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Monet uskovat, ettei sisätilojen korkeille äänitasoille voi tehdä mitään. Siksi 
on valitettavasti helppo puristaa käsi nyrkkiin housuntaskussa ja hyväksyä 
melu välttämättömänä pahana – se on kuitenkin kaikkein pahinta, mitä voi 
tehdä. Suhteellisen helpoilla menetelmillä voimme saada kaikki voimaan 
paremmin, kuulemaan paremmin toisiaan, tuottamaan enemmän ja saamaan 
turvallisemman työpaikan.
 Käytä tätä lehteä työkaluna, jolla voit itse vaikuttaa ääniympäristöön 
toimistoissa, kouluissa, hoitolaitoksissa, ravintoloissa ja kaikissa muissa 
tiloissa, joissa tehdään työtä ja oleskellaan. Tässä numerossa kiinnitämme 
erityistä huomiota kaikkiin niihin, jotka työskentelevät teollisuudessa, jossa 
äänitasot ovat usein vahingollisen korkeita. Ehkä sinä 
olet yksi heistä?
 Oletko arkkitehti tai osallistutko sisäympäristöjemme 
suunnitteluun? Täältä löydät neuvot ja tiedot, joita 
tarvitset luodaksesi inhimillisempiä tiloja.

Kestävä suunnittelu luo kestäviä ihmisiä

ECO – For Sustainable Design on lehti, joka kuvaa 
huoneakustisia ratkaisuja erityisesti niiden toimivuuden 
ja estetiikan kannalta.
 Sustainable – kestävällä – suunnittelulla on tärkeä 
merkitys sille, miten ihmiset kokevat ympäristönsä 
ja miten se ajan mittaan vaikuttaa heihin. Harkittu ja 
hyvin suunniteltu sisäympäristö, joka toimii tunnista, 
päivästä ja vuodesta toiseen, auttaa luomaan kestäviä 
ihmisiä. Se, että voimme paremmin työssä tai koulussa, 
ja selviydymme siten helpommin tehtävistämme, 
lisää hyvinvointia ja tehokkuutta – paremman ja 
kestävämmän elämän tärkeitä edellytyksiä.

Näitä tietoja tarvitset

Ecophon on viisikymmentävuotta informoinut ja kouluttanut arkkitehteja, 
rakentajia, kiinteistönomistajia, isännöitsijöitä, ja kaikkia tiloja käyttäviä. 
Kotisivullamme on erittäin tiivis tietopaketti huoneakustiikasta sinulle, joka 
haluat paljon paremman sisäympäristön.
 Poikkea osoitteessa www.ecophon.com. Lupaamme, että löydät 
sieltä neuvot ja tekniset ratkaisut, joita tarvitset oman ääniympäristösi 
parantamiseksi. 
 Järjestämme seminaareja ja kursseja auttaaksemme sinua suunnittelemaan 
hyvän ääniympäristön. Ota yhteyttä Ecophoniin ehtiäksesi mukaan jo 
seuraavaan tilaisuuteen. Tarvittaessa räätälöimme mielellämme juuri sinun 
toiminnallesi sopivan koulutuksen. Hyvä ääniympäristö ei ole mikään 
mahdottomuus – se on välttämättömyys.
 Voit tilata lehden veloituksetta ilmoittautumalla sen tilaajaksi. Kerro 
lehdestämme myös sellaisille tuttavillesi, joille uskot siitä olevan hyötyä. 
Katso takasivu.

Viihtyisiä lukuhetkiä!

Staffan Nilsson
Päätoimittaja

Ihminen – arvokas pääoma
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ECO – For Sustainable Design on sisäympä-
ristöjen kestävään suunnitteluun paneutuva 
lehti. Pyrimme valaisemaan sisäympäristön 
toimivuutta ja esteettisyyttä tiiviissä yhteisty-
össä lukijoidemme kanssa. Älä siis epäröi, 
vaan ota yhteyttä meihin kotisivustoltamme 
www.ecophon.com!
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”Harkittu ja hyvin suunniteltu 
sisäympäristö, joka toimii 
tunnista, päivästä ja vuodesta 
toiseen, auttaa luomaan  
kestäviä ihmisiä.”
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”Monet kokevat avotoimiston äänet 
häiritsevinä”, sanoo ruotsalaisessa 
akustiikkakonsultointiyrityksessä 
ÅF Ingemanssonissa työskentele-
vä Jonas Christensson. ”Mutta onko 
olemassa ääniä, joista ihmiset pitä-
vät ja joista heille on hyötyä? Sitä 
olen jatkuvasti ihmetellyt sadoille 
ihmisille, joita olen tavannut toi-
mistoissa eri puolilla maata. Ihmisiä 
ärsyttää eniten muiden puhe. Mutta 
puhe on samalla ratkaisevan tärkeää 
viestinnälle ja tiedon välittämiselle. 
Paradoksaalista, eikö vain? Oike-
astaan ei. Lähellä istuvan henkilön 
ääni koetaan usein informaatioksi, 
kun taas hieman kauempana samas-
sa tilassa olevien ihmisten äänet koe-
taan usein häiritsevinä. Näin minulle 
on kerrottu.”

