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Oletko sinäkin samaa mieltä kanssamme siitä, ettei ihmisten tarvitse enää oleskella 
huonossa sisäympäristössä? Siinä tapauksessa kirjoitamme juuri sinulle.

Tiedämme, ettei maksa yhtään sen enempää tehdä asiat oikein heti alusta alkaen, mutta 
tulee paljon kalliimmaksi muuttaa mieltään ja tehdä tarvittavat työt ja myönnytykset 
jälkeenpäin. Tarkoituksemme on antaa sinulle neuvot, joita tarvitset tehdäksesi oikeat 
päätökset, ja tarvittavat tiedot, joilla voit vaikuttaa toimistojen, koulujen, hoitolaitosten, 
ravintoloiden sekä muiden työ- ja oleskelutilojen suunnitteluun. Hyvän sisäympäristön 
ansiosta ihmiset voivat paremmin, stressaantuvat vähemmän ja työskentelevät tehokkaammin.

ECO – For Sustainable Design -lehtemme nimessä oleva termi sustainable – kestävä 
– design voidaan tulkita eri tavoin. Rakennusteknisten sisäympäristökysymysten parissa 
työskenteleville se tarkoittaa muun muassa seuraavaa:

1. On valittava rakennustuotteet, joita voi käyttää turvallisesti ja joista ei pääse sisäilmaan 
myrkyllisiä aineita. Tuotteisiin sisältyvien materiaalien on oltava korkealaatuisia ja 
tuotteiden ympäristövaikutusten kaikilta osiltaan - raaka-aine, valmistus, kuljetukset sekä 
käyttö ja käytöstä poistaminen - todistettavasti mahdollisimman vähäisiä, kun huomioidaan 
niihin käytettävät luonnonvarat ja energia, päästöt ja kierrätys.

2. Kestävät järjestelmät ja tuotteet tarkoittavat, että materiaali ja tekniikka on valittu niin, että 
ne soveltuvat toimintoihin, joille tilat on tarkoitettu. Järjestelmien on myös 
kestettävä käyttöä ja toimittava ilman jatkuvaa huoltamista.

3. Tuotteiden ja järjestelmien käytön on oltava loogista ja helppoa 
rakennusaikana mahdollisesti syntyvien vikojen ja virheiden 
eliminoimiseksi. Työn uusiminen tai tuotteiden korvaaminen uusilla 
maksaa ja rasittaa ympäristöä.

4. Joustavat järjestelmät tarkoittavat, että tila voidaan muuttaa vaurioittamatta 
liikaa rakennuksen muita osia ja kalusteita.

5. Jos rakennusteknisten ratkaisujen valinnassa on huomioitu sisäympäristö ja 
valittu toimittaja, joka pystyy takaaman ratkaisujen toimivuuden, eivät tilat ja 
rakennukset vaaranna mahdollisuuksia hyvinvointiin ja tehokkuuteen.

6. Huoliteltu ja harkittu esteettinen ratkaisu kestää pitkään. Kauniit materiaalit ja 
pätevät järjestelmät, jotka antavat suunnittelijoille paljon mahdollisuuksia luoda 
uutta ja yhdistellä vapaasti, takaavat hyvän lopputuloksen ja 
toimivan kokonaisuuden.

Lehden tulevissa numeroissa kerromme lisää siitä, mitä 
Sustainable Design tarkoittaa, ja valotamme aihetta muun 
muassa suunnittelijoiden näkökulmasta sekä kerromme 
heidän merkityksestään ja vastuustaan tulevaisuuden 
yhteiskuntarakentamisessa.
 Voit tilata lehden veloituksetta ilmoittautumalla sen tilaajaksi. 
Kerro lehdestämme myös sellaisille tuttavillesi, joille uskot siitä 
olevan hyötyä. Katso takasivu.

Viihtyisiä lukuhetkiä!

Staffan Nilsson
Päätoimittaja

Suunnittele kestävä sisäympäristö

Maailmankuulun tanskalaisen 
muotoilijan Arne Jacobsenin 
vuonna 1955 suunnittelema 
tuoli Sarja 7 on Tanskan huone-
kaluhistorian menestynein  
tuote. Tuoli on hyvä esimerkki 
kestävästä suunnittelusta ja se 
on tänä päivänä suositumpi 
kuin koskaan aiemmin.
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”Huoliteltu ja harkittu esteettinen 
ratkaisu kestää pitkään. Kauniit 
materiaalit ja pätevät järjestelmät, 
jotka antavat suunnittelijoille 
paljon mahdollisuuksia luoda uutta 
ja yhdistellä vapaasti, takaavat 
hyvän lopputuloksen ja toimivan 
kokonaisuuden.”
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Hyvä ääniympäristö edistää turvallista 
ja tehokasta hoitoa sekä henkilöstön 
hyvinvointia. Vaatimaton investointi 
toimivaan huoneakustiikkaan tuo 
hoitokustannuksiin säästöjä, jotka 
ylittävät moninkertaisesti tehdyn 
taloudellisen sijoituksen.

Viihtyisä ääniympäristö terVeydenhoidon tiloissa

Oletko ajatellut, kuinka tär-
keä hyvä ääniympäristö on 
ihmisten hyvinvoinnille? 

Tutkimusten mukaan hyvän ääni-
ympäristön ja ihmisten hyvinvoin-
nin välillä on selvä yhteys. Tulokset 
ovat yksiselitteisiä etenkin hoitosek-
torilla, jossa hyvä ääniympäristö – 
vähentää potilaiden kipulääkkeiden 
käyttöä
– alentaa potilaiden ja henkilöstön
verenpainetta
– saa henkilöstön voimaan parem-
min ja jaksamaan enemmän.

Valitettavasti ääniä on tullut lisää 
ja äänitasoista huomattavasti kor-
keampia paranemisympäristöissä – 
toisin sanoen sairaaloissa ja muissa 
hoitolaitoksissa. Ääniä synnyttävät 
sekä nykyaikaiset tekniset laitteet 
että liikkuvat ihmiset. Hoitolaitok-
sissa käytettävät kovat materiaalit 
vahvistavat entisestään epätoivot-
tua vaikutusta. Kovien pintojen ja 

huonon äänenvaimennuksen vuoksi 
äänet kimpoilevat huoneen sisällä 
häiriten niin potilaita kuin henki-
löstöäkin.

Sairaaloissa hyvin suunniteltu 
ääniympäristö on erityisen tärkeä, 
sillä se lisää henkilöstön hyvin-
vointia. Se parantaa myös unta ja 
vähentää potilaiden stressiä. Hyvä 
ääniympäristö parantaa myös yksi-
tyisyyden suojaa ja turvallisuutta.

Alenna kustannuksia

Jos parempi ääniympäristö voi lisä-
tä henkilöstön viihtyvyyttä ja saa-
da potilaat voimaan paremmin, se 
voi pidemmän päälle alentaa myös 
hoitokustannuksia ja parantaa sai-
raaloiden taloutta. Tutkimustulokset 
viittaavat siihen, että se voi jopa 
lyhentää hoitoaikoja ja vähentää 
uusintakäyntejä.

Hyvän ääniympäristön luomiseen 

on suuret mahdollisuudet, kun siihen 
paneudutaan rakennusprosessin var-
haisessa vaiheessa, mutta myös ole-
massa oleviin rakennuksiin voidaan 
tehdä ratkaisevia parannuksia.

Toimiva huoneakustiikka

Uusimmat tutkimukset ovat osoitta-
neet, että huoneakustiikka voidaan 
sovittaa halutun ääniympäristön 
mukaiseksi tilassa tapahtuvasta 
toiminnasta riippuen. Toimiva huo-
neakustiikka määrittelee eri huone-
tyypeille ne akustiset suureet, jot-
ka vaikuttavat merkittävästi niiden 
ääniympäristöön. Hoitotiloissa on 
tärkeää:
– lisätä puheen selkeyttä lyhyillä 
etäisyyksillä 
– vaimentaa muun muassa lääkin-
tälaitteiden äänitasoa.

Jos tilaan valitaan täysimittainen 
akustiikkakatto, jonka äänenvai-

mennuskerroin on paras mahdol-
linen, luokka A, saadaan varhais-
ten ja myöhäisten heijastusäänten 
välille hyvä tasapaino, mikä lisää 
puheen selkeyttä ja siten sen ymmär-
rettävyyttä. Suuri absorptiokerroin 
alentaa myös huoneen äänitasoa. 
Kaupan päälle saadaan ”pehmeäm-
pi ääni” ja siten rentouttavampi ja 
levollisempi ympäristö.

Haluatko tietää enemmän Toimi-
va huoneakustiikka (Room Acous-
tic Comfort™) -konseptista? Katso 
www.ecophon.fi.
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Senior Research Fellow tri Micha-
el Phiri on Sheffieldin yliopiston 
arkkitehtiosaston tutkija ja opetta-
ja Englannissa. Tässä Phiriä haas-
tattelee Ecophonin Marc Janssen 
Phirin vuonna 2008 akustikkojen 
konferenssissa Pariisissa pitämän 
esitelmän jälkeen. Tri Phiri, joka on 
usean vuoden ajan tutkinut hoitosek-
torin sisäympäristöproblematiikkaa, 
on luonut sairaaloiden sisäympäris-
tön laadun mittaamiseen työkalut, 
joiden avulla nykyisten laitosten 
sisäympäristöä voidaan parantaa 
tai rakentaa laitokset alusta alkaen 
oikein. Hänen näkemyksensä huo-
neakustiikan merkityksestä pääsi 

hyvin esille akustikkojen kansain-
välisessä konferenssissa, jossa hän 
oli yksi esitelmöitsijöistä. Näin hän 
sanoo esitelmän jälkeen antamas-
saan haastattelussa:

”Vaikuttaa siltä, että sairaaloidn 
ääniympäristö vain heikkenee koko 
ajan. Se johtuu siitä, että toiminta on 
nykyään erilaista kuin ennen, mis-
tä syystä äänen merkitys on koros-
tunut – niin hyvässä kuin pahassa. 
Nykyisiä sairaaloita rakennettaessa 
ei kuitenkaan huomioida melunvai-
mennusta.

Mielestäni tarvitaan lisää tutki-
musta pystyäksemme kehittämään 
tapoja, joilla voimme hallita ääntä. 

On muistettava, että tänä päivänä 
rakennettavat sairaalat tulevat vai-
kuttamaan hoidon laatuun pitkälle 
tulevaisuuteen – 20, 30, ehkäpä 40 
vuotta! Meidän on saatava potilaat 
voimaan paremmin hoidon aikana ja 
nukkumaan paremmin voidaksem-
me lyhentää hoitoaikoja.”

Leikkaussalit, tehohoitohuoneet, hoitajien huoneet ja vastaanottohuoneet, laboratoriot, 
vastaanotto ja käytävät. Kaikkialla, missä ihmiset oleskelevat, tarvitaan hyvää ääniympäristöä.

Tutkija tuomitsee sairaaloiden ääniympäristön
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University College London 
Hospital on yksi Iso-Britannian 
suurimmista sairaaloista. 
Hygieniavaatimukset ja 
hyvälle ääniympäristölle 
asetetut vaatimukset 
ratkaisivat akustiikkakaton 
valinnan.

Terveellinen SiSÄYMPÄriSTÖ ParanTaa

Lontoolaisen arkkitehtitoi-
miston Llewelyn Daviesin 
arkkitehti Roger Colema-

nin mukaan sairaala päätti valita 
Ecophonin äänenvaimennusmateri-
aalit sairaalaympäristölle asetettujen 
tiukkojen vaatimusten vuoksi.

Päätökseen vaikuttivat materiaa-
lien erinomaisten huoneakustisten 
ominaisuuksien lisäksi myös niiden 
muut ominaisuudet, kuten palotur-
vallisuus, alhaiset hiukkaspäästöt, 
desinfiointia kestävä puhdistetta-
va pinta ja se, ettei materiaaleja 
ole luokiteltu syöpävaaralliseksi. 
Kaikkiaan 75 000 neliömetrin sai-
raalarakennukseen asennettiin yli 
40 000 neliömetriä akustiikka kattoa. 
Ecophonin akustiikkakatto on mm. 
potilashuoneissa, tutkimus- ja hoi-
tohuoneissa sekä laboratorioissa, 
joiden hygienialle on asetettu eri-
tyisvaatimuksia.

Arvostetun sairaalaprojektin Lontoon keskus-
tassa on toteuttanut rakennusurakoitsijoista 
koottu yhteenliittymä yhteistyössä arkkitehti-
toimisto Llewelyn Daviesin kanssa. Projekti on 
rahoitettu yksityisin varoin ja valtio toimii  
tiloissa vuokralaisena. Iso-Britanniassa on 
suunnitteilla tai aloitettu satakunta vastaavaa 
projektia.

Tiukat toiminnalliset vaatimukset ja tehokkaan äänenvaimennuksen välttämättömyys 
ratkaisivat University College London Hospitalin akustiikkakaton valinnan.

Ecophon akustiikkakatto

Ecophon Hygiene™ Meditec A
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Luokka A on aina hyvä valinta katossa

Akustiikkakaton vaikutus riippuu sen absorptioluokasta. Valitse luokka A, 
paras absorptioluokka, joka lyhentää jälkikaiunta-aikaa, alentaa äänitasoa ja 
vähentää äänen leviämistä. 
 Tehohoito-osaston melututkimuksen – oheinen artikkeli – tavoitteena ei ollut 
tutkia huoneakustiikkaan vaikuttavia tekijöitä, esimerkiksi alakattoa ja muuta 
fyysistä ympäristöä.

Tehohoidon melu ylittää  
WHO:n suositukset
Tehohoito-osaston vakavasti sairaat 
potilaat tarvitsevat rauhaa ja hiljai-
suutta. Mutta saavatko he sitä?

Kysymyksen on tehnyt ajankoh-
taiseksi Sahlgrenskan yliopistollisen 
sairaalan teho-osastolla Göteborgis-
sa tehty melututkimus.

