikä myös 
kannatti.

– tavoitteenamme oli mahdollisimman 
hyvä akustiikka, ja saimme paljon neuvoja 
konsulttiyritykseltämme, kertoo svetlana 
Pronina, schneider Electricin moskovan 
toimiston hallintopäällikkö.

Konsultit suosittelivat muun muassa hil-
jaista ilmastointijärjestelmää ja tehokkaasti 
vaimentavaa akustiikkakattoa. tavoite oli 
pitää äänitaso alhaisena ja rajoittaa äänen 
etenemistä avotoimistossa, sekä yleisesti 
että jokaisessa yksittäisessä työpisteessä.

MoskoVan toiMisto
HyVän työymPäristön HuiPPua
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Kuva: jenia Bolyukh

”tavoitteenamme oli 
saada mahdollisimman 
hyvä akustiikka, ja 
saimme paljon neuvoja 
konsulteiltamme”

huoneakustiikka oli keskeisellä sijalla pyrittäessä luomaan mahdollisimman hyvä toimistoympäristö.

arkkitehti: Line architect

ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon combison™ 

schneider electric 
lyhyesti 
schneider Electric on globaali ener-
gianhallinnan asiantuntija, jolla on 
yli 130 000 työntekijää ja toimin-
taa yli 100 maassa. yritys keskittyy 
energiankäytön tehostamiseen 
ja tarjoaa integroituja ratkaisuja 
automaatioon, katkeamattomaan 
virransyöttöön, sähkönjakeluun ja 
sähköasennukseen. 
 schneider Electricin osake 
noteerataan ranskan arvopaperi-
pörssissä Pariisissa ja sen vuosiliike-
vaihto on yli 20 miljardia euroa.

ohmin ja muiden fysiikan ja elektroniikan 
kuuluisien tiedemiesten mukaan. seu-
raavassa vaiheessa näiden huoneiden 
sisustukseen lisätään yksityiskohtia, jotka 
muistuttavat kyseisistä tiedemiehistä.

oikea rentoutuminen antaa 
uutta voimaa
Kahvitaukoalueet ovat työntekijöiden mie-
leen uudessa toimistossa. niissä line archi-
tectin arkkitehdit ovat panostaneet muun 
muassa valaistukseen, jonka voi vaimentaa 
miellyttävälle tasolle, ergonomiseen kalus-
tukseen, joka tekee hyvää keholle, ja tietysti 
hyvään huoneakustiikkaan, joka miellyttää 
korvaa. Kaiken tarkoituksena on luoda nau-
tittava ja rentouttava ympäristö, joka saa 
tarttumaan päivän työtehtäviin uusin voimin.

luovuuden pitämiseksi elinvoimaisena, 
niin ettei yksikään neronleimaus pääse 
unohtumaan, on sinne tänne sijoitettu luo-
vaa ajattelua edistäviä lehtiötauluja.

toimistossa työskentelee yhteensä noin 
900 henkilöä ja kokoa sillä on hieman yli 
9 000 neliömetriä.

MoskoVan toiMisto
HyVän työymPäristön HuiPPua
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Kuva: Pekka agarth
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upea teräsrakennus – oulun uusi 
ympäristötalo.

kun etäisyys äänilähteeseen kasvaa, 
äänitaso alenee. d₂.s on tunnusluku, 
joka kuvaa, kuinka paljon ääni vaime-
nee etäisyyden kaksinkertaistuessa. 
Mitä suurempi arvo, sitä lyhyempi on 
äänen kulkema matka. d₂.s-arvo, joka 
on mitattu oulun uudessa ympäristöta-
lossa, täyttää selvästi tavoitearvon ≥ 7 
dB, joka on määritelty avotoimistojen 
huoneakustiikan kansainvälisessä 
standardissa – iso 3382-3:2012.