Lähietäisyydeltä kuuluva 
ääni koetaan usein 
myönteisenä

Jonas on 10 vuoden aikana kysynyt 
ihmisiltä, miten avotoimiston äänet 
vaikuttavat heihin – myönteisesti 

vai kielteisesti. On osoittautunut, 
että myönteisiksi koetut äänet tule-
vat henkilöiltä, jotka istuvat lähel-
lä kuuntelijaa, enintään noin neljän 
metrin päässä, kun taas kauempana, 
noin 10 metrin päässä, samassa tilas-
sa istuvien ihmisten puhe koetaan 
lähes aina häiritseväksi.

Miksi yritysjohtajat haluavat 
avotoimistoja?

1. Ihmiset työskentelevät usein 
projekteissa. Siksi organisaation täy-
tyy olla niin joustava, että ”oikeat” 
ja projektiin kullakin hetkellä osal-
listuvat ihmiset voivat istua lähellä 
toisiaan. Tämä asettaa vaatimuksia 
tilan joustavuudelle.

2. Tila tehokkaassa käytössä. 
Avotoimistossa useammat voivat 
käyttää samaa tilaa. Se säästää tilaa 
ja siten rahaa.

3. Tieto kulkee nopeasti. Mitä 
parempi tiedonkulku, sitä nopeammin 
työntekijät saavuttavat tuloksia.

4. Avotoimisto viestii avoimuutta 
asiakkaille ja muille sidosryhmil-

le. Se on todella kiehtova pohja-
ratkaisu.

Ehdotuksia onnistuneeksi 
avotoimistoksi

1. Kertokaa työntekijöille, miksi 
olette valinneet avoimen pohjarat-
kaisun. Ääniongelmia syntyy takuu-
varmasti, mutta ne voidaan hallita, 
jos autamme toisiamme. Selittäkää 
paremman viestinnän edut, mutta 
myös ääniympäristön haitat ja miten 
ne hallitaan. Asentakaa langattomia 
verkkoja ja käyttäkää langattomia 
puhelimia.

2. Muistakaa, että pohjaratkaisun 
on oltava joustava. Samassa projek-
tissa työskentelevien on istuttava 
lähellä toisiaan. Seuraavassa pro-
jektissa ehkä toiset henkilöt muo-
dostavat yhteisen tiimin. 

3. Minimoikaa äänen leviämi-
nen niin, etteivät toiset projekti-
ryhmät häiriinny. Äänen kantama 
tilan sisällä on mitattavissa ja se 
on tärkeä parametri avotoimistoa 
suunniteltaessa.

4. Antakaa mahdollisuus sekä 
kommunikointiin että keskittymi-
seen – rakentakaa ”hiljaisia huonei-
ta”. Niissä henkilöstö voi keskittyä, 
kokoontua ja keskustella kaikessa 
rauhassa. Hiljaisia huoneita on olta-
va riittävästi, ja niiden on mielellään 
oltava näköetäisyydellä. Tunnetta, 
että jokainen voi vaikuttaa omaan 
ääniympäristöönsä, ei voi aliarvi-
oida. Ruotsissa peukalosääntönä 
on yksi hiljainen huone kymmentä 
työpistettä kohden. Huoneiden on 
oltava hyvin äänieristettyjä ja niissä 
on oltava toimivat IT-ratkaisut.