Osasto muistuttaa luultavasti 
muita kaltaisiaan niin toiminnoil-
taan kuin tiloiltaankin. Lattialla on 
linoleumimatot, seinät ovat kipsiä ja 
katossa on alaslaskettu akustiikka-
katto (jonka absorptioluokka ei ole 
tiedossa). Melututkimus tehtiin vii-
den vuorokauden aikana.

Tutkimuksen mukaan äänitasot 
ylittivät keskimäärin 20 desibelillä 
Maailman terveysjärjestön WHO:n 
suositukset1.

Suhteutettuna äänen todelliseen 
kokemiseen voidaan puhua runsaat 
neljä kertaa suosituksia korkeam-
masta äänenpainetasosta. 

Ei juurikaan lepohetkiä

Vielä merkittävämpää on se, että 
tutkimuksen mukaan keskimää-
räiset palautumisjaksot (alemmat 
äänitasot)2 kestivät päiväsaikaan 
ainoastaan 9 minuuttia ja öisin 13 
minuuttia. Vastaavasti keskimääräi-
set jaksot, jolloin äänitaso ei yltänyt 
maksimitasolle (LpAmax 5 minuutin 
ajan alle 55 dB), kestivät päivällä 
10 minuuttia ja yöllä 8 minuuttia. 
Näitä jaksoja oli päivällä 1-4 ja yöllä 
8-10. WHO suosittelee maksimi-
äänitasoksi 40 dB(A):ta. Aiemmat 
terveillä henkilöillä tehdyt tutki-
mukset ovat osoittaneet, että yli 45 
dB(A):n maksimiäänitaso saattaa 
häiritä nukkumista. 

”Tiedämme suhteellisen vähän 
siitä, miten tämä vaikuttaa rauhoit-
tavia lääkkeitä saaneisiin potilaisiin, 
sanoo projektinjohtaja”, dosentti 
Kerstin Persson Waye Sahlgrens-
kan työ- ja ympäristölääketieteen 
osastolta. 

Kehittyneet lääketieteelliset laitteet antavat paljon 
äänekkäitä hälytyksiä, jotka nostavat äänitasoa ja lisäävät 
stressiä.

1. Tutkimus osoittaa, että äänitaso oli keskimäärin 53–58 dB (LpAeq) vuorokaudenajasta riip-
puen. Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee keskimääräiseksi äänitasoksi 35–40 dB 
hoitohuoneen tyypistä riippuen.

2. LpAeq alle 50 dB yli 5 minuuttia. 

”Aiemmat tutkimukset ovat osoit-
taneet, että tehohoidossa uni pirs-
taloituu, mutta asiaan vaikuttavat 
monet tekijät. Saadaksemme asiasta 
lisää tietoa analysoimme meneillään 
olevassa tutkimuksessa äänten vai-
kutusta erilaisiin fysiologisiin para-
metreihin kuten pulssiin ja veren-
paineeseen.” 

Työntekijät stressaantuvat

Tutkimuksessa työntekijät kertoivat 
kokevansa ääniympäristön stressaa-
vaksi. Muun muassa lääkintälait-
teet tuottavat paljon epäsäännöllisiä 
hälytysääniä.

”Tulemme jatkossa tutkimaan tar-
kemmin melun vaikutusta työnteki-
jöiden terveyteen”, Persson Waye 
tähdentää.

Hänen mielestään on pedagogi-
sesti tärkeää osoittaa, kuinka lyhyitä 
hiljaiset jaksot tai palautumisjaksot 
keskimäärin ovat, eikä puhua vain 
keskimääräisestä äänitasosta.

Paremman ääniympäristön luo-
miseksi ja stressin vähentämiseksi 

työntekijät voisivat kokeilla täyden-
tävää tekniikkaa hälytysten havait-
semiseksi, esimerkiksi visuaalisia 
signaaleja tai värinähälytyksiä.

”Olen vakuuttunut siitä, että kun 

äänten vaikutuksesta potilaisiin ja 
työntekijöihin saadaan lisää tietoa, 
myös ääniympäristöstä tulee tärkeä 
tekijä hoidossa”, Kerstin Persson 
Waye sanoo.

Projektinjohtaja Kerstin 
Persson Waye.

1. Absorptioluokka A

2. Absorptioluokka B
3. Absorptioluokka C

4. Absorptioluokka D

5. Absorptioluokka E

6. Luokittelematon

αp Äänenvaimennuskerroin käytännössä

Äänitaajuus, Hz
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Venäjällä on panostettu viime vuo-
sina voimakkaasti sairaanhoidon 
lisäämiseen ja parantamiseen. Tar-
tuntavaaran vähentämiseksi sairaalat 
edellyttävät, että pintamateriaalien 
on ehdottomasti kestettävä kloorat-
tuja puhdistusaineita.

Lukemattomien testien jälkeen 
ongelmaan löytyi ratkaisu – ään-
tävaimentavat sisäkattolevyt, jotka 
täyttävät vaatimukset. Tieto siitä, 
että nämä tuotteet kestävät klooria, 
leviää nyt venäläisissä sairaaloissa 
nopeasti.

Hygienia tärkeintä 
venäläisissä 
sairaaloissa

Moskovassa sijaitseva Botkinin 
sairaala on yksi Venäjän ja Euroo-
pan johtavia lääketieteellisiä kes-
kuksia.

Uudessa 90 000 neliömetrin kli-
nikkarakennuksessa, jonka Mosko-
van pormestari Jurij Luzhkov vihki 
maaliskuussa 2007, on 800 potilas-
paikkaa.

Klinikka, joka on varustettu 
uusimmalla tekniikalla, ei ole pelkkä 
sairaala vaan myös tärkeä tutkimus- 
ja kehityskeskus.

Uusi sairaala valittiin Venäjällä 
”vuoden 2006 parhaaksi investointi- 
ja rakennusprojektiksi”.

Useiden testien jälkeen lääketie-
teellisille osastoille löytyi lopulta 

akustiikkakatto, Ecophon Hygiene 
Meditec, jonka pinta voidaan puh-
distaa klooratuilla puhdistusaineilla, 
mikä oli valinnan ehdoton edelly-
tys. Myös sairaalan vastaanotossa 
ja käytävillä on parhaan absorptio-
luokan (A) akustiikkakatto.

Venäläinen lastensairaala Lasten 
kirurginen ja traumatologinen 
ensiapusairaala perustettiin vuon-
na 2003, kun ”Lastensairaala nro 
20” uusittiin rakentamalla siihen 
uusia tiloja sisältävä lisärakennus. 
Sairaalan juuret ovat 1800-luvun 
Moskovassa.

Ainutlaatuisessa tutkimukseen 
suuntautuneessa sairaalassa hoi-
detaan lapsia, joilla on akuutteja 
kirurgisia sairauksia tai traumaat-
tisia vammoja.

Akustiikkakattojen klooripesun 
kestävyyttä tutkittiin testeillä, jois-
ta saatujen hyvien tulosten jälkeen 
myös täällä päätettiin, että vain paras 

on kyllin hyvää. Hygieniavaatimus-
ten täyttämiseksi lääketieteellisille 
osastoille valittiin Ecophon Hygie-
ne Meditec -akustiikkakatto. Myös 
käytävillä ja halleissa on Ecophon 
katto - ehdoton ratkaisu, jolla melui-
siin tiloihin saadaan hyvä ääniym-
päristö.

Arkkitehti

Leonova Marina Mikhailovna

Ecophon akustiikkakatto

Ecophon Hygiene™ Meditec A
Ecophon Gedina™ A
Ecophon Focus™ D 
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Katon vaihto alensi teho-osaston äänitasoa
Karoliinisen yliopistosairaalan 
sydäntautien teho-osastolla melu 
aiheuttaa runsaasti ongelmia.

Muutamassa tunnissa eräänä 
iltapäivänä vanhan alakaton tilalle 
vaihdettiin akustiikkakatto. Äänitaso 
laski tuntuvasti ja äänen leviäminen 
väheni – vaikka jälkikaiunta-aika 
pysyi lähes entisellään.

Elintärkeiden päätösten tekemi-
nen on arkipäivää klinikan tehohoito-
osaston henkilöstölle Karoliinisessa 
yliopistosairaalassa Solnassa, Ruot-
sissa. Työtilannetta tuskin helpotti 
se, että yhdessä osaston saleista, 
salissa 5, ääniympäristö oli kauka-
na siitä, mitä työpaikalla toivottiin. 
Laitteiden äänet ja myös salista ja 
ulkopuolelta käytävältä kantautu-
vat askeläänet aiheuttivat kiusallista 
melua.

Tekniikka pelastaa  
– ja häiritsee

Salissa on neljä hoitopaikkaa, ja 
henkilöstö hoitaa potilaita pump-
pujen, hiilidioksidimittareiden, hen-
gityslaitteiden ja muiden monimut-
kaisten laitteiden keskellä. Laittei-
den jokaisella yksittäisellä osalla 
on elintärkeä tehtävä hoidettaessa 
ja kuntoutettaessa potilaita, joista 
useimmille on tehty avosydänleik-
kaus. Lyhimmillään potilas viipyy 
täällä vuorokauden, mutta osa heistä 

joutuu olemaan kehittyneiden lää-
ketieteellisten laitteiden jatkuvassa 
valvonnassa jopa kuukauden. Lait-
teita valvovat erikoiskoulutetut lää-
kärit ja hoitajat tarkkailevat koko 
ajan laitteiden antamia hälytyssig-
naaleja.

”Meidän on tarkkailtava suun-
nilleen kolmeakymmentä erilaista 
signaalia jokaisesta hoitopaikasta ja 
tarvittaessa reagoitava niihin”, eräs 
henkilöstöön kuuluva selittää.

Salin melu teki kommunikoin-
nista vaikeaa – ääntä joutuu korot-
tamaan, mikä aiheuttaa jännittynei-
syyttä ja päänsärkyä.

Vaihto huomattiin heti

Ruotsin Työympäristölaitoksen 
tekemässä tarkastuksessa ilmeni, 
että monet olivat erittäin tyytymät-
tömiä salin 5 ääniympäristöön.

Ongelman korjaamiseksi klini-
kan tehohoito-osasto, Työympäris-
tölaitos ja kiinteistöyhtiö Locum 
päättivät yhteistuumin vaihtaa aiem-
man kovapintaisen alakaton tilalle 
absorptioluokan A akustiikkakaton. 
Vanhat kattolevyt poistettiin ja uusi 
akustiikkakatto asennettiin entisel-
le kannatinrakenteelle muutamassa 
tunnissa.

Äänitaso ja äänen leviäminen 
mitattiin sekä ennen alakaton 
vaihtoa että sen jälkeen. Erityistä 

huomiota kiinnitettiin jälkikaiunta-
aikaan.

Jälkikaiunta-aikaa käytetään 
usein ääniympäristön mittana. 
Lyhentyneen jälkikaiunta-ajan 
katsotaan merkitsevän äänitasojen 
alentumista, ja päinvastoin. 

Klinikan teho-osaston salissa 5 
totuus on kuitenkin toisenlainen: 
jälkikaiunta-aika pysyi käytännöl-
lisesti katsoen samana myös katon 
vaihdon jälkeen – mutta äänitaso 
laski 3 dB(A). Samalla myös äänen 
leviäminen väheni tuntuvasti. Esi-
merkiksi 3,8 metrin etäisyydellä tes-
tissä käytetystä vakioäänilähteestä 
(”äänigeneraattorista”) äänitaso las-
ki 3–4 dB(A) luokan A akustiikka-
katon asentamisen jälkeen – ero oli 
selvästi havaittava! 

Salissa, jossa on useita hoito-
paikkoja, voidaan siis niin äänen 
leviämistä kuin äänitasoakin vähen-
tää oikeilla äänenvaimennusmate-
riaaleilla, minkä pitäisi parantaa 
potilaiden ja henkilöstön ääniym-
päristöä.

Jälkikaiunta-aika riittämätön

Mitä tulee melutason ja jälkikaiunta-
ajan väliseen suhteeseen, äänitaso 
riippuu myös niin kutsutusta dif-
fuusista äänikentästä. Toisin sanoen 
äänen leviämisestä, joka syntyy, kun 
huonekalut ja muut kalusteet heijas-

tavat äänienergian eri suuntiin. Kun 
mitataan vain jälkikaiunta-aikaa, jää 
diffuusi ääni huomiotta. Ottamal-
la laskelmiin mukaan myös nämä 
äänet saadaan täydellisempi kuva 
ääniympäristöstä.

Diffuusin äänitason hallitsemi-
seksi – ja tämä on tärkeää keskus-
teltaessa akustiikkakaton valinnasta 
– on äänenvaimentimien absorptio-
luokalla ratkaiseva merkitys. Kun 
diffuusi ääni saavuttaa alakaton, on 
tärkeää, että äänenvaimennusmate-
riaalien absorptioluokka on korkein 
mahdollinen (luokka A) äänitason 
laskemiseksi. Tämä näkyy selvästi 
tehdyistä mittauksista.

Mitä mieltä henkilöstö  
oli uudistetusta 
työympäristöstään?

Kysyttyämme asiaa lääkäreiltä ja 
hoitajilta, yhteensä noin kymme-
neltä henkilöltä, oli havaittavissa 
varovaista optimismia. Joku oli mie-
lestään havainnut, että ääni tuntui 
vaimeammalta, kun taas toisen mie-
lestä vaikutti siltä, ettei ääntä koro-
teta yhtä paljon kuin ennen. Eräs 
haastateltu, joka käyttää kuulolai-
tetta, puhui selvästä erosta: ”Aiem-
min oleskelu salissa 5 oli minusta 
yhtä kaaosta, nyt se on parempi ja 
hiljaisempi.”