Hyvän huoneakustiikan ohella suunnit-
telussa painotettiin tilojen muunneltavuutta 
sekä luonnonvalon käyttöä.

osa henkilöstöstä työskenteli aiemmin 
solutoimistoissa. 

– nyt työtä tehdään avotoimistoissa, 
ja meille on ollut erittäin tärkeää saada 
ympäristö, jossa voi keskittyä ja jossa on 
rauhallinen ilmapiiri, vahvistaa hallintopääl-
likkö Päivi saari.

– meillä on hyvä työympäristö, joka 
on valoisa ja riittävän hiljainen. Kun työs-
kentelemme nyt samassa rakennuksessa, 
on osastojen aiempaa helpompi tehdä 
yhteistyötä.

Vastaavana arkkitehtina toimi arkkiteh-
titoimisto Vauhtiviiva oy:n jyri Kotilainen.

– yhdistimme akustiikkalevyjä alaslas-
kettuun kattoon ja puisiin ikkunakehyksiin, 
jotka levittävät ääniaaltoja ja lyhentävät 
jälkikaiunta-aikaa, hän kertoo.

toinen huoneakustiikkaa parantava toi-
menpide oli vaimennuslevyjen asentaminen 
vähintään kahdelle avotoimiston seinälle.

Häiritsevien äänten vähentämiseksi 
rakennettiin erityiset huoneet puhelinkes-
kusteluja varten ja äänieristetyt tilat kopi-
okoneille.

– Keskikäytävien kattopintoihin valittiin 
Ecophon Focus™ Dg. tämäntyyppiset 
akustiikkalevyt voidaan avata suoraan 
alaspäin, mikä olikin tärkeää, sillä yläpuo-
lisessa tilassa on tiiviisti pakattua tekniikkaa, 
jyri Kotilainen jatkaa.

jotta sisätiloja voitaisiin muunnella 
joustavasti, on muun muassa ilmastointi 
ja valaistus suunniteltu ennakoivasti niin, 
että uusia huoneryhmiä voidaan rakentaa 
ilman, että materiaalimenekki ja kustannuk-
set kohoaisivat hallitsemattomasti.

tämän ansiosta rakennuksen elinkaa-
resta odotetaan erityisen pitkää.

ei mitään 
kertakäyttörakentamista
Pitkä elinkaari on myös ulkokuorella, joka 
on verhoiltu luonnonmukaisella materi-
aalilla – teräksellä. Ei kuitenkaan millä 
tahansa teräksellä, vaan corten-teräksellä. 
teräslaadulla, joka kehitettiin usa:ssa 
1930-luvulla ja johon on seostettu kuparia 
ja joka kestää hiiliterästä paremmin korroo-
siota. Corten-teräs elää uutta renessanssia 
arkkitehtuurissa eri puolilla maailmaa ja 
sitä on viime aikoina käytetty myös pal-
jon muuhun kuin siltoihin, jotka ovat yksi 
yleisimmistä rakennuskohteista, joissa tätä 
ruostumatonta teräslaatua käytetään.

kun Pohjois-suoMen suurin kaupunki, 
oulu, järjesteli toimintojaan, osa niistä 
siirrettiin rakennukseen, jolla on selvä 
ympäristöprofiili.

runsaan 11 000 neliömetrin suurui-
sessa 5-kerroksisessa rakennuksessa on 
pyritty hyödyntämään mahdollisimman 
hyvin ulkoa tulevaa luonnonvaloa.

Herkullisen punaruskea ulkovuori on 
valmistettu materiaalista, jota arkkitehdit 
juuri nyt pitävät erittäin mielenkiintoisena 
ja joka viestii panostuksesta luonnonmate-
riaaleihin.

sisäosiltaan talo on rakennettu niin, että 
tiloja on helppo muunnella ilman resursseja 
vaativaa uutta rakentamista. tarpeiden 
muuttuessa on esimerkiksi avotoimistot 
voitava helposti muuttaa solutoimistoiksi, 
ja päinvastoin.