5. Kouluttakaa työntekijät ”käyt-
täytymään akustisesti”. Opettakaa 
henkilöstölle, miten ääni leviää avo-
toimistossa ja miten he itse voivat 
vaikuttaa omaan ääniympäristöön-
sä:

A. Älkää puhuko muiden yli saa-
daksenne kontaktin hieman kauem-
pana olevaan henkilöön, vaan men-
kää hänen luokseen.

B. Tuntuuko keskustelu venyvän 
eikä se koske muita tilassa olevia? 
Menkää hiljaiseen huoneeseen.

”Sanohan Jonas, voiko 
avotoimiston saada toimimaan  
– ääniympäristönä?”

Jonas Christensson työskentelee ruotsalaisessa akustiikkakonsultoin-
tiyrityksessä ÅF Ingemanssonissa. Toimiessaan sitä ennen kymmenen 
vuotta konseptikehittäjänä Ecophonilla hän kysyi yli tuhannelta 
henkilöltä, mitä he pitivät toimistojensa ääniympäristöstä. Asiantun-
temuksellaan hän on auttanut myös Ruotsin kuulovammaisten liittoa 
sen työssä (ks. artikkeli sivulla 9). Jonas kollegoineen jakaa mielel-
lään tietämystään kaikille, jotka haluavat parantaa työpaikkansa 
huoneakustiikkaa.

Kuva: Åke E:son Lindman
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Mitä tehdä trendikkäälle betonihol-
vikatolle, joka säätelee sisäilmaa 

– mutta joka samalla aiheuttaa ongel-
mia ääniympäristöön?

Headhunting-yritys Stephenson 
Research Associates muutti ensim-
mäisenä vuokralaisena Solstice Par-
kin uuteen bisnespuistoon Lounais-
Englannissa. Tällä lähes 250 miljoo-
nan punnan puistolla on tarkoitus 
vauhdittaa Wiltshiren kreivikunnan 
talouskasvua.

Yrityksen uusien tilojen beto-
nikatto imee päiväsaikaan lämpöä 
ulkoilmasta ja vapauttaa sen yöllä 
sisätiloihin.

Sisäilmassa ei Stephenson Rese-
arch Associatesilla ollut mitään 
valittamista, mutta huoneakustiik-
kaa se piti kauhistuttavan huonona. 
Se yllätti häiritsevällä kaiulla ja 
äänillä, jotka levisivät hallitsemat-
tomasti tilan sisällä.

Stephenson Research Asso-
ciatesin johtaja Simon Stephenson 
sanoo:

”Headhunting-yrityksenä meille 
on tärkeää, että pystymme kuule-
maan puhelinkeskustelut selvästi 
ja säilyttämään keskittymiskykym-
me. Kun muutimme tiloihin, meidän 

oli vaikea saada selvää puheluista. 
Lisäksi avotoimistossa käydään päi-
vittäin luottamuksellisia keskuste-
luja, ja meidän oli vaikea pitää ne 
niin yksityisinä, kuin asiakkaamme 
meiltä odottavat.”

Ongelmana pitkä 
jälkikaiunta-aika

Akustiikkakonsulttien tekemät 
tarkistusmittaukset osoittivat, että 
jälkikaiunta-aika* oli peräti 1,68 
sekuntia.

Betoniholvikatto ja suuret ikku-
napinnat kolmella neljästä seinäs-
tä tekivät jälkikaiunta-ajasta ala-
arvoisen.

Toimisto on yksi monista ikävistä 
esimerkeistä, miten modernit, muo-
toilultaan pelkistetyt rakennukset 
suunnitellaan kiinnittämättä huo-
miota siihen, miten betoni ja lasi 
vaikuttavat huoneakustiikkaan ja 
työympäristöön.

Solstice Parkissa ongelma ratkais-
tiin alaslasketuilla Ecophon Master 
Solo™ S -akustiikkalevyillä. Nii-
den ansiosta jälkikaiunta-aika lyheni 
hyväksyttävämpään 0,7 sekuntiin.

”Tavallinen alaslaskettu katto ei 

olisi toiminut tässä tapauksessa, sillä 
katto on myös rakennusta lämmittä-
vä ja jäähdyttävä lämpömassa, joka 
katettuna rajoittaisi tätä funktiota”, 
sanoo BRC Ltd:n akustiikkakon-
sultti Phil Robinson.

”Siksi suosittelimme tilaan Mas-
ter Solo -akustiikkalevyjä, jotka 
myötäilevät katon muotoa ja luo-
vat esteettisesti miellyttävän pinnan, 
joka vastaa rakennuksen korkeata-
soista viimeistelyä.”

