
Cargotecin uusi teknologia- ja osaamiskeskus nousi Tampereen Ruskoon. Tavoitteena 
oli luoda tilat, joissa on mukava olla ja hyvä tehdä töitä. Yhteenkuuluvuutta ja 
tiimityöskentelyä haluttiin lisätä, joten toimistorakennuksessa on runsaasti avotoimistoa ja 
mukavia kokoontumistiloja. 

Building Case
                           Cargotec teknologia- ja osaamiskeskus
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Toimiala on vahvasti läsnä teknologia- ja osaamiskeskuksen 
arkkitehtuurissa. Toimistorakennukseen käydään sisään 
kontin kautta ja aulasta avautuu näkymä testiradalle ja koe-
käytössä oleviin laitteisiin.

Viisikerroksinen toimistorakennus muodostuu kahdesta 
rungosta, joita yhdistää lasiseinäinen koko rakennuksen 
korkuinen aula- ja ravintolatila. Rakennuksesta haluttiin mah-
dollisimman energiatehokas ja valoisa, joten rakennuksen 
ulkovaipan pinta-ala minimoitiin itä- ja länsipuolen suurilla 
lasiseinillä. Pohjois- ja eteläseinällä on pienemmät nauhaik-
kunat ja niiden välissä eteläseinällä aurinkopaneelia. Cargotec 
on saanut BREEAM-ympäristösertifioinnin rakennukselle.  

Valoa, selkeyttä ja muuntojoustavuutta
– Toiveenamme oli valoisat ja avarat tilat, joissa on mukava 
työskennellä. Koska aiemmin toimimme kolmessa eri 
rakennuksessa, oli keskeisenä lähtökohtana nyt yhteenkuu-
luvuutta ja tiimityötä tukevat tilaratkaisut, toteaa Cargotecin 
kiinteistöjohtaja Kauko Autio.  

Toimistorakennuksen pohjakerroksessa on vastaanotto, 
neuvotteluhuoneet, henkilöstöravintola ja myös simulaatio-
tiloja sekä työterveyshuolto. Avaruutta tuo koko rakennuk-
sen korkuinen aula, jonka lasiseinistä avautuvat näkymät 

toimistokerroksiin. Suurin osa toimistotilasta on avotoimis-
toa, minkä lisäksi kerroksissa on tiimihuoneita ja hiljaiseen 
työskentelyyn vetäytymistiloja. 

Tilat suunniteltiin muuntojoustaviksi tulevaisuuden 
tarpeita silmällä pitäen. Oleellista oli luoda innovatiivinen 
työympäristö, jossa viihdytään ja jossa on hyvä tehdä töitä.

Akustiikkasuunnittelulla rauhallinen työympäristö
– Avotoimistojen myötä akustiikka on erittäin keskeisessä 
roolissa toimistosuunnittelussa. On tärkeää, että avotoimis-
ton ja muidenkin tilojen ääniympäristö on rauhallinen. Sekä 
meille että Cargotecille oli selvää, että akustiikkasuunnit-
teluun panostetaan, kertoo toimistorakennuksen projek-

tista vastannut arkkitehti Tytti Kaitala 
Arkjaatiset Oy:stä.

Akustiikkasuunnittelusta vastasi 
Helimäki Akustikot, joka oli mukana pro-
jektin alusta saakka. Kaikissa tiloissa on 
sataprosenttinen alaslaskettu akustiikka-
katto, jonka alle piilotettiin LVI-tekniik-
kaa. Erityishuomiota kiinnitettiin siihen, 
että alakattopinnat muodostavat eheän ja 
tyylikkään kokonaisuuden.

– Vaativin oli aulan ääniympäristö, 
sillä aula on yli 20 metriä korkea, ja 
seinät ovat miltei kauttaaltaan lasia. Siksi 
aulaan sijoitettiin A-luokan akustiikka-
levyjä kaikkiin mahdollisiin pintoihin, 
kuten kerrosten välisiin seinäpintoihin 
ja siltojen alapintoihin, kertoo Heikki 
Helimäki Helimäki Akustikoilta.

Keittiötiloihin valittiin likaa hylkivä ja 
tehokkaasti ääntä vaimentava Hygiene-
akustiikkalevy. Simulaatiotiloihin puo-

lestaan vaadittiin täysin mattamusta ja heijastukset estävä 
Sombra Ds -levy. 

Cargotecin henkilökunta on ollut uusiin tiloihin erittäin 
tyytyväinen. Toimistotilojen ja kerrosten ääniympäristöstä 
on tullut kiitosta, samoin keittiöhenkilökunnalta keittiön 
rauhallisesta äänimaailmasta.  

Teknologia- ja osaamiskeskus palvelee ensisijaisesti 
Cargotecin Kalmar-liiketoimintaa, joka tuottaa 
lastinkäsittelylaitteita ja automaatioratkaisuja maailman 
satamiin ja terminaaleihin. Teknologia- ja osaamiskeskus 
koostuu toimistorakennuksesta, erillisestä pajasta ja 
isosta testiradasta. 

Cargotec
teknologia- ja osaamiskeskus

•	 Valmistui loppuvuodesta 2012
•	 Teknologia- ja osaamiskeskukseen kuuluu 

toimistorakennus, pajarakennus ja testirata.
•	 Toimistorakennuksen kerrospinta-ala on 

11 152 m² ja tiloissa työskentelee yli 400 
henkilöä. Suurin osa toimistotilasta on 
avotoimistoa. 