Vanha alakatto purettiin salista 5 ja korvattiin… … luokan A akustiikkakatolla, joka laski äänitasoa 3 dB(A) 
ja esti tuntuvasti myös äänen leviämistä.
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Äänitaso laski 78 dB:stä 69 dB:iin  
– koettu äänitaso lähes puoliintui.  
Ja jälkikaiunta-aika lyheni sitäkin 
enemmän. Tämä oli akustiikkakaton 
asentamisen tulos.

ING DIRECTIN PUHELINPALVELUKESKUS MILANOSSA

Projekti Metroqubo. Kuva: Marco Banfi
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Akustiikkakatto Ecophonilta

Ecophon Master™ Solo S

ING Directin puhelinpalvelu-
keskuksen työpisteiden  
yläpuolelle asennettiin  
nopeasti ja helposti leijuvat 
akustiikkakattoelementit. 
Nyt työntekijät voivat paljon 
paremmin ja pystyvät  
hoitamaan työtehtävänsä  
ilman häiritsevää sisäympä-
ristömelua.

Ennen huoneakustisia toimenpiteitä toimitilan jälkikaiunta-ajaksi mitattiin 
3,48 sekuntia, mitä on pidettävä erittäin häiritsevänä. Mitattu korkea 
äänitaso, 78 dB(A), ei aiheuta vain stressiä ja heikennä puheen 
ymmärrettävyyttä, vaan voi myös lisätä tilapäisen kuulonaleneman 
vaaraa.

Akustiikkakaton asentamisen jälkeen jälkikaiunta-aika lyheni 1,64 
sekuntiin ja äänitaso laski 69 dB(A):han, siis peräti 9 dB, mikä 
käytännössä tuntuu lähes melun puoliintumiselta! Mittausten aikana 
toimitiloissa oli molemmilla kerroilla töissä 50 henkilöä. 

Jälkikaiunta-aika on aika, jona äänenvoimakkuus alenee 60 dB 
äänilähteen sulkemisesta. Toisin sanoen, kuinka kauan kestää, ennen 
kuin äänen kaiku häviää. 

Jälkikaiunta-aikaan vaikuttavat: 
• Ääntä vaimentavan materiaalin määrä ja sijoittelu 
• Huonekalujen, hyllyjen ja muiden ääntä hajottavien esineiden määrä 

ja sijainti 
• Huoneen koko ja muoto

Äänitasoon vaikuttaa olennaisesti ääntä vaimentavan materiaalin 
määrä.

Puheen selvyyteen vaikuttavat olennaisesti: 
• Varhaisten ja myöhäisten ääniheijasteiden välinen suhde
• Taustaääni

Jälkikaiunta-aika ennen akustiikka-asennusta ja sen jälkeen

Kansainvälisen pankkikon-
sernin ING Directin puhe-
linpalvelukeskuksen mila-

nolaisilla työntekijöillä oli suuria 
vaikeuksia keskittyä työhönsä, sillä 
muiden työntekijöiden puhelut häi-
ritsivät asiakaspalvelua. Syynä oli 
korkea äänitaso ja pitkä jälkikaiun-
ta-aika. Runsaan 2300 neliömetrin 
avotoimistossa työskentelee enim-
millään 100 henkilöä, jotka vastaa-
vat puhelimessa pankin asiakkaiden 
kysymyksiin.

Tauotonta toimintaa

Alustavien äänimittausten jälkeen 
tehtiin päätös: ääniympäristö on 
korjattava. Mutta ei mihin hintaan 
tahansa – ja työ pitäisi tehdä nope-
asti – sillä toiminta ei saisi häiriintyä 

tarpeettomasti. Ratkaisuksi valittiin 
leijuvat akustiikkakattoelementit, 
jotka asennettiin rasterikattoon työ-
pisteiden yläpuolelle. Näin saatiin 
tehokas ja edullinen ratkaisu tar-
vitsematta pysäyttää puhelinpalve-
lukeskuksen toimintaa.

Teki vaikutuksen 
akustikkoon

Akustiikkamittaukset tehnyt Stu-
dio Majandin akustikko Gianpiero 
Majandi on itsekin yllättynyt tulok-
sesta:

”Uskomatonta, että jälkikaiunta-
aika voidaan lyhentää alle puoleen 
leijuvilla akustiikkakattoelementeil-
lä – tarvitsematta rakentaa uudestaan 
koko tilaa.”
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Monet viihtyvät huonosti avotoimistossa. Syy on 
melussa. ”Avoimien pohjaratkaisujen huone-
akustiset mittausmenetelmät” on ajankohtainen 
projekti, jolla on tarkoitus saada muutos asiaan.

Avotoimistoissa on voitava 
kommunikoida vapaasti ja 
samalla keskittyä rauhassa 

työhönsä.
Kunnianhimoinen tavoite, jon-

ka saavuttaminen on kerta toisen-
sa jälkeen osoittautunut vaikeak-
si. Useimmiten valitetaan muiden 
puheen häiritsevän työntekoa.

Osasyinä huonoon ääniympä-
ristöön ovat usein olleet huone-
akustiikan mittaukseen käytettyjen 
menetelmien puutteet. 

Perinteisissä menetelmissä lähtö-
kohtana on käytetty kuutionmuotoi-
sia huonetiloja, joissa äänienergia 

leviää hyvin (diffuusio). 
Avotoimistoissa lähtökohdat ovat 

kuitenkin täysin erilaiset: esimerkik-
si tilojen geometria ja äänen leviämi-
nen ovat monimutkaisia, eikä ääni-
kenttä ole diffuusi. Lisäksi niissä on 
paljon äänilähteitä. 

Siitä huolimatta niissä käytetään 
useimmiten perinteisiä mittausme-
netelmiä.

Pioneerityö

Avoimien pohjaratkaisujen huo-
neakustiset mittausmenetelmät” 
on Pohjoismaisen innovaatiokes-

kuksen (Nordic Innovation Centre, 
NICe) tukema projekti. NICe on 
Pohjoismaiden neuvoston perus-
tama elin, jonka tarkoituksena on 
auttaa innovatiivisia ja tietovaltaisia 
yrityksiä.

Projektin vetäjänä on toiminut 
Ecophon. Yhteistyökumppaneina 
projektissa ovat olleet ääniin ja väri-
nöihin erikoistunut ÅF-Ingemans-
son AB ja Mats Nilsson, melututkija 
ja psykologian dosentti Tukholman 
yliopistosta.

Projekti on eräänlainen pioneeri-
työ, sillä sen tarkoituksena on kehit-
tää paras tapa konttorimaiseman 
huoneakustiikan mittaukseen. 

Uutta mittaustapaa tarvitaan, sillä 
avokonttoreiden usein meluisa ääni-
ympäristö saa ihmiset tuntemaan 
olonsa epämiellyttäväksi. (ks. Aust-
raliassa tehtyä tutkimusta käsittelevä 
artikkeli sivulta 15). 

Yksi projektin tärkeimmistä 
tuloksista on vastaus avotoimiston 
kahteen suurimpaan haasteeseen – 
miten äänitasoa voidaan laskea ja 
miten äänenpainetaso saadaan nope-
asti alemmaksi (ks. taulukko 1).

Kun avotoimiston äänenvaimen-
nusmateriaalit valitaan oikein, voi-
vat työntekijät istua siellä lähempä-
nä toisiaan. 

Jos ratkaisua ajattelee pelkästään 
taloudellisesti, se mahdollistaa toi-
miston entistä tehokkaamman hyö-
dyntämisen.

Ennen kaikkea kyse on kuitenkin 

mahdollisuudesta luoda työympäris-
tö, jossa on parempi huoneakustiik-
ka ja joka on entistä viihtyisämpi.

NICe-projektista tekee ainut-
laatuisen myös se, että projekti 
tukeutuu viiden avokonttorin huo-
neakustiikasta tehtyihin laajoihin 
tutkimuksiin sekä perusteellisiin 
kyselyihin, joissa toimistojen hen-
kilöstö on itse voinut kertoa, miten 
he kokevat ääniympäristön. 

Projektissa tutkitut toimistot oli-
vat Dicentian (digitaalisen median 
jakelijan) Kööpenhaminassa sijait-
seva toimisto, kaksi energiayhtiö 
Vattenfallin Tukholmassa sijaitsevaa 
toimistoa, öljy-yhtiö Statoilin toi-
misto Stavangerissa sekä Suomen 
Rakennusinsinööriliiton toimisto 
Helsingissä.

Akustiikka uusiksi kahdessa 
toimistossa

Kahdessa toimistossa – Dicentialla 
ja Vattenfallin toisessa toimistossa – 
ääniympäristöt saivat erittäin paljon 
kritiikkiä.

Niiden akustiikkaa parannettiin 
muun muassa akustiikkakatolla, lei-
juvilla akustiikkakattoelementeil-
lä ja vaimentavilla seinälevyillä. 
Lopuksi projektivastaavat vertasi-
vat mittausten ja kyselyjen tulok-
sia ennen huoneakustiikkaan tehtyjä 
muutoksia ja niiden jälkeen.

Osa mittausten ja kyselyjen tulok-
sista on esitetty taulukoissa 1 ja 2.

Vaimentavat seinälevyt parantavat huomattavasti 
kokoontumistilojen ääniympäristöä.

UUSI HUONEAKUSTIIKKA PARANTAA AVOTOIMISTOJEN VIIHTYISYYTTÄ
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DL2 kuvaa, miten äänenpainetaso laskee etäisyyden kasvaessa, 
kun taas DLf osoittaa äänitason laskun. Taulukosta käy ilmi, että 
oikea huoneakustinen ratkaisu häivyttää äänet nopeammin ja  
laskee äänitasoa. Molemmissa tapauksissa kyse on tekijöistä, joilla 
on ratkaiseva merkitys huoneakustiikalle ja viihtymiselle avotoimis-
tossa.

Ennen 
akustiik-
kasuunnit-
telua

Akustiik-
kasuunnit-
telun 
jälkeen

Vastaajat, joiden mielestä ääniympä-
ristö oli yleisesti ottaen huono

40% 10%

Vastaajat, joiden mielestä ääniympä-
ristö oli yleisesti ottaen erittäin huono

20% 0%

Vastaajat, joiden mielestä ääniympä-
ristö oli huono muiden puheen aiheut-
tamien häiriöiden vuoksi

36% 30%

Vastaajat, joiden mielestä ääniympä-
ristö oli erittäin huono muiden puheen 
aiheuttamien häiriöiden vuoksi

43% 0%

Ennen akustiikkasuunnittelua

Toimisto DL2 (dB) DLf (dB)

Vattenfall Help Desk 3,3 6,7

Dicentia 4,5 7,5

Akustiikkasuunnittelun jälkeen

Toimisto DL2 (dB) DLf (dB)

Vattenfall Help Desk 5,0 0,6

Dicentia 7,0 2,6

Taulukko 2. 
Otteita Vattenfallin henkilöstön kyselyvastauksista.

Taulukko 1. 
Huoneakustiset mittausmenetelmät

Leijuvat akustiikkakattoelementit vähentävät ympäristöstä aiheutuvia häiriöitä ja laskevat 
äänenpainetasoa.

Jatkuu seuraavalla sivulla

Ku
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Pyrkiessään luomaan tehokkaita toi-
mistoja monet yritykset rakentavat 
avotoimistoja. Niiden etuna ovat 
työntekijöiden välisen kommuni-
koinnin nopeus ja helppous sekä 
mahdollisuus sopeuttaa toimisto 
joustavasti yrityksen työtapoihin.

Avotoimisto heijastaa myös yri-
tyksen ajatusmallia ja sen edustamia 
arvoja. Toimistorakennus on yrityk-
sen profiloinnin väline, jossa myös 
äänellä on suuri merkitys.

Hyvässä ääniympäristössä ei ole 
kyse vain äänestä. Koostuuhan ääni 
sekä informaatiosta - joka on toi-
vottua – että melusta - joka ei ole 
toivottua. Sen, kumpaan kategoriaan 
ääni kuuluu, ratkaisee aina kuulija. 
Mitä monimutkaisempia työtehtäviä 
on suoritettava, sitä suurempi vai-
kutus häiritsevällä ääniympäristöllä 
on tulokseen.

Kysyttäessä avotoimistossa työs-

kenteleviltä, minkä he kokevat kaik-
kein häiritsevimmäksi, vastaus on 
yleensä ”puhuvat ihmiset”. Samalla 
se on asia, joka koetaan toimistoym-
päristössä kaikkein myönteisimmäk-
si - mahdollisuus kommunikoida 
työkavereiden kanssa.

Room Acoustic Comfort™

Huoneakustiikan johtava asiantunti-
jayritys Ecophon osallistuu kansain-
välisiin tutkimuksiin ja uusien ääni-
standardien kehittämiseen. Pyrit-
täessä vaikuttamaan myönteisesti 
ääniympäristöön on tärkeää ottaa 
huomioon lähinnä kolme tekijää; 
ihmiset, tila ja tilassa tapahtuva toi-
minta. Käytämme tästä kokonaisuu-
desta nimitystä Toimiva huoneakus-
tiikka (Room Acoustic Comfort™). 
Se on Ecophonin konsepti, jolla 
sisätiloihin voidaan luoda viihtyisä 

ääniympäristö. On korostettava posi-
tiivisia ääniä ja minimoitava negatii-
visia, jotta ihmiset voisivat toimia ja 
voida hyvin työpaikallaan.

Osallistu seminaareihin

Hyvän ääniympäristön luomiseksi 
avotoimistoihin on kalustuksella 
pyrittävä parantamaan akustiik-
kaa, vähennettävä äänen leviämis-
tä tilassa ja huolehdittava siitä, että 
käytettävissä on omia huoneita kes-
kittymiseen.

Eikä vähiten – opeteltava, miten 
avotoimistossa käyttäydytään.

Ecophon järjestää seminaareja ja 
koulutusta ja voi auttaa myös sinua 
hyvän ääniympäristön suunnittelus-
sa. Tervetuloa Ecophonin järjestä-
miin koulutustilaisuuksiin.