Nyt, runsaat kaksi vuotta muu-
ton jälkeen, Stephenson Research 
Associatesin työntekijät voivat 
työskennellä keskittyneemmin ja 
häiritsemättä.

”Olemme iloisia tuloksista, sillä 
akustiikka on nyt paljon parempi, 
ja pystymme kuulemaan puhelut 
selvästi ja häiritsemättä”, toteaa 
Simon Stephenson.

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

Ecophonin akustiikkakatto

Ecophon Master Solo™ 

Yksi rakennuksista Crescentissä, joka 
muodostaa Solstice Parkin toimisto-
osan. Suurella yrityspuistolla on kokoa 
peräti 650 000 neliömetriä(!), ja sen on 
tarkoitus parantaa alueen työllisyyttä.

Kaikkiaan asennettiin 26 vapaasti leijuvaa akustiikkalevyä, jotka lyhensivät 
jälkikaiunta-ajan 1,68 sekunnista 0,7 sekuntiin.

Ennen: karkeat betonikatot ja suuret lasipinnat ovat trendikkäitä, mutta valitet-
tavan huonoja huoneakustiikan kannalta. Tältä tilat näyttivät, kun Stephenson 
Research Associates muutti niihin. Pian kuitenkin havaittiin, että jotakin piti tehdä 
työntekoa ja viihtyvyyttä häiritsevän ärsyttävän ääniympäristön korjaamiseksi.

Ecophon Master Solo™ -akustiikkakatto päästää 
lämmön sisälle
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– Avoin pohjaratkaisu tehosti 
kommunikointia, arkkitehti Stefan Fehse 
sanoo.
 Vapaasti leijuvilla akustiikkalevyillä 
ja vaimentavilla seinälevyillä 
huoneisiin saatiin hyvä ääniympäristö 
ja hyvä puheen erotettavuus*.

Joustava toimisto Joustavalla akustoinnilla

Saksalainen Ensinger GmbH 
valmistaa kehittyneitä poly-
meerikomponentteja ja ruis-

kuvalettuja muoviosia.
Uudella tuotantolaitoksella on 

kokoa yli 21 000 neliömetriä, ja 
siellä on myös toimistoja, labora-
torioita, yhteisiä oleskelu- ja ren-
toutumistiloja sekä kahvio.

Hyvän ääniympäristön saamiseksi 
avotoimisto-osaan ja laboratorioihin 
kattoon asennettiin vapaasti leijuvat 
akustiikkalevyt, joita täydennettiin 

tarvittaessa vaimentavilla seinäle-
vyillä.

Vapaasti leijuvat 
akustiikkalevyt täyttivät 
vaatimukset

Koko tilan kattava akustiikkakatto, 
joka on tehokkain huoneakustinen 
ratkaisu, oli yksi vaihtoehto, mutta 
arkkitehti Stefan Fehsen mielestä 
vapaasti leijuvilla akustiikkalevyillä 
oli useita muita etuja:

•  Kattoelementtien asennuksessa 
voitiin huomioida erilaisten toi-
mintojen yksilölliset äänenvai-
mennustarpeet

•  Helppo asennus ja purku
•  Joustavuus – valmius tuleviin 

muutoksiin
•  Hyvät yhdistelmämahdollisuudet 

teknisten ratkaisujen kuten valais-
tuksen, jäähdytyksen, ilmanvaih-
don ja muiden asennusten kans-
sa

Arkkitehti

Stefan Fehse, Dia179

Ecophonin akustiikkajärjestelmä 

Ecophon Master™ Solo

Ensinger GmbH valmis-
taa ruiskuvalettuja muo-
viosia mitä erilaisimpiin 
käyttötarkoituksiin.

Arkkitehti Stefan Fehse

*  Puheen erotettavuus. Se, kuinka hyvin kuulija kuulee puheen, on tärkeä tekijä huoneen kyvylle parantaa ihmisten välistä verbaalista 
kommunikointia. Suora ääni ja varhaiset äänenheijastumat parantavat puheen erotettavuutta, kun taas taustamelu, pitkä jälkikaiunta-
aika ja kaiut häiritsevät puhetta. Selvyys (C50, yksikkö dB) ja puheensiirtoindeksi STI (0–1) mittaavat huoneen kykyä edistää puheen 
erotettavuutta.
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Arkkitehti

Lennart Hagljung, Arkitektbyrån 

Ecophonin akustiikkajärjestelmä

Ecophon Master™ Solo 

Tilan käytön mukaan suunniteltu huoneakustiikka. Vapaasti leijuvat akustiikkalevyt asennettiin huoneissa harjoitetun 
toiminnan tarpeiden mukaan ja lisäksi asennettiin tarvittaessa vaimentavat seinälevyt.