•	Arkkitehtisuunnittelu Arkjaatiset Oy, 
pääsuunnittelija Mikko Jaatinen, 
projektiarkkitehti Tytti Kaitala

•	 Insinöörisuunnittelu A-Insinöörit
•	Akustiikkasuunnittelu Helimäki Akustikot
•	Alakattoasennukset Bromsa Oy
•	Akustiikkaratkaisut Ecophon
•	 Pääurakoitsija NCC
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Avara ja valoisa 
henkilöstöravintola 
houkuttelee 
viihtyisään 
lounashetkeen. 

Korkean aulaan hyvä ääniympäristö saatiin sijoittamalla akustiikkalevyjä 
kerrosten välisiin seinäpintoihin, kaikkiin  kattopintoihin ja siltojen alapintoihin. 

Neuvotteluhuoneissa alakattoon valittiin 
tehokkaasti ääntä vaimentava Focus Dg -levy.

Arkkitehtuuriin ideoita haettiin Cargotecin 
toimialalta, kuten konttilukeista. 
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Hyvä akustiikka helpottaa
kommunikointia
Cargotecin aulatilassa on erittäin miellyttävä ääniympä-
ristö, mikä muun muassa helpottaa merkittävästi vastaan-
otossa asiointia. Asiakkaiden kanssa keskustelu sujuu, 
kun toisen henkilön puheesta saa hyvin selvän, ja myös 
itse tulee hyvin kuulluksi. 

– Hyvä ääniympäristö ei kuitenkaan ole itsestään 
selvää, sillä varsin usein isot aulatilat, kauppakes-
kukset ja asemarakennukset ovat hyvin meluisia ja 
kaikuisia paikkoja, joissa puheesta selvän saaminen 
on erittäin vaikeaa. Tästä syystä päätimme akustikon 
avulla selvittää, millainen Cargotecin aulan akustiik-
ka olisi ollut ns. tyypillisessä olotilassa ilman hyvää 
äänenvaimennusta, kertoo Ecophonin konseptikehittäjä 
Arto Rauta.

Aulatilassa mitattiin jälkikaiunta-aika ja puheensiir-
toindeksi (STI), joka kuvaa puheen selvyyttä. Lisäksi 
mallinnuksen avulla laskettiin vastaavat lukuarvot 

tilanteeseen, jossa aulassa ei olisi käytetty lainkaan ääntä 
vaimentavia akustiikkalevyjä. Mittaukset ja laskennan 
teki Helimäki Akustikot.

Toteutunut ja mitattu jälkikaiunta-aika on 1,1 sekun-
tia. Ilman vaimennusta se olisi ollut 4,3 sekuntia, jolloin 
puheen selvyys olisi ollut huono, sillä puheen yksittäiset 
tavut menevät sekaisin puuroksi ja silloin pitäisi puhua 
hitaammin. Toteutuneessa tilassa kahden metrin päästä 
kuulijasta puhuttaessa tavut ”pu” ja ”he” sanassa ”puhe” 
kuullaan erillisinä normaalivauhtia puhuttaessa. Vaimen-
tamattomassa tilassa tavut menisivät normaalivauhtia 
puhuttaessa päällekkäin, minkä takia ne pitäisi lausua 
hyvin hitaasti, noin yhden sekunnin välein, jotta sanasta 
saisi selvän.

Ilman vaimennusta tilassa kauempana olevien ääni-
lähteiden aiheuttama taustamelutaso kasvaisi yli 9 dB 
verrattuna nyt toteutettuun, hyvin vaimennettuun tilaan. 
Käytännössä näin suuri äänitason nousu koettaisiin siten, 
että äänet kuultaisiin kaksi kertaa voimakkaampana kuin 
nyt toteutuneessa aulatilassa. Tämä haittaisi varsinkin 
tilanteessa, jossa paikalla on useita keskenään puhuvia 
ryhmiä. Tällöin korkeampi taustamelutaso pakottaisi 
puhujat puhumaan kovemmalla äänellä, mikä pahentaisi 
tilannetta entisestään.

Toteutuneessa tilassa taustamelutaso on hiljainen, 40 
dB (A) ja puheensiirtoindeksi (STI) kahden metrin päästä 
puhujasta on 0,80. Tämä tarkoittaa hyvin selkeää puheen 
erotettavuutta (yli 80 % tavuista ymmärretään normaa-
livauhdilla ja voimakkuudella puhuttaessa). Vaimenta-
mattomassa tapauksessa vastaava taustamelutaso olisi 49 
dB (A) ja puheensiirtoindeksi (STI) saisi välttävän arvon 
0,45. Näissä olosuhteissa keskustelu ei enää onnistuisi 
kahden metrin etäisyydellä ja kuulijan olisi siirryttävä 
lähemmäksi puhujaa saadakseen puheesta selvän.
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Mittaustilanteessa 
Cargotecin aulassa 
kahden metrin puhe-
etäisyydellä tavut 
”pu” ja ”he” kuullaan 
erillisinä normaalivauhtia 
puhuttaessa. 

Vaimentamattomassa 
tilassa tavut menevät 
normaalivauhtia 
puhuttaessa päällekkäin. 
Tavut olisi sanottava 
suunnilleen yhden 
sekunnin välein, jotta 
sanasta saa selvän.
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Lisätietoja: 
ecophon 
arto rauta
konseptikehittäjä, toimistotilat
0400 826 890
arto.rauta@saint-gobain.com 

www.ecophon.fi 

Ecophon akustiikkatuotteet Cargotecin 
teknologia- ja osaamiskeskuksessa:

•	 Gedina e24 
•	 akusto Wall C akutex Ft -pinnalla 
•	 Focus Dg
•	 sombra Ds (mattamusta)
•	 Hygiene performance