Vattenfallin osasto on tukipalvelu-
osasto, jonne yrityksen työntekijät 
soittavat saadakseen puhelimitse 
apua IT-ongelmissa. Sinne pystytet-
tiin myös uudet seinäkkeet. Uuden 
huoneakustiikkasuunnittelun jälkeen 
toimiston yleiseen äänitasoon tyyty-

mättömien työntekijöiden osuus las-
ki 60:sta kymmeneen prosenttiin. 

”On muistettava, että yleen-
sä pidetään hyväksyttävänä, jos 
ääniympäristöön tyytymättömien 
osuus on kaksikymmentä prosent-
tia”, huomauttaa tekniikan tohtori 

Erling Nilsson, joka on akustikko ja 
yksi NICe-projektiin osallistuneista 
tutkijoista.

Vaikuttaa uuteen standardiin

Erling Nilsson kertoo, että projek-
tin vuoksi tulevan ISO-standardin, 
3382-3, nimi on muutettu muodosta 

”open plan spaces” muotoon ”open 
plan offices”.

”NICe-projektin tavoitteena on 
luoda ympäristöjä, jossa työntekijät 
voivat tehdä työtään ja kommunikoi-
da toisiaan häiritsemättä. Käytämme 
siitä nimitystä Room Acoustic Com-
fort”, Erling Nilsson sanoo.

NICe-projekti ja huoneakustiset parametrit 
lyhyesti:

Projekti käsitti seuraavat vaiheet:
1. Huoneakustisten parametrien mittaus ja kyselytutkimus ennen 

toimenpidettä/toimenpiteen jälkeen
2. Analyysi
3. Ehdotukset sovellettaviksi parametreiksi ja mittausmenetelmiksi 

suurten toimistojen akustisen ympäristön arvioinnissa 

Seuraavat huoneakustiset parametrit sisältyivät tutkimukseen:
• Jälkikaiunta-aika T20, T30 ja EDT (ISO 3382-2)
• Puheensiirtoindeksi STI (EN 60268-16:2003) 
• Yksityisyysindeksi (privacy index) PI standardin  

ASTM E 1130-02e1 mukaisesti
• Puheen leviämisvaimennusaste DL2 (ISO 14257:2001)
• Ympärisäteilevien kaiuttimien äänitaso vakio antoteholla

Strategioita ääniympäristön 
parantamiseksi

Käytävän katon ja toimiston sermien vahvistettu 
äänenvaimennus rajoittaa äänen leviämistä  
työpisteiden välillä Vattenfallilla.

Jatkoa edelliseltä sivulta

Kuva: Björn Sunde



15

Avotoimistoista on tullut yleinen 
trendi kaikkialla maailmassa. Mutta 
työntekijät voivat niissä huonosti. 
Tämän vahvistaa Australiassa tehty 
ainutlaatuinen tutkimus. 

Tutkimuksen mukaan tarvitaan 
kipeästi ääniympäristöä parantavia 
toimenpiteitä – joita kyllä on saa-
tavana.

”Nähtäväksi jää, miten työnan-
tajat suhtautuvat raporttiin”, pohtii 
raportin laatinut tri Vinesh Oom-
men.

Todisteet siitä, että avotoimis-
toissa voidaan usein huonosti, ovat 
selviä. Tämä kävi ilmi, kun aus-
tralialaiset tiedemiehet tutustuivat 
aiheesta eri puolilla maailmaa teh-
tyihin tutkimuksiin. He toteavat siir-
tymisen avotoimistoihin laskeneen 
tuottavuutta ja lisänneen stressiä. 
Kielteisiä vaikutuksia on havaittu 
90 prosentissa tapauksista, joissa 

Avotoimistojen haitat huolestuttavat tutkijoita

Ohjeita terveellisemmän ja tehokkaamman työpaikan suunnittelemiseksi.

• Estä äänen heijastuminen suurilta pinnoilta.
• Käytä tehokkaita äänenvaimennuslevyjä katossa (luokka A) ja täydennä niitä ääntä vaimentavilla leijuvilla 

elementeillä.
• Erota projektiryhmät ja työyksiköt toisistaan esimerkiksi lasiseinillä.
• Sijoita samanlaisia tehtäviä tekevät työntekijät lähelle toisiaan.
• Hanki ääntä vaimentavia kalusteita ja sermejä.
• Varmista, että lattia- ja seinäpäällysteet vaimentavat ääntä.
• Sijoita meluisat tekniset laitteet omaan huoneeseen.
• Hyvällä äänikurilla päästään jo pitkälle: pitkät keskustelut on mieluiten käytävä vapailla alueilla, esim. 

meluttomissa (hiljaisissa) huoneissa ja kahvitiloissa. Ei saa huudella huoneen laidalta toiselle, vaan asia pitää 
käydä sanomassa. Ja kaikki haluavat varmasti langattomat puhelimet, jotka hälyttävät värisemällä!

Tri Vinesh Oommen on järkyttynyt ja toivoo työnantajilta 
voimatoimia avotoimistojen meluongelmien ratkaisemiseksi.

”Kun pitää mielessä, että kaik-
ki nämä toimenpiteet maksavat, en 
usko, että työnantajat tulevat puuttu-
maan nopeasti tilanteeseen. Nykyi-
sessä talouskriisissä työnantajat ovat 
erittäin haluttomia tekemään asialle 
mitään.” 

Akustiikkakatto puuttuu 
monesta toimistosta

Vinesh Oommenin mukaan 70 pro-
sentissa toimistoista puuttui akus-
tiikkakatto.

”Myös lopuissa 30 prosentissa 

henkilöstö valitti puhelinkeskuste-
luista, puhelimien soimisesta, ihmis-
ten äänistä, kopiokoneista ja muista 
lähteistä aiheutuvasta melusta.” 

Hyvä huoneakustiikka on tietys-
ti tärkeää, hän huomauttaa ECO-
lehdelle, mutta lisää epäilevänsä, 
ettei meluproblematiikkaa kaikesta 
huolimatta voida ratkaista. 

Sitä mukaa kun avotoimistoja 
on rakennettu lisää, on melua vai-
mentavien toimenpiteiden kysyntä 
kasvanut. Ennen kaikkea tarvitaan 
ääntä vaimentava sisäkatto.

solukonttorin sijasta on valittu mai-
semakonttori.

Ärsyyntymistä ja enemmän 
työnsä lopettaneita

Raportin on laatinut tri Vinesh Oom-
men, joka toimii tutkijana Queens-
landin teknillisen yliopiston ter-
veystieteen ja biolääketieteellisen 
innovaation laitoksella. 

”Tulokset ovat järkyttäviä!”
Raportissa kerrotaan korkeista 

stressitasoista, henkilökohtaisista 
konflikteista, kohonneesta veren-
paineesta ja työntekijöiden suuresta 
vaihtuvuudesta. Yksityisyys häviää, 
työntekijät menettävät mielestään 
identiteettinsä. Keskittyminen heik-
kenee ja tuottavuus laskee. Samalla 
työntekijöiden vaihtuvuus kasvaa, 
toteavat kansainväliseen tutkimusai-
neistoon perehtyneet australialaiset 
tiedemiehet. 

Vinesh Oommenilla on pessimis-
tinen käsitys siitä, mitä työnantajat 
aikovat tehdä ongelmalle. 

”Suunnittelevatko työnantajat 
uudelleen koko toimiston vai sijoi-
tetaanko toimistotyöntekijät suljet-
tuihin toimistoihin vai tutkitaanko 
koko toimiston akustiikka, vai jota-
kin muuta?”

Kuva: Sharon Thompson



16

Suuri puolalainen seulontatutkimus osoittaa,  
että monet vanhemmat eivät tiedä, että heidän  
lapsillaan on vaikeita kuulo-ongelmia.  
Kouluissa tarvitaan äänenvaimennus-
materiaaleja suojaamaan haitalliselta melulta.

Sananparressa sanotaan, että 
”huono kuulo ei näy”. 

Nyt tälle on saatu hälyttävä 
vahvistus Puolasta, jossa on tutkittu 
yli 80 000 seitsenvuotiaan koulu-
laisen kuulo. Samalla tarkastettiin 
kuulo yli 12 000 koululaiselta ikä-
ryhmässä 8-12 vuotta.

Tulokset paljastavat, että joka 
viidennellä lapsella on kuulo-
ongelmia.

Kaikkein huonokuuloisimpien 
ryhmään lukeutuvien 7 710 lapsen 

vanhemmista 60 prosenttia ei ollut 
tietoinen ongelmasta. Ja jos van-
hemmat eivät tiedä omien lastensa 
kuulevan huonosti, miten sen tietäisi 
koulujen henkilöstö. 

”Seulontatutkimusten tarkoitukse-
na oli löytää kuulo-ongelmat. Lisäk-
si niillä pyrittiin lisäämään suuren 
yleisön tietoisuutta pitkäaikaisten 
kuulo-ongelmien lääketieteelli-
sistä ja sosiaalisista seurauksista”, 
kommentoi tutkimuksia Varso-
vassa sijaitsevan IPPH:n (Institu-

PIILEVÄT KUULO-ONGELMAT KOULUTYÖN UHKANA

IPPH:n tutkimus tehtiin yhteistyössä Gdanskin teknillisen yliopiston 
multimediajärjestelmien osaston, Huonokuuloisten ja kuurojen ystävien 
yhdistyksen, Puolan tiedeakatemian kuulopatofysiologian sekä puhe- ja 
kommunikaatiohäiriöiden neuvoston kanssa.
 Tutkimuksessa tarkasteltiin kuulokynnystä alueella 250-8 000 Hz ja 
aivojen kykyä käsitellä aistittuja ääniä, sekä nauhoitettiin tutkittujen lasten 
puhetta. 
 Tarkoituksena on ollut paitsi kartoittaa kuulo-ongelmien esiintymistä ja 
jakaa tietoa näistä ongelmista ja korkeista äänistä, myös tarjota hoitoa 
kuulo-ongelmista kärsiville.
 Pidemmällä tähtäyksellä tutkimuksella pyritään myös edistämään 
varhaisten ja säännöllisten lääketieteellisten palvelujen tarjoamista koko 
väestölle.Professori Andrzej 

Czyżewski, IPPH:n 
tiedeneuvoston jäsen. 

Professori Henryk 
Skarżyński, IPPH:n johtaja.

te of Physiology and Pathology of 
Hearing) johtaja professori Henryk 
Skarżyński.

IPPH vastasi tutkimuksesta, joka 
tehtiin maalis-kesäkuussa 2008 Puo-
lan seitsemässä itäisessä provins-
sissa, joissa asuu yhteensä yli 40 
prosenttia Puolan väestöstä.

Laajaan tutkimukseen osallistui 
miltei 90 prosenttia provinssien 
peruskouluista, kaikkiaan 5 701 
koulua.

Lisäksi pääkaupungissa Varso-
vassa on tutkittu 20 000 kaksitois-
tavuotiasta.

Välitunnit aiheuttavat 
tinnitusta
Molemmissa ryhmissä joka kolmas 
koululainen kertoo kärsivänsä tinni-
tuksesta – korvien soimisesta, piipi-
tyksestä tai muista häiriöäänistä. 

Joissakin Varsovan kouluissa 
mitattiin välitunneilla yli 100 dB:n 
äänitasoja vuonna 2006 tehdyssä 
pilottitutkimuksessa.

”Tämä on todennäköisin syy 
uusiutuvaan ja krooniseen tinni-
tukseen”, toteaa Skarżyński.

Lisäksi on todettu, että kyky saa-
da selvää äänistä heikkeni välitun-
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Välituntien korkeat äänitasot heikentävät kykyä saada 
selvää puheesta oppitunneilla.
 ”Luokkahuoneiden ja käytävien huoneakustiikka on tärkeä 
tekijä, joka on aina otettava huomioon laskelmissa”, 
muistuttaa professori Andrzej Czyżewski.
 Kuva esittää koulukäytävää, jossa on äänenpainetasoa 
alentava ja äänen leviämistä vähentävä akustiikkakatto.

tien jälkeen – 30 minuutin välitunti 
saattoi heikentää havainnoimisky-
kyä jopa parin tunnin ajaksi. 

Ilmiöstä, jossa kuulokynnys tila-
päisesti nousee, käytetään nimitystä 
TTS (Temporary Threshold Shift, 
tilapäinen kuulonalenema). Sen voi 
aiheuttaa muun muassa kannetta vien 
CD- ja MP3-soittimien kuuntelu, 
joka voi olla syynä myös pysyviin 
kuulo-ongelmiin. Nykyään onkin 
tullut tavaksi puhua Ipod-korvista.

TTS on huomioitu myös pilotti-
tutkimuksessa. 

”Vaikutukset ilmenevät kaikilla 
välitunneilla, ja myös oppitunneil-
la”, huomauttaa professori Andr-
zej Czyżewski Gdanskin teknillisen 
yliopiston multimediajärjestelmien 
osastolta, joka on vastannut muun 
muassa kuulokokeiden tekniikasta.

”Kirjoittajat painottavat voi-
makkaasti, että suuria TTS-arvoja 
havaittiin taajuusalueilla, jotka ovat 
ratkaisevia puheen ymmärtämisen 
kannalta, ts. alueella 1 600 - 3 400 
Hz.”

Professori Skarżyńskin mieles-
tä kuuloa uhkaavista tekijöistä on 
ehdottomasti jaettava tietoa.

”Lasten täytyy saada tietää, että he 
ovat vastuussa terveydestään, myös 
kuulostaan”, hän sanoo ja lisää kou-
lujen ääniympäristön korjaamisen 
asettavan suuria haasteita:

”Luokkahuoneiden ja käytävien 
huoneakustiikka on keskeinen teki-
jä, joka on aina otettava huomioon 
laskelmissa.”

Kouluissa tarvitaan 
äänenvaimentimia

Akustiikkakatto, mahdollisesti 
yhdessä vaimentavien seinälevy-
jen kanssa, alentaa taustamelua ja 
parantaa mahdollisuuksia saada 
selvää puheesta.