Kaikki on nykyisten trendien mukaista, 
niin ympäristössä yleensä kuin työympä-
ristössä, tässä tapauksessa toimistoraken-
nuksessa, jossa työskentelee noin 260 
henkilöä. rakennuksessa toimivat oulun 
kaupungin tekninen keskus, ympäristötoimi, 
rakennusvalvontavirasto ja yleiskaavoitus, 
ja myös seudulliset ympäristöpalvelut on 
sijoitettu saman katon alle.

Koska lähes puolet kerrospinta-alasta on 
avotoimistoa, oli huoneakustiikka tärkeällä 
sijalla uuden rakennuksen suunnittelussa.

hyvällä muotoilulla saadaan 
hyvä huoneakustiikka
tavoitteena oli luoda meluton toimistoym-
päristö, jossa äänenpainetaso ja äänen 
eteneminen talon monissa avoimissa 
tiloissa pysyy mahdollisimman vähäisenä.

Huoneakustiikka vaati pohdintaa myös 
erittäin avarassa keskusaulassa, jossa katto 
on korkealla ja lasipinnat suuria. se yhdis-
tää kaksi toimisto-osaa ja pitää sisällään 
aulapalvelut ja ravintolan.

LuonnoLLinen askeL, kun
oulu raKEntaa uutta
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Kuva: ilpo o
kkonen

Kuva: Pekka agarth

Kuva: Pekka agarth

avotoimistossa tärkein 
akustiikan eheyteen 
vaikuttava tekijä on yleensä 
äänten heijastuminen 
kattopinnasta. 
(Wang C, Bradley 2002)

ilmavaa, viihtyisää ja valoisaa. 

käytävät ovat toimiston käytetyimpiä tiloja. Paras äänenvaimennusluokka 
(a) pitää äänitasot ja äänen etenemisen aisoissa, ja tämäntyyppisessä 
akustiikkakatossa yläpuolisiin asennuksiin pääse helposti käsiksi.

”keskikäytävien kattopintoihin 
valittiin ecophon focus™ dg. 
tämäntyyppiset akustiikkalevyt 
voidaan avata suoraan alaspäin, mikä 
olikin tärkeää, sillä yläpuolisessa 
tilassa on tiiviisti pakattua tekniikkaa", 
arkkitehti jyri kotilainen selittää.

arkkitehti:

Vauhtiviiva oy

ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon focus™ dg

ecophon Wall Panel™ a
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Miten seinäkkeen tehokkuutta 
voidaan lisätä?
akustiikkakatto lisää ääntä vaimentavien 
seinälevyjen tai muuntyyppisten akustiik-
kamateriaalien eristävää vaikutusta. avo-
toimistoissa on katon mieluiten katettava 
koko kattopinta, oltava alaslaskettu ja 
kuuluttava parhaaseen absorptioluokkaan 
(a). jos työpisteet on sijoitettu kauas seinistä 
tai jos seiniin asennetaan vaimennuslevyt, 
voidaan luoda ulkona vallitsevan kaltainen 
akustiikka ja hyödyntää täysin seinäkkeiden 
teho.

täytyykö seinäkkeiden olla 
ääntä vaimentavia?
yleisesti ottaen on eduksi, jos seinäkkeen 
molemmat puolet on katettu paksuilla, 
huokoisilla vaimennusmateriaaleilla. jos 
työpisteet on sijoitettu riviin ja erotettu 
toisistaan seinäkkeillä, ääntä vaimentava 
materiaali estää toistuvat ääniheijastukset 
seinäkkeiden välillä ja alentaa siten ääni-
tasoa niiden välillä. (Katso kuva.)

kuinka tärkeitä seinäkkeet ovat avotoimiston akustiikalle? 
Mitä on huomioitava seinäkettä valitessa? Vastataksemme 
näihin kysymyksiin olemme pyytäneet kahta akustiikan 
asiantuntijaa, erling nilssonia (Phd) ja helene sallenhagia 
(Bsc), selittämään asiaa hieman tarkemmin.