Alaslaskettu akustiikkakatto on 
valmistettu Ecophon Master™ Solo 
-levyistä ja se muodostaa korkeaan 
tilaan hyvän ääniympäristön ja 
parantaa visuaalista vaikutelmaa. 
Huomaa pieni mutta erittäin tehokas 
korkeusero ympyröiden ja muiden 
osien välillä!

Tavallinen keino profiloida toimisto 
on suunnitella kokoushuone selvästi 
muista erottuvaksi.

Ruotsalainen Smörjteknik paneu-
tui huolellisesti asiaan ja päätti tehdä 
akustiikkakatosta näyttävän osan 
sisätilojen uutta muotoilua.

Akustiikkakaton asentajat sai-
vat lähtökohdaksi suorakulmaisen 
pinnan. Se jaettiin ympyröihin ja 
muihin muotoihin, joita jatkettiin 
pituus- ja sivusuunnassa.

Samalla osat voitiin sovittaa toi-
siinsa korkeussuunnassa ja luoda 
luonnolliselta vaikuttava katto ja 
intiimimpi huonevaikutelma.

Katon mustien ja valkoisten kent-
tien välinen kontrasti antaa kokous-

huoneelle viehättävän visuaalisen 
ilmeen.

Peltikatto sabotoi 
ääniympäristön

Pelkkää peltikattoa käyttämällä 
huoneakustiikasta olisi tullut niin 
huono, että se olisi rajoittanut mah-
dollisuuksia kuulla ja tulla kuulluksi 
tyydyttävällä tavalla.

Smörjteknikin tilat toimivat 
ennen kuorma-autotallina ja ne on 
uusittu arkkitehti Lennart Hagl-
jungin avulla.

Yksi akustiikkakaton asentajista oli 
Gävle Undertakin Peter Fyhr. Haas-
tava asennustyö miellytti häntä:

”Poikkeukselliset jutut ovat muka-
via!”

Smörjteknik Norden AB on yli 
100 vuotta vanha yritys ja se toi-
mittaa yrityksille voiteluaineita. Se 
tekee yhteistyötä Omega Manufac-
turing Divisionin kanssa, joka kuu-
luu kansainväliseen Magna Indust-
rial Company Ltd -konserniin

Näyttävä akustiikkakatto parantaa 
kokoushuoneen ilmettä 
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Kuva: Gunnar Almberg
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Melu on yksi vähimmälle huomiolle 
jääneistä ympäristöongelmistamme.
 Kampanja ”kuule ja kuuntele” 
nostaa ongelman pöydälle ja neuvoo, 
mitä pitää tehdä työpaikalla, 
koulussa, ravintolassa ja kaikissa 
julkisissa tiloissa, joissa oleskelemme.
 Kommunikointi on elintärkeää 
kaikille.

Hyvä ääniympäristö auttaa 
kaikkia – niin kuulovam-
maisia kuin normaalikuuloi-

siakin – kommunikoimaan parem-
min, stressaantumaan vähemmän, 
toimimaan tehokkaammin, viihty-
mään paremmin ja vähentämään 
syrjäytymisen vaaraa. Kaikki ääni-
parannukset, jotka ovat hyväksi kuu-
lovammaisille, ovat hyväksi myös 
muille!

Ruotsin kuulovammaisten liiton 
(HRF) mielestä ääniympäristö on 
yleisesti ottaen huono käytännölli-
sesti katsoen kaikissa tiloissa, joissa 
ihmiset työskentelevät, oleskelevat 
ja seurustelevat. Esimerkiksi kou-
lussa, liikuntahallissa, toimistossa 
tai muilla työpaikoilla on oltava 
riittävän hyvä ääniympäristö huo-
nokuuloisille. Ruotsissa tämä on 
viranomaisvaatimus, jota HRF:n 

mukaan tosin noudatetaan erittäin 
huonosti.

Mutta useimmissa muissa tilois-
sa – mm. kahviloissa, ravintoloissa, 
pubeissa, musiikkiklubeissa, krou-
veissa, rautatieasemilla, ostoskes-
kuksissa – ei ole selviä vaatimuksia 
ääniympäristölle. Valitettavasti.