Lapset, joilla on kuulonalenema, 
kärsivät myös muista ongelmista 
professori Skarżyńskin mukaan.

”Se vaikuttaa lasten tunne-elämään 
ja älylliseen kehitykseen, heidän 
menestykseensä koulussa ja suh-
teisiin muihin ihmisiin.”

”Mielestämme yksi merkittävim-
mistä ongelmista on kuulokyvyn 
heikentyminen niin kutsutuilla ’hyp-
pytunneilla’.”

Kuva: Mikko Pekki/Studio Sempre
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Urheiluhallien akustiikka  
– ratkaisu ongelmiin

”Paras tapa saada ihmiset toden 
teolla ymmärtämään huoneakus-
tiikan merkitys, on antaa heidän 
kokea tulos paikan päällä”, sanoo 
koulutus tilakonsepteja Ecophonil-
la Benelux-maissa kehittävä Guus 
Klamerek.

Lähes 100 henkilöä osallistui 
urheiluhallien ääniympäristöä käsi-
telleeseen kansalliseen seminaariin 
15. joulukuuta viime vuonna.

Seminaarin luennoitsijoina toimi-
vat Jeroen Neggers Alankomaiden 
olympiakomitean kanssa yhteistyötä 
tekevästä ISA Sportista (Institute 
for Sports Accommodations) ja 
Theo Appeldoorn ”meluntorjunta-
yritys” Acour Lawaaibestrijdingistä 
sekä Len van Rijn Liikunnanopet-
tajien kuninkaallista yhdistykses-
tä KVLO:sta ja Guus Klamerek 
Ecophonilta.

Vaimentavat seinälevyt 
lyhensivät jälkikaiunta-aikaa

Seminaarin yhteydessä tehtiin vie-

railu hollantilaisessa Vleuterwei-
den kaupungissa sijaitsevaan Wij-
deWereldin urheiluhalliin, jossa 
jälkikaiunta-aika saatiin yli sekun-
nin lyhyemmäksi asentamalla sinne 
tehokkaat vaimennuslevyt! Hallin 
katonrajaan oli aikaisemmin asen-
nettu ”ääntä vaimentavia” lastuvil-
lalevyjä, mutta jälkikaiunta-aika oli 
siitä huolimatta jäänyt liian pitkäksi 

– peräti 2,9 sekunniksi.
Seinien uudet vaimennusle-

vyt lyhensivät jälkikaiunta-ajan 
1,8 sekuntiin. Tilojen sopivuuden 
urheilukäyttöön varmistavan ISA 
Sportin mukaan tämäntyyppisessä 
laitoksessa jälkikaiunta-aika ei saa 
ylittää 2 sekuntia.

Lääke tärykaikuun

Seminaarissa KVLO:ta edustava lii-
kunnanopettaja Len van Rijn esit-
teli kuulijoille ”Liikunnanopetta-
jan kokemuksia huoneakustiikasta”. 
Itsekin kuulonalenemasta kärsivä 
van Rijn totesi, että niillä yhdistyk-

seen kuuluvilla liikunnanopettajilla, 
joiden työpaikalla on huono ääniym-
päristö, on paljon enemmän kuulo-
vammoja kuin hyvässä ääniympä-
ristössä työskentelevillä. KVLO on 
varma siitä, että huono huoneakus-
tiikka on omiaan aiheuttamaan väsy-
mystä, päänsärkyä, ääniongelmia, 
stressiä ja muita oireita.

Tärykaiku on äänitasoa nostava 
kaiku, joka syntyy kahden saman-
suuntaisen seinän välille ja joka 
heikentää tuntuvasti ääniympäris-
töä etenkin urheiluhalleissa, voi-
mistelusaleissa ja muissa tiloissa, 
joissa on pitkät ja korkeat seinät. 
Tärykaikua voidaan torjua tehok-
kaimmin asentamalla tilaan ääntä 
vaimentavia materiaaleja. Myös täs-
tä keskusteltiin seminaarin aikana ja 
tähdennettiin, että vaimennusmate-
riaalien on oltava sekä pehmeitä että 
iskuja ja törmäyksiä kestäviä.

”Kuulovammat ovat paljon 
yleisempiä liikunnanopettajil-
la, joiden työpaikalla on 
huono ääniympäristö, kuin 
hyvässä ääniympäristössä 
työskentelevillä.”
Len van Rijn edustaa Alankomaiden 
liikunnanopettajien kuninkaallista 
yhdistystä.

WijdeWereldin urheiluhalli 
hollantilaisessa Vleuter-
weiden kaupungissa.

Seinien tyylikkäät vaimennuslevyt lyhensivät urheiluhallin jälkikaiunta-aikaa 
peräti 1,1 sekuntia – mikä on merkittävä parannus.

”Seinien vaimennuslevyt lyhensivät 
jälkikaiunta-aikaa yli sekunnin. Niiden 
ansiosta urheiluhalli täytti Hollannissa 
voimassa olevat vaatimukset!”
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Hollantilaiset liikunnanopettajat ovat 
haastaneet työnantajansa oikeuteen 
saatuaan vakavan kuulonaleneman 
työpaikkojensa huonon ääniympä-
ristön vuoksi. Koulut joutuvat mak-
samaan opettajille korvauksia. 

Liikunnanopettajien asioita hoi-
tava KVLO (Liikunnanopettajien 
kuninkaallinen yhdistys) toimii asi-
assa opettajien tukena.

Huono huoneakustiikka ei ole 
kuitenkaan mikään uusi ongelma! 
KVLO on aiemmin julkaissut rapor-
tin opettajien kuulo- ja puheongel-
mista, väsymyksestä ja stressistä. 
Raportti oli yksi tärkeimmistä syistä, 
joiden vuoksi Hollannissa otettiin 
vuonna 2005 käyttöön entistä tiu-
kemmat standardit – mikä ei tässä 
tapauksessa ilmeisesti kuiten-
kaan auttanut.

Useimmissa liikuntatiloissa 
ja voimistelusaleissa on kovat lat-
tiat, seinät ja katot. Kun vielä huone-
tilavuudet ovat suuria, tilojen ääni-
tasot nousevat korkeiksi ja niihin 
syntyy kiusallista jälkikaiuntaa.

Meluisan ääniympäristön vuoksi 
oppilaiden on erittäin vaikea saada 
selvää opettajan puheesta ja opet-
tajan on korotettava ääntään tul-
lakseen kuulluksi. Tämä rasittaa 
opettajan äänihuulia ja aiheuttaa 
väsymystä.

Huono ääniympäristö voi vaa-
rantaa myös turvallisuuden. Hätäti-
lanteessa opettajan täytyy reagoida 
nopeasti ja saada oppilaat kuule-
maan, mitä hänellä on sanottava-
naan. 

Tiloissa, joissa on korkeat ja pit-
kät samansuuntaiset seinät, on kiin-
nitettävä erityistä huomiota huone-
akustiikkaan, sillä muussa tapauk-
sessa niihin voi syntyä häiritsevää 
tärykaikua. 

Urheiluhalleissa yli 3,0 sekunnin 
jälkikaiunta-ajat ja yli 80 dB(A):n 
äänitasot ovat valitettavasti pikem-
minkin sääntö kuin poikkeus. 

Tässä yhteydessä on muistettava, 
että jo 85 dB(A):n melu voi aiheut-
taa pysyvän kuulovamman altistu-
misajasta riippuen!

Paras äänenvaimennus!

Valittaessa äänenvaimennus-
materiaaleja seiniin ja kattoon on 
erittäin tärkeää, että valitut tuot-
teet tarjoavat parhaan ajateltavissa 
olevan äänenvaimennuksen myös 
matalammilla äänitaajuuksilla. Se 
on ehdoton edellytys standardien 
ja ohjearvojen vaatimusten täyt-
tämiseksi. Lisäksi materiaali-
en on kestettävä oppilaiden, 
pallojen ja mailojen isku-
ja.

Liikunnanopettajan pillin, joka on 
oikeastaan tarkoitettu ulkokäyttöön, 
äänenvoimakkuus voi kohota  
105 dB(A):han, siis terveydelle 
haitallista äänitasoa korkeammaksi.

Kuulovammaiset liikunnanopettajat 
haastavat koulut oikeuteen
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Hypyt ja juoksut, pomppivat pallot, 
kannustukset ja huudot. Vihellykset. 
Urheilu- ja voimistelusalien korkea äänitaso 
ja suuret tilat vaikeuttavat kuulemista ja 
kommunikointia. Myös kuulovauriot 
ovat mahdollisia. Näiden ongelmien 
poistamiseksi tarvitaan tehokasta 
äänenvaimennusta.

Kovaa Käyttöä Kestävät aKustiiKKaKatot

Urheiluhalleissa ja voimistelu-
salissa on sisäänrakennettu-
na ääniongelma, joka täytyy 

ratkaista. Suuren tilavuutensa sekä 
korkeiden ja pitkien seiniensä vuoksi 
ne voivat jopa vaarantaa käyttäjiensä 
terveyden. Korkeat äänenpainetasot, 
kaiut ja esteettä leviävät äänet teke-
vät taustamelusta sietämätöntä niin 
opettajille kuin oppilaillekin.

Sanotaan, että melu synnyttää 
melua eli niin kutsutun ”Lombar-
din efektin”. Mitä voimakkaampaa 
taustahäly on, sitä enemmän ääntä 
on korotettava tullakseen kuulluk-
si. Näin ääniongelma voi tulla sie-
tämättömäksi ja vaikeuttaa kom-
munikointia, aiheuttaa stressiä ja 
vaarantaa kuulon. Ja mitä enemmän 

ihmisiä on paikalla, sitä pahemmat 
ovat seuraukset.

Parempi ääni tekee tilasta 
monipuolisen

Jos tilaa käytetään eri urheilulajeihin 
ja tarkoituksiin, on huoneakustiik-
ka sovitettava kaikkein äänekkäim-
män toiminnan mukaan. Käytetään-
kö tilaa myös musiikkiesityksiin, 
esitelmiin ja muihin tapahtumiin, 
joissa tarvitaan äänentoistolaittei-
ta? Äänenvaimennuksen ansiosta 
äänentoisto onnistuu paremmin ja 
sitä on helpompi säätää.

Ongelma on onneksi helppo rat-
kaista – kohtuullisin kustannuksin 
– tehokkaan äänenvaimennuksen 

avulla. Jos se siis tehdään oikein 
alusta alkaen…

Urheiluhallit ja voimistelusalit 
– hieman lisää ajateltavaa

1. Urheiluhalleissa ja muus-
sa opetusympäristössä on puheen 
oltava selkeää, jotta oppilaat kuuli-
sivat ohjeet, huudot ja varoitukset. 
Tämä edellyttää, ettei ääni pääse 
leviämään tilassa esteettä.

2. Äänenpainetasoa on alennet-
tava stressin ja kuulovaurioiden 
estämiseksi.

3. Jälkikaiunta-ajan on oltava riit-
tävän lyhyt hyvälle huoneakustii-
kalle yleisesti asetettujen vaatimus-
ten täyttämiseksi. Suosittelemme 

jälkikaiunta-ajaksi korkeintaan 1,2 
sekuntia. Tämän suosituksen täyt-
täminen on kuitenkin vaikeaa, ellei 
oikeita toimenpiteitä suunnitella jo 
rakennusprosessin varhaisessa vai-
heessa.

Olemassa olevissa rakennuk-
sissa on usein heikot valmiudet 
akustiikkakaton asentamiseen ja 
niiden kovat seinät vaikeuttavat 
äänenvaimennusvaatimusten täyt-
tämistä. Aina on kuitenkin olemassa 
ratkaisu, jolla saadaan huoneakus-
tiikka ainakin paremmaksi – tilan 
kaikkien pintojen hyödyntäminen 
äänenvaimentimina.

4. Parhaan absorptioluokan (luok-
ka A) äänenvaimentimien on kestet-
tävä iskuja ja törmäyksiä.
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Eurooppalaisen standardin mukainen 
iskunkestävyys

Eurooppalaisessa standardissa EN 13964 alakatot ja seinävaimentimet 
jaetaan niiden iskunkestävyyden perusteella kolmeen luokkaan ja eri 
käyttöalueisiin:

• Luokan 1A kattojärjestelmiä ja seinävaimentimia on käytettävä 
monitoimihalleissa ja urheiluhalleissa, joissa pelataan käsipalloa tai 
muita kovaotteisia pallopelejä tai tennistä.

  Luokan 1A vaatimukset täyttäviä kattojen ja seinien äänenvaimenti-
mia löydät tuotejärjestelmästä Ecophon Super G™ Plus.

• Luokan 2A kattojärjestelmiä suositellaan voimistelusaleihin ja 
muihin tiloihin, joissa pelataan lentopalloa, salibandyä ja muita 
pehmeäotteisempia pallopelejä.

  Luokan 2A vaatimukset täyttäviä kattojen ja seinien 
äänenvaimentimia löydät tuotejärjestelmästä Ecophon Super G™.

• Luokan 2A ja 3A kattojärjestelmät soveltuvat kaikkiin tilanteisiin ja 
tiloihin, joissa vaaditaan iskunkestävää kattoa, esimerkiksi koulun 
käytäviin ja esikouluihin.

  Luokan 2A ja 3A vaatimukset täyttäviä kattojen ja seinien 
äänenvaimentimia löydät tuotejärjestelmistä Ecophon Super G™  
ja Super G™ Dp XL (koulun käytävien iskuille alttiille katoille).

Tutustu Ecophon Super G™ -tuotteisiin Internetissä www.ecophon.fi

Näin parannat huoneakustiikkaa

Jälkikaiunta-ajan lyhentämiseksi, äänen leviämisen rajoittamiseksi 
ja äänenpainetason alentamiseksi koko kattoon asennetaan 
korkeimman absorptioluokan (A) äänenvaimennuslevyt. Yhdessä 
kahdelle vierekkäiselle seinälle asennettujen tehokkaiden 
vaimennuslevyjen kanssa estetään myös häiritsevä tärykaiku, sillä 
ääni pyrkii kimpoilemaan seinältä toiselle. Vaatimuksena on, että 
äänenvaimennusmateriaalit täytyy asentaa suoraan alustaan ja että 
niiden pinta kestää iskuja ja törmäyksiä.