Miten seinäkkeet toimivat?
seinäkkeen pääasiallisin tarkoitus on toimia 
äänilähteen ja mahdollisen häiriökohteen 
välisenä ”kilpenä” äänitason alentamiseksi 
vastaanottajan kohdalla.

Minne seinäkkeet on 
sijoitettava?
yleisesti ottaen seinäkkeen on oltava 
lähellä äänilähdettä tai sitä, jota äänet 
voivat häiritä. seinäkkeen sijoittaminen 
johonkin välimaastoon ei ole yhtä teho-
kasta.

kuinka korkea seinäkkeen on 
oltava?
jotta seinäke toimisi tehokkaasti, ei ääni-
lähde saa näkyä vastaanottajan paikalta. 
tutkimus osoittaa, että seinäkkeen korkeu-
den on oltava vähintään 1,3 m lattiasta 
niin, että äänilähteenä oleva henkilö (esim. 
puhuessaan puhelimessa) ja vastaanottaja, 
jota ääni voi häiritä, ovat istuessaan seinäk-
keen tason alapuolella.

ovatko seinäkkeet aina 
tarpeen?
useimmissa tapauksissa tavallisessa huo-
neessa riittää ääntä vaimentava alakatto. 
toisinaan akustiikkavaatimuksia täytyy 
tiukentaa riippuen tilan käyttötarkoituksesta 
tai arkkitehtuurista. silloin voidaan käyttää 
seinäkkeitä, vaimentavia seinälevyjä tai 
muita ratkaisuja.

Milloin on hyvä käyttää 
seinäkkeitä?
akustisesti vaativissa ympäristöissä, kuten 
avoimissa pohjaratkaisuissa, seinäkkeet 
ovat ratkaisevan tärkeitä tilojen rajaamiselle 
ja ääniympäristölle. ne rajoittavat puheen 
leviämistä työpisteiden välillä avoimilla 
pinnoilla. niillä voidaan myös tehokkaasti 
rajata meluisia alueita teollisuuskiinteis-
töissä tai suurissa ruokasaleissa.

toiMiVatko
sEinäKKEEt?
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Kuva: studio e/rickard svensson
Kuva: studio e/rickard svensson

Vaimentavat seinäkkeet

Vaimentamattomat seinäkkeet
äänenpainetaso 

dB(a)

jos kahden vastakkaisen seinäkkeen välissä on vaimentamattomat seinäkkeet (punainen viiva), ei äänenpainetaso 
alene etäisyyden kasvaessa (suora viiva). johtuen monista ääniheijastuksista vaimentamattomien seinäkkeiden 
välillä pysyy äänitaso enemmän tai vähemmän vakiona seinäkkeiden välillä. käytettäessä vaimentavia seinäkkeitä 
(keltainen viiva) äänenpainetaso laskee myös seinäkkeiden välillä, kun siirrymme kauemmaksi äänilähteestä.

molemmilta puolilta ääntä vaimentavalla 
materiaalilla katetut seinäkkeet parantavat 
myös huoneen äänen vaimennusta ja 
samalla koko tilan akustiikkaa. Huoneessa, 
jossa ei voida käyttää koko kattopinnan 
kattavaa akustiikkakattoa esimerkiksi raken-
nusrungon termisen aktivointijärjestelmän 
(taBs) vuoksi, on seinäkkeillä suuri merkitys 
huoneen akustisille olosuhteille paremman 
äänenvaimennuksen ansiosta.

onko akustiset vaatimukset 
huomioitu jossakin 
standardissa?
Ei tällä hetkellä, mutta standardia iso 
10053 ollaan tarkistamassa, mikä voi 
johtaa siihen, että seinäkkeen tehokkuuden 
arvioinnissa voidaan käyttää useampia 
akustisia muuttujia.
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Kuva: Vasakronan
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arkkitehti: reflex arkitekter

ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon focus™ ds

Leed ruotsissa
toimistokiinteistö tukholmassa. Kahdeksan 
kerrosta ja ravintolat pohjakerroksessa. 
ruotsin ensimmäinen lEED-sertifioitu kiin-
teistö.
merkintä: Kulta
Kiinteistön omistaja: Vasakronan
toimisto: 10 426 m²

Muutamia esimerkkejä ”vihreistä rakennuksista”, joiden toimistotiloissa 
ihmiset ja ympäristö ovat etusijalla. erityisen paljon painoa on pantu 
ääniympäristölle, jonka kehittämisessä on käytetty apuna ecophonin 
asiantuntemusta, neuvoja ja akustiikkajärjestelmiä. rakennukset 
täyttävät joko Leed-, BreeaM- tai hQe-ympäristöluokitusvaatimukset.

huoLenPitoa
niin ulKoisEsta Kuin
sisäisEstä ymPäristöstä
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Kuva: rainer m
achner

Kuva: n
icolas C

laris
Kuva: n

icolas C
laris

arkkitehti: rkW

ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon Master™ B

arkkitehti: hobo architecture

ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon solo™

ecophon gedina™

arkkitehti: Mouchel

ecophonin akustiikkajärjestelmät:

ecophon focus™ e Wing

ecophon solo™

hQe ranskassa
Vakuutusyhtiö maaF on panostanut termi-
siin välipohjiin tehostaakseen energianhal-
lintaa toimistossaan ranskalaisessa Chau-
rayn kaupungissa. rakennus on luokiteltu 
ranskalaisen ympäristöluokitusjärjestelmän 
HQE:n (Haute Qualité Environmentale) 
mukaan niin kutsutuksi BBC-rakennukseksi 
(Bâtiment Basse Consommations) ja 
BEPos:ksi (Bâtiment à Energie Positive).
toimisto: 8 100 m²

Leed saksassa
mK3 Pohjoinen asema, Deutsche 
Bahn aG, Berliini. liittovaltion turvalli-
suuspalvelun uuden päämajan lähellä 
Chausseestraßella ja muutaman minuutin 
kävelymatkan päässä Berliinin keskusrauta-
tieasemalta sijaitsevalle 9 550 neliömetrin 
tontille on tarkoitus rakentaa lisää Deutsche 
Bahn aG:n Pohjoisen aseman hallintora-
kennuksia. lEED-sertifioitu kiinteistö.
merkintä: Kulta
Kerrosala: 50 980 m²
rakennusvuosi: 2009–2010

BreeaM iso-Britanniassa
Durham County Council, seaham, st 
john’s square. rakennuksessa on julkinen 
kirjasto ja kahvio sekä Durhamin kreivi-
kunnan ja seahamin kaupunginvaltuuston 
toimisto. rakennuksessa on rakennusrun-
gon terminen aktivointijärjestelmä (taBs). 
BrEEam-luokiteltu.
merkintä: Erittäin hyvä.
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Kuva: saint-G
obain Ecophon G

roup

ecophon Wall Panel™
Ecophon Wall Panel™ on ammattimuo-
toilijoiden kehittämä akustiikkamateri-
aalijärjestelmä, jossa on paljon väri- ja 
kuviovaihtoehtoja.

kun katto ja seinät muodostavat huoneen suurimmat vapaat pinnat, täällä 
voidaan vaikuttaa koko tilasta saatavaan vaikutelmaan. juuri nämä pinnat ovat 
myös ratkaisevan tärkeitä hyvälle ääniympäristölle asetettujen vaatimusten 
täyttämiseksi. hyödynnä niitä!