De Matrix -koulu voitti ”Koulurakennuspalkinnon 
2009” – suuren hollantilaisen arkkitehtikilpailun, 
jonka teemana oli kestävä rakennussuunnittelu. 
Liikuntasaliin on luotu hyvä ääniympäristö ääntä 
vaimentavilla materiaaleilla.

Ecophon Super G™ on urheiluhallien, voimistelu-
salien, koulun käytävien ja muiden vaativien 
käyttöympäristöjen kattoihin ja seiniin tarkoitettu 
vaimennusjärjestelmäperhe. Iskunkestävän Super 
G -pintansa ansiosta vaimennuslevyt kestävät 
iskuja ja törmäyksiä ja estävät vaurioita.
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Ainoastaan poikkeuksellisen 
paksuista seinistä huomaa, 
ettei pian vuoden täyttävä 

esikoulu ole samanlainen kuin muut 
esikoulut.

Toiminta siirtyi uuteen rakennuk-
seen syyslukukaudella 2008 erään 
kerrostalon pohjakerroksesta, jonka 
tilat oli muutettu esikoulun tarpei-
siin.

Stadsskogenin esikoulu on raken-
nettu passiivitalotekniikalla ja se on 

lajissaan uraa uurtava. Ruotsissa ei 
ole toista esikoulua – eikä luulta-
vasti koko Euroopassa – joka olisi 
rakennettu samalla energiaa säästä-
vällä tekniikalla.

Henkilöstö osallistui

Yksi tärkeimmistä huolenaiheista 
on ollut, miten saada rakennukseen 
hyvä ääniympäristö ja estää ärsyt-
tävä melu. Kun saman katon alla 
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on paljon vilkkaita lapsia, syntyy 
helposti voimakasta ja väsyttävää 
melua.

”Ero aiempien tilojemme ääniym-
päristöön on suuri”, selittää rehtori 
Agneta Augustsson tyytyväisenä. 
Nyt emme ole yhtä väsyneitä työ-
päivän jälkeen kuin ennen.

Hän kertoo, että henkilöstö sai 
olla mukana koko suunnitteluvai-

heessa ja pääsi esittämään omia 
näkemyksiään muun muassa ääni-
ympäristöstä.

Akustiikkakatto on yhdistetty vai-
mentaviin seinälevyihin, ja myös 
taustamelua on pyritty määrätietoi-
sesti vähentämään. 

Esimerkiksi astianpesukoneita on 
vain yksi, ja tietokone, faksi ja muut 
toimistokoneet on poistettu yhtei-

Euroopan ensimmäisessä passiivitalotekniikalla 
rakennetussa esikoulussa kiinnitettiin 
ääniympäristöön erityistä huomiota. Koulussa on 
mm. akustiikkakatto ja ääntä vaimentavalla 
materiaalilla päällystetyt pöydät. Koulussa on 
käynyt myös kuninkaallisia vieraita. Tervetuloa!

EUROOPAN ENSIMMÄINEN PASSIIVITALOTEKNIIKALLA RAKENNETTU ESIKOULU
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Rehtori Agneta Augustsson puhuu koko henkilöstön suulla kertoessaan, että 
uusissa tiloissa on erittäin hyvä ääniympäristö. Huomaa absorptioluokan A 
akustiikkakatto.

Suuret ikkunasyvennykset, joihin lapset voivat ryömiä. Ebba Brunegård ja Emmy Antmarker 
ovat kaksi ainutlaatuisen esikoulun lähes sadasta lapsesta. 

Arkkitehti

Glantz Arkitektstudio

Ecophonin akustiikkakatto

Ecophon Gedina™ A  
Ecophon Hygiene™ Perfomance A 
Ecophon Wall Panel™ Super G

sistä tiloista ja sijoitettu erilliseen 
pieneen toimistokoppiin. Pöydissä 
on ääntä vaimentavaa materiaalia 
lasien, aterimien ja muiden kovien 
esineiden aiheuttaman kilinän ja 
kolinan vähentämiseksi.

Kunta teki äkkikäännöksen

Esikoulusta oli jo suunnitelmat ja 
luonnokset valmiina, kun Alingsåsia 
johtavat poliitikot päättivät panos-
taa energiatehokkaaseen rakenta-
miseen. 

Kunta teki dramaattisen äkkikään-

nöksen ja päätti rakentaa esikoulun 
passiivitalotekniikalla perinteisen 
rakennustekniikan sijaan.

”Siitä syystä rakennuksesta tuli 
hieman myönnettyä rakennusoi-
keutta suurempi”, toteaa arkkitehti 
Maria Hallberg.

Mitään arkkitehtonisia kummalli-
suuksia ei rakennustekniikan muut-
taminen kuitenkaan tuo mukanaan, 
sanoo Maria Hallberg. Hän työsken-
telee Glantz Arkitektstudiossa, jolla 
on kokemusta useista passiivitalo-
tekniikalla toteutetuista rakennus-
projekteista. 

Hän huomauttaa, ettei passiivita-
loissa ole katossa kipsilevyjä, vaan 
perusvaimennuksena toimii puoli 
metriä paksu eristys akustiikkakaton 
yläpuolella.

Erittäin matalat taajuudet voidaan 
vaimentaa tehokkaammin tällä rat-
kaisulla, ja samalla alentaa myös 
taustaääniä, joita esimerkiksi ilman-
vaihtolaitteistot aiheuttavat. 

Hyvän ääniympäristön lisäksi 
myös ilman laadulle asetettiin tiu-
kat vaatimukset.

Passiivitaloon ei tuoda ylimää-
räistä lämpöenergiaa kuin erittäin 

kovilla pakkasilla, sillä raitis tuloil-
ma lämmitetään poistoilmalla läm-
mönvaihtimessa.

Kaikki oppivat äänikurin

Melu synnyttää melua, on tapana 
sanoa. Akustiikaltaan huonoissa 
tiloissa, joissa on muun muassa pit-
kä jälkikaiunta-aika, täytyy korottaa 
ääntä tullakseen kuulluksi. Siitä seu-
raa, että jokainen pyrkii puhumaan 
muita kovemmin.

Tehokkailla äänenvaimennusma-
teriaaleilla ja hyvällä huoneakustii-

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Saksa ja Itävalta johtavat  
– mutta EU epäröi
Passiivitalotekniikka on viety pisim-
mälle Saksassa ja Itävallassa. Pas-
siivitalo-käsite jätetään kuitenkin 
pois EU:n uudesta rakennustehok-
kuusdirektiivistä.

EU hyväksynee syksyllä uuden 
EU-direktiivin, joka tiukentaa ener-
giansäästövaatimuksia. Passiivitalo-
käsite oli mukana vielä direktiivin 
valmisteluvaiheessa. Myöhemmin 
se kuitenkin poistettiin.

Vain seitsemän EU:n 27 jäsen-
maasta on laatinut kansalliset määri-
tykset erittäin vähän energiaa kulut-
taville taloille. 

Passiivitalo-käsite on vain Itä-

vallan kansallisissa määrityksissä: 
”Klima:aktiv Passivhausstandard”. 
Siellä noin kymmenen prosenttia 
uudisrakennuksista on passiivitalo-
ja. Myös Saksa on edennyt kehityk-
sessä pitkälle ja sinne on rakennettu 
jo noin 8 000 passiivitaloa. Tanskas-
sa tavoitteena on, että vuonna 2020 
kaikki uudet rakennettavat talot ovat 
passiivitaloja. Ruotsissa on tähän 
mennessä rakennettu ja peruskor-
jattu vajaat 20 kiinteistöä energian-
säästömallia noudattaen.

Wolfurtin kaupungissa Itävallassa 
on paljon huomiota saanut, vuonna 
1999 passiivitalotekniikalla raken-

nettu kerrostalo. Rakennuksessa on 
teräsrunko ja puiset ulkoseinät ja 
sen eristyspaksuus on maksimissaan 
350 mm.

EU julkaisee vuonna 2016 täy-
sin uudet rakennusmääräykset, jotka 
vastaavat Itävallassa jo nyt sovellet-
tavia määräyksiä. EU jättänee mää-
räyksistä kuitenkin pois passiivitalo-
käsitteen, sillä sen mukaan se rajoit-
taisi käytettävää tekniikkaa.

EU:n mielestä keinot päästä tavoit-
teeseen voivat vaihdella, kunhan 
tulevaisuuden rakennukset säästävät 
energiaa ja vähentävät päästöjä.

kalla saadaan ympäristö, jossa ei tar-
vitse puhua kovempaa saadakseen 
äänensä kuuluviin.

Vasta kun puitteet ovat kunnos-
sa, äänikurin opettaminen onnistuu. 
Esikoulussa niin henkilöstöä kuin 
lapsiakin opetetaan yhdessä luo-
maan hiljaisempi ja rauhallisempi 
ympäristö, jossa kaikki viihtyvät 
ja voivat paremmin.

”Olemme mielestäni päässeet pit-
källe ja saaneet mitä halusimme”, 
summaa rehtori Augustsson ääni-
ympäristötyötä.

Kuninkaallinen visiitti

Esikoulussa on vieraillut myös 
Ruotsin kuningaspari Kaarle XVI 

Kustaa ja kuningatar Silvia. Kaar-
le XIV Kustaa on tullut tunnetuksi 
aktiivisuudestaan ympäristökysy-
myksissä.

Kuningasparin kerrotaan kysel-
leen paljon passiivitalotekniikasta, 
ja pohtineen jopa sen sopivuutta 
Drottningholmin linnaan, jossa 
kuningasperhe virallisesti asuu. 

Drottningholm on hyvin säilynyt 
1600- ja 1700-luvun linnaympäris-
tö, joka on rakennettu ranskalaisten 
esikuvien mukaan.

Vuonna 1991 Drottningholm 
pääsi Unescon maailmanperintö-
luetteloon, jonka kohteilla katso-
taan olevan korvaamatonta arvoa 
ihmiskunnalle. Koko tilan kattava akustiikkakatto rajoittuu valokuiluun. 

Älykkäästi sijoitetut ikkunat päästävät sisälle 
mahdollisimman paljon valoa suojaten samalla liian 
voimakkaalta auringonpaisteelta.

Kylmä ulkona, lämmin sisällä. Esikoulun lämmitys 
toimii hyvin.

Kattoon ja seiniin asennetut äänenvaimentimet vähentävät 
muun muassa kiusallista tärykaikua.

Jatkoa edelliseltä sivulta
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Lämmitysenergian kokonaistarve 
ratkaisee, voidaanko talo luokitella 
passiiviseksi. Esimerkiksi Ruotsis-
sa ja Itävallassa passiivitalon ener-
giankulutus saa olla korkeintaan 15 
kilowattituntia neliömetriä ja vuotta 
kohden.

Passiivitalossa optimoidaan talon 
kaikki tarvittavat osat: vaippa (sei-
nät, ikkunat, lattiat ja katot) ja ilman-
vaihto. Samalla minimoidaan ener-
giahäviöt. Käytännössä se tarkoittaa 
rakennusta, jossa on hyvä eristys, 
ilmatiivis vaippa ja tehokkaalla läm-
möntalteenotolla varustettu koneel-
linen ilmanvaihto.

Mitään huippuedistyksellisiä tek-
nisiä ratkaisuja ei tarvita. 

Lämpö saadaan esimerkiksi 
ihmisistä, koneista ja valaisimista. 
Ihminen luovuttaa itsestään yhtä 
paljon lämpöä kuin 100 watin heh-
kulamppu.

Kylmäsiltojen välttäminen on 
yksi tärkeimpiä tehtäviä. On ole-
massa esimerkkejä taloista, jotka 
on rakennettu huolellisesti passii-
vitalomääräysten mukaisesti, mutta 
joissa on vahingossa porattu seinään 
reikiä ja tuhottu näin rakennuksen 
eristävä vaippa.

Aurinkoenergian hyödyntämi-
seksi talo on sijoitettava oikein 
tontille.

Passiivitalon rakentaminen 
tulee vain hieman tavallisia 
rakennuksia kalliimmaksi. 
Ajan myötä kokonaiskus-
tannukset kuitenkin jää-
vät pienemmiksi, sil-
lä energiankulutus 
vähenee.

Rakennusten 
ikkunakoot ovat 
koko ajan suu-
rentuneet, kun 
ikkunoiden 
u-arvot (eris-
tyskyky) ovat 
parantuneet.

Passiivitalois-
sa voidaan käyt-
tää lisälämpöä erit-
täin kovilla pakkasilla. Alingsåsin 
esikoulussa avuksi voidaan ottaa 
kaukolämpö, jos ulkona on poik-
keuksellisen kylmää. 

Passiivitalot sopivat sekä kyl-
mään että lämpimään ilmastoon.

Passiivitalo pintaa syvemmältä

Piirros havainnollistaa eristyksen ja 
lämmityksen toimintaperiaatetta – näillä 
kahdella tekijällä talosta voidaan tehdä 
passiivinen, jolloin sen lämmittämiseen ei 
tarvita lisäenergiaa. 
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Uppsalan akateemisen sairaalan 
Työ- ja ympäristölääketieteen osas-
ton ylilääkäri Robert Wålinder on 
tutkinut tutkijakollegoidensa kans-
sa äänitasoja muutamissa Ruotsin 
kouluissa, esikouluissa ja päiväko-
deissa.

Tutkijat saattoivat todeta äänita-
son ylittävän toisinaan 80 dB(A):n 
äänitason. Arvoa käytetään Ruot-
sin teollisuudessa raja-arvona (niin 
kutsuttuna toiminta-arvona), jonka 
ylittävillä työpaikoilla työnantajan 
on informoitava työntekijöitä kuu-
losuojaimien käytöstä ja kuulovam-
mojen vaarasta. 

Joissakin tapauksissa ylittyi myös 
ylempi toiminta-arvo 85 dB(A), joka 
velvoittaa työnantajaa huolehtimaan 

siitä, että työntekijät käyttävät kuu-
losuojaimia. 

Melumittaukset paljastivat ylei-
seksi äänitasoksi keskimäärin 70 
desibeliä. Se vastaa suunnilleen 
kaupunkiliikenteen aiheuttamaa 
melua.

”Kirkaisut ovat haitallisia”

Robert Wålinderin mielestä teol-
lisuudessa melun mittaukseen 
sovellettavat normit eivät sovi näi-
hin ympäristöihin. Leq-arvo, ekvi-
valentti äänitaso eli keskiäänitaso, 
on äänitasojen kahdeksan tunnin 
keskiarvo.

”Opettajat eivät kuitenkaan ole 
luokkahuoneissa kahdeksaa tuntia. 

Sitä paitsi kirkaisut voivat aiheut-
taa pahempia kuulovaurioita kuin 
lähellä toiminta-arvoa oleva tasainen 
konemelu. Kahdeksan tunnin keski-
arvo jättää huomiotta kirkaisujen ja 
muiden impulssiäänten aiheuttamat 
akuutit kuulovauriot. Siksi mittaus-
menetelmällä saadut tulokset eivät 
kuvaa täysin aukottomasti lääketie-
teellisiä riskejä”, ylilääkäri Robert 
Wålinder sanoo.

Tutkimukseen sisältyi 4 600 työn-
tekijälle suunnattu kysely, johon 
kahdeksan kymmenestä vastasi. 

Koululaiset rikkovat teollisuuden äänivallin

Koulun ääniympäristöä ei 
hyväksyttäisi muilla 
työpaikoilla, toteaa 
ylilääkäri Robert Wålinder.

Ilmanvaihtoilman läm-
mönvaihto. Raitis ilma 
otetaan ulkoa ja lämmi-
tetään poistoilmalla.

Poistoilma

Raitis ilma

Talviaurinko

Kesäaurinko

Katon eristys-
paksuus on  
vähintään 50 cm.
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Alakatto on yleensä huoneen suurin 
vapaa pinta, joten sillä on ratkaiseva 
merkitys tilasta saadulle vaikutel-
malle. Valitsemalla alakaton pinta 
oikein, saadaan se jakamaan valoa 
tasaisesti tilaan. Lue, mikä merkitys 
katon takaisinheijastavuudella on 
tilan kokemiselle.

Arkkitehdit, sisustussuunnittelijat 
ja muut tilojen suunnittelusta vas-
taavat odottavat luonnollisesti, että 
tilasta tulee heidän suunnitelman-
sa mukainen. Valitettavasti tulos ei 
aina vastaa odotuksia. Katto heijas-
taa valoa eri tavalla riippuen pinnan 
rakenteesta, ja usein tilaan muo-
dostuu ikkunoista ja keinovaloista 

epämiellyttäviä heijastuksia, jotka 
saavat katon valaistuksen vaikutta-
maan epätasaiselta.

Uusien tutkimusten ansiosta on 
mahdollista toteuttaa ihanteellinen 
pintaratkaisu. Ihanteellisessa pin-
nassa kiilto ja pintarakenteen siley-
destä tai epätasaisuudesta johtuva 
takaisinheijastavuus ovat tasapai-
nossa.

Tasaista valoisuutta kattoon

”Lumi on hyvä esimerkki  
siitä, miten takaisinheijasta-
vuus vaikuttaa, Ecophonin 
projektijohtaja Johanna  
Friman sanoo. Puuterilumen 
heijastavuuskerroin on suuri 
ja se koetaan häikäisevän 
valkoiseksi vasta sataneiden 
lumikiteiden vuoksi, jotka 
asettuvat maahan huokoi-
seksi pinnaksi, kun taas 
”vanha” lumi pakkautuu ja 
muodostaa tiiviimmän  
pinnan, joka ei heijasta  
valoa yhtä voimakkaasti.”

Kuva: Åke E:son Lindman



0

1

2

3

4

5

6

7

0

20

40

60

80

100

120

27

Tanskalainen Delta on tutkinut takaisinheijastavuuden vaikutuksia 
ja tehnyt mittauksia, miten erilaiset kattopinnat reagoivat valoon 
ja valaistukseen. Jos takaisinheijastavuus on liian vähäistä, katto 
koetaan paljon vaaleammaksi ja häikäiseväksi tarkasteltaessa 
sitä valonlähteen suuntaan kuin valon tullessa katsojan takaa. 
Kun takaisinheijastavuus on liian voimakasta, on vaikutelma 
päinvastainen. Jos takaisinheijastavuuskerroin on noin 60, on 
kattopinnan luminanssi (valaistus) suunnilleen sama riippumatta 
siitä, mistä tilan kohdasta sitä tarkastelee, kuten alla oleva 
esimerkki osoittaa.

Faktat
Takaisinheijastavuuskerroin = mcd

m2lx

jossa cd=kandela eli valovoiman yksikkö (kuinka paljon valoa sätei-
lee tiettyyn suuntaan valonlähteestä) ja lx=luksi on valaistusvoimak-
kuuden yksikkö (kuinka voimakkaasti pinta on valaistu). Takaisinhei-
jastavuuskertoimen minimiarvo on 0 ja maksimiarvo 120. Alakaton 
pinnan kertoimen on oltava suunnilleen 60.

”Kaikessa on kyse tasapainosta, sanoo valaisinasiantuntija 
Kai Sørensen, joka työskentelee takaisinheijastavuusilmiötä 
tutkivassa tanskalaisessa elektroniikka-, valaistus- ja 
akustiikka-alan konsulttiyrityksessä Deltassa. Alakatto 
heijastaa päivänvaloa ja valaistusta eri tavoin riippuen 
pinnan ominaisuuksista. Sen pinnan toivotaan estävän 
mahdollisimman tehokkaasti pinnan kiillosta johtuvat 
häiritsevät peiliheijastukset. Mitä mattapintaisempi katto on, 
sitä vähäisempi on häikäisy- ja heijastusvaikutelma.”

”Koska alakattoa usein tarkastellaan pienestä kulmasta 
katon pituussuuntaan, sen pintarakenne vaikuttaa 
merkittävästi siihen, miten valo heijastuu pinnasta. Mitä 
karkeampi pinta on, sitä enemmän pinnan epätasaisuuksista 
aiheutuu heijastuksia. Kyse on tasapainosta. Pinnan 
rakenteen on oltava optimaalinen niin, että luminanssi pysyy 
tasaisena katon koko pinnalla ja katto vaikuttaa neutraalin 
valkoiselta ja valoisalta riippumatta siitä, mistä kohtaa 
huonetta sitä katsotaan. Tätä kuvaamme takaisinheijasta-
vuus ker toimella, jonka silloin on oltava 60.”

Yksi hyvän alakaton tärkeimmistä ominaisuuksista on, että 
sen pinta näyttää samalla tavalla valaistulta riippumatta 
siitä, mistä kohtaa huonetta sitä tarkastellaan. 
Peiliheijastukset, kiilto ja värivaihtelut voidaan eliminoida. 
Huoneen on annettava sille alunperin suunniteltu vaikutelma.

Käyrästöstä nähdään, miten valaistus vaikuttaa erilaisiin 
kattopintoihin riippuen siitä, missä kohtaa huonetta katsoja seisoo. 
Valo vaikuttaa tasaisimmalta, jos alakattoon valitaan pinta B.

Erilaiset kattopinnat heijastavat valoa eri tavoin. Kun takaisin-
heijastavuuskerroin on noin 60, saadaan paras arvo (alakaton 
pinta B).
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Ecophonin äänenvaimen-
nusmateriaaleissa ja akus-
tiikkakatoissa peruslevy on 

lasivillaa. Sen päällä on Ecopho-
nin Akutex-teknologialla pinnoitettu 
tehokkaasti suojaava ja esteettisesti 
puhutteleva pinta. Huokoinen perus-
levy vaimentaa tehokkaasti häiritse-
vät ääniaallot. 

Tämän ansiosta huoneakustii-
kasta tulee joka suhteessa parempi.  
Jälkikaiunta-aika lyhenee, ääni kan-
tautuu pienemmälle alueelle, ääni-
taso alenee ja puheen erotettavuus 
paranee olennaisesti.

Tehokkaampi 
äänenvaimennus

Lasivillaan tunkeutuvat ääniaallot 
vaimenevat, kun äänienergia muut-
tuu kitkan vaikutuksesta lämpöener-
giaksi fysiikan lakien mukaisesti. 
Akustiikkalevyjen lämpötila nousee 
asteen murto-osia jo huoneen nor-
maaleilla äänitasoilla.

Vaimennettavan äänienergian 
määrä riippuu ennen kaikkea levyn 
paksuudesta, tiheydestä, huokoisuu-
desta ja rakenteesta. Lasivillalla on 
äärimmäisen hyvät vaimennusomi-
naisuudet.

Vaimennuslevyn pinnalla on sen 

sijaan ratkaiseva merkitys sille, 
kuinka paljon äänienergiaa pääsee 
levyn läpi heijastumatta takaisin. 
Akutex-pinnassa on paljon pieniä 
huokosia, joiden koko on valittu 
huolellisesti (halkaisija millimetrin 
murto-osia) ja jotka antavat sopivan 
”virtausvastuksen” virtausvastuksen 
äänenvaimennusmateriaaliin tunkeu-
tuville ääniaalloille. Huokoset ovat 
niin pieniä, ettei niihin pääsee likaa, 
pölyä eikä vettä puhdistettaessa.

Aallonpituudeltaan lyhyet ääni-
aallot, siis korkeataajuiset äänet, 
sisältävät vähiten energiaa, joten 
niiden läpäisykyky on heikoin. 
Ainutlaatuisen akustiikan salaisuus 
on huokosten koon ja tiheyden valin-
nassa. Niiden avulla voidaan luoda 
korkeille äänitaajuuksille sopiva 
virtausvastus, joka samalla tehos-
taa erittäin tärkeää matalataajuisten 
äänten vaimennusta. 

Akutex-pinnan niin kutsutun 
massahitausvastuksen vaikutuksesta 
levy alkaa värähdellä takana olevaa 
ilmatilaa vasten, jolloin äänienergia 
vaimenee entisestään alaslasketun 
akustiikkakaton yhteydessä syn-
tyvän resonanssiabsorption vaiku-
tuksesta.

Tästä syystä Akutex-pintainen 
akustiikkalevy vaimentaa ääntä jopa 

paremmin kuin pelkästä lasivillasta 
valmistettu levy.

Parempi ääniympäristö 
kaikille

Hyvä matalataajuisten äänten vai-
mennus on ratkaisevan tärkeää huo-

nokuuloisten henkilöiden kyvylle 
saada selvää puheesta. Tästä syys-
tä Akutexilla saadaan tehokkaampi 
äänenvaimennus, joka hyödyntää 
kaikkia, koko puhetaajuusalueella.

Miksi Akutex™-pinnoitetulla 
akustiikkalevyllä saadaan 
parempi ääniympäristö kuin 
pinnoittamattomalla levyllä ?

Vaimennuslevy muuttaa levyn 
huokoiseen materiaaliin tunkeutuvan 
äänienergian lämpöenergiaksi. Tämä 
estää suurinta osaa äänestä 
heijastumasta takaisin huoneeseen. 
Akutex-pintainen akustiikkalevy 
parantaa entisestään vaimennusta 
tärkeillä matalilla äänitaajuuksilla.

Akutex™ PINtAkÄSItteLYtekNOLOGIA



Technology and aesthetics in perfect balance
As the leading acoustic ceiling company, Ecophon has for thirty 
years been at the forefront in developing new properties 
for acoustic ceiling surfaces. Our painted surface AkutexTM 
has set standards that many have tried to emulate. Architects 
all over the world value the AkutexTM Surface Technology, 
seeing it as an important element in room design, resulting 
in functional as well as emotional comfort for end users. 

www.ecophon.com

An acoustic ceiling
is never better than its surface
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Paremmalle äänelle huutava tarve

Lentoasemilla moni kuulutus hukkuu yleiseen 
hälinään, vaikka sillä voi olla ratkaiseva merkitys 
matkustajalle. Rauhallisempi ääniympäristö 
parantaa puheen erotettavuutta, lisää 
viihtyisyyttä ja vähentää epävarmuutta 
stressaavassa tilanteessa.

Miltä sinusta on tuntunut 
suurilla lentoasemilla? 
Muistatko pauhaavat 

kaiuttimet, joiden kuulutuksista 
et saanut mitään selvää? Oliko se 
minun kone, jonka lähtöaikaa oli 
aikaistettu? Vai onko lähtöportti 
vaihtunut?

Kuulutusten ymmärtäminen voi 
olla ratkaisevaa koko matkan kan-
nalta. Huono ääniympäristö voi vaa-
rantaa myös turvallisuuden, joka 
lentokentillä on erityisen tärkeää.

Täydennettiin 
akustiikkakatolla

Liikenne Dubain lentokentällä 
lisääntyy jatkuvasti, ennen kaikkea 
kasvavan matkailun vuoksi. Kun 
Dubain kansainväliselle lentoken-
tälle päätettiin rakentaa Emirates 
Terminal 3, siihen valittiin kipsikat-
to alunperin piirustuksiin merkityn 
metallisen alakaton sijasta.

Rakentamisen aikana huomattiin 
pian, ettei ääniympäristöstä saataisi 

kipsikatosta huolimatta niin hyvää, 
että kaikki matkailijat pystyisivät 
poimimaan kuulutuksista kaikki 
tarvitsemansa tiedot, mikä on erit-
täin tärkeää lentoasemalla. Niinpä 
suoraan katon alapintaan asennet-
tiin äänivaatimusten täyttämiseksi 
korkeimman absorptioluokan (A) 
akustiikkakatto. Hyvän äänenvai-
mennuksen lisäksi kuulutukset kuu-
luvat nyt kaiuttimista kirkkaina ja 
selkeinä.