Luo oma huoneesi!
Paljon muotoja, värejä ja kuvioita seinään ja 
kattoon, vapaasti leijuvia akustiikkalevyjä ja 
paneeleita, jotka voidaan asentaa eri etäi-
syyksille. mahdollisuudet oman huoneen 
luomiseen ovat lähestulkoon rajattomat.

ecophon solo™ circle sekä katossa että seinällä Lindab arenan lämpiössä ängelholmissa (rögle Bk).

nYkYään on saatavana suuri valikoima 
esteettisiä akustiikkamateriaaleja ja -järjes-
telmiä, joiden avulla huoneelle saadaan 
haluttu luonne. Ecophonin laaja valikoima 
täyttää esteettiset tarpeet ja mahdollistaa 
parhaan äänenvaimennusluokan (a) akus-
tiikkajärjestelmien luomisen.

estetiikka ja ääniYMPäristö
KulKEVat Käsi KäDEssä
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Kuva: Faraday Fotographic ltd

Kuva: H
ugo de jong Fotografi

Kuva: Štěpán látal

ecophon solo™
Vapaasti leijuvia Ecophon solo™ -akus-
tiikkalevyjä on 10 erilaista geometrista 
muotoa mallistossa solo regular, ja lisäksi 
mallisto solo Freedom sille, joka haluaa 
luoda oman muodon. Kolme erilaista 
ripustusjärjestelmää tarjoaa paljon mah-
dollisuuksia omille ratkaisuille. 

Ecophon solo on saatavana myös 
seinään ja se voidaan asentaa erilaisilla 
välikkeillä.

ecophon Wall Panel™ c/ Muralis, kuvio: glory ecophonin toimistossa Prahassa, 
tsekin tasavallassa.

ecophon Wall Panel™ c/ texona värisävyissä chilli, sea 
salt, tangerine ja garlic. asennettu connect thinline- ja 
rakenneprofiileilla Woonincin toimistoon eindhoveniin, 
hollantiin

ecophon solo™ square Whitstable community collegessa, iso-Britanniassa. etsi sivustolta 
www.ecophon.com
ecophon solo™ ja ecophon 
Wall Panel™ ja inspiroidu 
uudesta valikoimasta.



tiLaa
ilmaisEKsi!

eco – for sustainaBLe design -lehdestä julkaistaan jatkossa omat versiot kaikille 
neljälle konseptialueellemme: toimistotiloille, koulutustiloille, hoitotiloille sekä teollisuusti-
loille, joissa on hygieenisiä vaatimuksia.
 annamme sinulle tiedot ja neuvot, jotka tarvitset tehdäksesi oleskelu-, työ- ja kommu-
nikointiympäristön suunnittelua koskevia päätöksiä tai vaikuttaaksesi niihin.
 Voit tilata ECo – For sustainable Design -lehden ilmaiseksi menemällä sivustolle 
www.ecophon.com/eco, täyttämällä yhteystietosi ja ilmoittamalla sinua kiinnostavat 
konseptialueet: toimistotilat, koulutustilat, hoitotilat tai teollisuustilat, joille asetetaan 
hygieniavaatimuksia. Voit milloin tahansa irtisanoa tilauksesi.
 Haluatko tutustua neljään aiempaan ECo – For sustainable Design -lehden nume-
roon? mene sivustolle www.ecophon.com ja lue ne suoraan verkossa tai lataa lehdet 
itsellesi pdf-tiedostoina.

www.ecophon.com/eco

Puhumalla ja kuuntelemalla 
vaihdamme tietoja, ajatuksia, 
mielipiteitä ja kokemuksia.  
hyvässä ääniympäristössä 
kehitymme ja voimme paremmin.

kädessäsi oleva lehti keskittyy 
sisäympäristöjemme kestävään 
suunnitteluun. Pyrimme valaisemaan 
ympäristöä niin toimivuuden kuin 
esteettisyydenkin perspektiivistä 
– ihmisen, tehokkuuden ja 
hyvinvoinnin ehdoilla.