Vastaavanlaisista akustiikkaka-
toista saadut hyvät kokemukset 
aseman kahdessa muussa termi-
naalissa olivat tehneet tehtävänsä 
ja vain paras on ilmeisesti kyllin 
hyvää tämän tyyppisiin kohteisiin. 
Nyt näissä kolmessa terminaalissa 
on yli 200 000 neliömetriä akus-
tiikkakattoa.

Sadoilla lentoasemilla eri puolil-
la maailmaa on kuitenkin edelleen 
huutava tarve parantaa ääniympä-
ristöä – ja on vain ajan kysymys, 
milloin korjaukset on tehtävä.

Burj Al Arab, maailman toiseksi korkein hotelli. Korkein, 
Rose Tower, on sekin Dubaissa. Kallein sviitti voi maksaa yli 
10 000 euroa yöltä ja halvinkin noin 700 euroa. Se, joka ei 
halua huonetta, voi poiketa hotellin aulassa noin 50 euron 
maksua vastaan. Purjeelta näyttävä hotelli on rakennettu 
keinotekoiselle saarelle ja sitä pidetään maailman 
ensimmäisenä seitsemän tähden hotellina. Hotellissa on 
akustiikkakatto, joka täyttää myös hotellin ravintolakeittiön 
korkeat hygieniavaatimukset.
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Ecophonin akustiikkakatto

Dubain lentoasema:  
Ecophon Master™ F
Hotelli Burj Al Arab:  
Ecophon Hygiene™ Protec A

Faktaa Dubaista
Dubain emiraatti ja kaupunki on yksi Yhdistyneiden 
Arabiemiraattien seitsemästä emiraatista Arabian niemimaalla. 
Dubai on tätä nykyä yksi maailman nopeimmin kasvavista 
kaupungeista. Vuonna 2012 Dubaissa arvioidaan olevan 
yli 30 pilvenpiirtäjää, joiden korkeus on yli 300 metriä. 
Rakenteilla olevasta Burj Dubaista tulee 800-metrisenä 
maailman korkein rakennus, mutta suunnitelmissa on jo uusi, 
yli kilometrin korkeuteen kohoava pilvenpiirtäjä. Yhdistyneiden 
Arabiemiraattien tavoitteena on rakentaa tilat 11 miljoonalle 
asukkaalle vuoteen 2015 mennessä. Dubai tulee rakentamaan 
suuren osan tarvittavasta infrastruktuurista. Öljyllä on Dubaille 
vain vähäinen merkitys, sillä lähteiden tiedetään vähitellen 
ehtyvän. Niinpä Dubai panostaa öljyn sijaan kauppaan, 
rahoituspalveluihin ja matkailuun.

Väljyyden tunteen luova valaistus. Dubain lentoaseman 3. 
terminaalin viehättävä valaistus on toteutettu alakaton 
epäsuoran valaistuksen, lattiasta heijastuvan valon ja 
valaistujen pylväiden avulla. Alakaton äänenvaimennus-
materiaalien absorptioluokka on paras mahdollinen. 
Terminaalirakennuksessa on myös kaksi hotellia, joissa on 
kuntosali ja kylpylä.

Kuva: Göran Jacobsson
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Käytäviä pitkin päästään rakennuksen eri 
tiloihin. Käytävillä ihmiset kohtaavat, ja 
käytävillä kuljetetaan tarvikkeita ja 
materiaaleja. Voidaan hyvällä syyllä sanoa, 
että käytävä on talon käytetyin huone ja 
tila, jossa ääniympäristö on kovalla 
koetuksella.

Ensimmäinen vaikutelma koko 
rakennuksesta ja toiminnasta 
luodaan täällä – matkalla 

sisäänkäynnistä kokoushuoneeseen, 
koululuokkaan tai sairaalan hoitohu-
oneeseen. Käytävät ja muut yhteysti-
lat ovat rakennuksen hermos to, jossa 
tärkeintä ovat toimivuus ja esteet-
tisyys. 

Käytävä – hieman lisää 
ajateltavaa

Käytävät voivat vaatia erikoisia 
rakennusteknisiä ratkaisuja, sil-
lä alakaton yläpuoliseen tilaan 
vedetään usein putkia ja kaapelei-
ta sähköä, elektroniikkaa, ilmaa, 
lämpöä, vettä ja jäähdytystä var-
ten. Toiminta vaatimuksiin sisältyy 
usein myös helppo pääsy alakaton 
yläpuoliseen välitilaan.

Toisinaan katto on matalalla, 
joten liitännöissä viereisiin tiloihin 
on huomioitava sekä käytännölli-

syys että estetiikka. 
Nykyään käytäviin on saatava-

na sekä huoliteltuja että turvallisia 
akustiikkakattojärjestelmiä.

Sinne, missä hyvä 
ääniympäristö on a ja o

Paremmalla huoneakustiikalla voi-
daan käytäviä ja muita yhteystiloja 
käyttää sekä tehokkaammin että 
monipuolisemmin. Uusimpien tut-
kimusten mukaan on helpointa ja 
tehokkainta käyttää koko kattopin-
ta mahdollisimman hyvän äänen-
vaimennuksen aikaansaamiseksi. 
Toimiva huoneakustiikka osoittaa, 
että valitsemalla absorptioluokan 
A äänenvaimennusmateriaalit voi-
daan saavuttaa useita huone akustisia 
etuja.

Ne alentavat äänitasoa ja rajoitta-
vat äänten leviämistä, mikä on erit-
täin tärkeää juuri käytävissä, jossa 
ääni pyrkii siirtymään sekä eteen-

päin että viereisiin tiloihin. Myös 
kaikuisuus vähenee, mikä parantaa 
puheen selkeyttä. 

Uusilla akustisilla tunnus-
luvuilla voidaan varmistaa 
toimiva ääniympäristö

Huoneen ääniympäristön viihtyi-
syyden arviointiin käytetään kahta 
uutta parametria. DL2 kuvaa, miten 
ääni vaimenee etäisyyden ääniläh-
teestä kasvaessa, ja DLf, miten huo-
neen rakenne vaikuttaa äänitasoon 
huoneen eri osissa. Näiden para-
metrien avulla voidaan mitata, mil-
laisia huoneakustisia toimenpiteitä 
tiloihin toivottava ääniympäristö 
edellyttää.

Kun kapeissa käytävissä käy-
tetään absorptioluokan A äänen-
vaimennusmateriaaleja, äänitason 
(DL2) odotetaan alenevan 3–4 dB(A) 
etäisyyden äänilähteestä kaksin-
kertaistuessa. Samalla ratkaisulla 

huoneen äänitasosta, (DLf), tulee 
suunnilleen 7–8 dB(A) korkeampi 
kuin ulkoa ilman heijastavia pintoja 
mitattava äänitaso. Lukema tarkoit-
taa hyvää sisätilojen ääniympäristöä, 
sillä äänitaso on tällöin huomatta-
vasti alempi kuin huoneessa, jossa 
ei ole vaimentavia pintoja.

Haluatko lisää tietoa siitä, miten 
luodaan joka suhteessa hyvä ääni-
ympäristö Toimivan huoneakustiik-
ka -konseptin mukaisesti? Poikkea 
sivustolla www.ecophon.fi.

Rakennuksen käytetyin huone
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Käytävä on toimiston tärkein huone spontaaneille 
kokouksille. Siksi siellä on voitava keskustella muiden 
häiritsemättä. Käytäviltä kantautuvat äänet eivät toisaalta 
saa häiritä toimintaa viereisissä työtiloissa. Toimistokäytävien 
monikäyttöisyys asettaa lisävaatimuksia ääniympäristölle. 
Osia niistä voidaan käyttää kohtauspaikkoina ja 
taukotiloina. Käytäville sijoitetaan meluisia tulostimia, 
kopiokoneita ja palvelimia, jotka aiheuttavat häiriöitä. 
Hyvälle ääniympäristölle asetettavat vaatimukset ovat siksi 
yhtä korkeat käytävillä ja muilla yhteysväylillä kuin muualla 
toimistossa.

Sairaaloissa ovet pidetään 
mielellään auki, jotta potilai-
den ja valvontalaitteiden ää-
net voidaan kuulla. Monissa 
sairaaloissa käytäviä käyte-
tään odotustiloina ja toisi-
naan potilaita joudutaan si-
joittamaan tilapäisesti käytä-
ville. Potilaisiin on voitava pi-
tää hyvä keskusteluyhteys 
muistaen, että monet heistä 
voivat olla vanhoja ja huono-
kuuloisia. Huono ääniympä-
ristö voi lisätä turvattomuutta 
ja stressiä muutenkin huoles-
tuttavassa tilanteessa. Paras 
ajateltavissa oleva huone-
akustiikka on ratkaisevan 
tärkeää käytävien ja oheisti-
lojen tehokkaalle käytölle.

Koulukäytäviä käytetään rentoutumiseen ja lepoon, mutta 
myös tapaamisiin ja opiskeluun, sillä ryhmätöihin ei 
useinkaan ole pysyviä työtiloja. Oppilaat ja henkilöstö 
kulkevat jatkuvasti käytäviä pitkin aiheuttaen melua, joka 
häiritsee oppitunteja. Jos käytävät ovat meluisia, voimakkaat 
äänet kantautuvat myös luokkiin, mikä voi häiritä opetusta. 
Koulukäytävän huoneakustiikkaan on sen vuoksi 
suhtauduttava yhtä vakavasti kuin tavallisen luokkahuoneen 
akustiikkaan, jos käytäviä ja niihin rajoittuvia tiloja halutaan 
täysin hyödyntää.



34

Uusi käytäviin tarkoitettu Ecophon 
Super G™ Dp XL -akustiikkakatto-
levyjen suurin pituus on 2 400 mm 
ja ne kiinnitetään jousikuormittei-
sesti kannatinrakenteisiin. Tarvitaan 
paljon voimaa, ennen kuin pallot, 
laukut ja muut kattoon heitettävät 
esineet voivat vaurioittaa akustiik-
kakattoa. Levyt pysyvät tukevasti 
paikallaan.

Älykkään kiinnityksen ansiosta 
akustiikkakatto kestää iskuja ja se on 
helppo asentaa tai irrottaa välitilassa 
tehtävien töiden yhteydessä.

Koulujen isännöitsijät ja kiinteis-
töhuoltajat arvostavat erittäin paljon 
uutta ratkaisua.

Kovaan käyttöön

Kunnollinen akustiikkakatto on 
huoliteltu ja parantaa akustista viih-
tyisyyttä. Myös kaikki tarvittavat 
asennukset on voitava tehdä täysin 
esteettömästi. 

Useimpiin rakennuksiin on 
asennettava ilmanvaihtokanavia,  
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä, 
sprinkler- ja vesijohtoja, sähkö- ja 
datakaapeleita jne. Asennukset 
voivat olla vielä monimutkaisem-
pia sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. 
Paras paikka piilottaa asennukset on 
yleensä alakaton yläpuolinen väliti-
la, mutta kaikki asennukset tarvitse-
vat aikanaan kunnossapitoa, vaihtoa, 
täydennystä ja uusimista.

Työn tekeminen on huomattavasti 
helpompaa, jos asennukset on helppo 
saada näkyviin. Siksi alaskäännet-
tävät kattoelementit ovat pitemmän 
päälle paras ratkaisu tiloissa, joissa 
asennuksiin on eri syistä päästävä 
toistuvasti käsiksi.

Helposti välitilaan 

Ecophon Super G™ Dp XL kestää iskuja ja 
muuta kovaa käsittelyä esimerkiksi koulun 
käytävillä.

Kattolevy asennetaan painamalla se listassa 
olevaa jousta vasten, jolloin levy asettuu 
oikein uraansa. 

Ecophon Access™ on helppo kääntää alas ja avata koko kattokaistale ilman 
rajoittavia välilistoja. Elementit voidaan kääntää alas kummalta puolelta 
tahansa, minkä ansiosta ne eivät tuki ovia ja kulkuväyliä. Työn jälkeen 
moduulit voidaan asettaa nopeasti takaisin oikeaan asentoonsa. Saatavana 
on jopa kahden metrin pituisia levyjä.



Looking to design the busiest room in the building?
visit www.ecophon.com for smart solutions for corridors 
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www.ecophon.com/eco

ECO – For Sustainable Design on sisäympäristöjen kestävään suunnitteluun ja 
rakentamiseen keskittyvä lehti. Pyrimme valaisemaan sisäilmaston toimivuutta ja 
esteettisyyttä ihmisen, tehokkuuden ja hyvinvoinnin näkökulmasta.

Tavoitteenamme on antaa sinulle tiedot ja neuvot, joita toimistojen, koulujen, 
hoitolaitosten ja muiden oleskeluun, työskentelyyn ja kommunikointiin tarkoitettujen 
tilojen suunnittelussa tarvitaan. Kiinnitämme erityistä huomiota huoneakustiikan 
toimivuuteen, sillä se ratkaisee, miten ihmiset toimivat erikseen ja yhdessä.

Tilaa ilmainen ECO – For Sustainable Design -lehti antamalla tarvittavat tiedot 
osoitteessa www.ecophon.com/eco tai laita viesti osoitteeseen palaute.ecophon@
saint-gobain.com.

Jos tuttavapiirissäsi on myös joku muu, joka voisi olla kiinnostunut lehdestämme, 
voit suositella lehteä hänellekin tai täyttää tiedot hänen puolestaan. Tilauksen voit 
perua milloin tahansa.

Tervetuloa viihtyisämpään, 
tehokkaampaan ja terveellisempään 
sisäympäristöön

Nro 2 2009
SAIRAALOIDEN ÄÄNIYMPÄRISTÖ
TOIMIVA HUONEAKUSTIIKKA
OPETTAJIEN JA OPPILAIDEN KUULO VAARASSA
ÄLÄ UNOHDA KÄYTÄVIÄ!