Kuulovammaisten asioita Ruot-
sissa ajava HRF pyrkii parantamaan 
niiden 1,3 miljoonan, eli joka seit-
semännen, ruotsalaisen elämänlaa-
tua, joilla on kuulovamma tai muu 
kuuloon liittyvä sairaus.

Valtakunnallinen kampanja 
Ruotsissa

HRF on yksi maailman suurimmis-
ta kuulovammaisten etujärjestöistä. 
Laajassa valtakunnallisessa kampan-
jassaan ”Kuule ja kuuntele” HRF 

painottaa, kuinka tärkeää on tarjota 
kaikille mahdollisuus kommunikoin-
tiin – kuulla ja tulla kuulluksi. Tällä 
kerralla järjestö ei keskity korkeis-
ta äänitasoista johtuvaan fyysisesti 
haitalliseen meluun.

Kampanjassa paneudutaan ennen 
kaikkea julkisten tilojen arkisiin 
ääniin, jotka HRF:n tutkimusten 
mukaan aiheuttavat ongelmia lähes 
joka toiselle ruotsalaiselle. HRF on 
jo aloittanut näyttelyn ja erilaisia 
aktiviteetteja sisältävän konferenssi-
kiertueen, joka vierailee 22 paikka-
kunnalla eri puolilla Ruotsia kiinnit-
tämässä huomiota paitsi ongelmiin 
myös ratkaisuihin.

”Paremmille ääniympäristölle ja älyk-
käille akustiikkajärjestelmille on paljon 
kysyntää. Nyt aiomme varmistaa, että 
tämä ympäristökysymys otetaan vaka-
vammin!”, sanoo HRF:n puheenjohtaja 
Jan -Peter Strömgren.

”Suurin roisto äänidraamassa ovat 
tilat, jotka ovat usein liian huonoja 
käyttötarkoitukseensa”, väittää HRF:n 
tiedotuspäällikkö Ingvild Falkenhaug. 
”Työnantajat, valtio ja kunnat eivät 
saa toivottua työpanosta työntekijöiltä, 
opettajilta ja oppilailta – se käy 
kalliiksi. Hyvästä ääniympäristöstä on 
etua kaikille.”

RUOTSIN KUULOVAMMAISTEN LIITTO LYÖ RUMPUA

HRF:n kampanjatunnus
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Haluatko lukea yhteenvedon tutkimuksesta?
Lataa pdf-tiedosto linkistä: 
www.acousticbulletin.com/EN/INT_Modern_School_Acoustics.pdf

Kolme ensimmäistä HRF:n neuvoa toimistojen ja 
kahviloiden ääniympäristön parantamiseksi:

1.  Akustiikkakatto vaimentaa ääniä koko tilassa. Oltava sisäkaton 
alapuolella.

2.  Vapaasti leijuvat akustiikkalevyt ”imevät” alapuolisen työpisteen (tai 
tarjoilu /tilauspöydän) äänet.

3.  Vaimentavat seinälevyt poistavat häiritsevät äänenheijastumat. 
Saatavana erivärisinä ja erikuvioisina ja myös ilmoitustauluina. 
Katettava mahdollisimman suuri alue ”puhekorkeudella” (lattian 
yläpuolinen 0,9 – 2 m:n välinen alue).

Korkeat äänitasot stressaavat opettajia
HRF:n raportissa esitellään opettajia koskeva saksalainen tutkimus 
(G.Tiesler/M.Oberdörster 2006), jonka mukaan opettajien sydämen 
syke nopeutuu (stressitaso kasvaa), kun äänitaso luokassa kasvaa. 
Äänitaso koulupäivän aikana vaihtelee merkittävästi riippuen siitä, mitä 
tunneilla kulloinkin tehdään. Kuvasta nähdään, miten erään opettajan 
sydämen toiminta (lyöntiä/min) vaihtelee työpäivän tiettyinä aikoina 
äänitason mukaan.

Sama tutkimus myös osoittaa, että parannettu ääniympäristö alentaa 
merkittävästi stressitasoa. Tutkijat vertasivat opettajien sykettä ennen 
akustoinnin saneerausta ja sen jälkeen. Osoittautui, että tiloissa, 
joissa on lyhyempi jälkikaiunta-aika – vähemmän kaikua ja parempi 
puheen erotettavuus – opettajien syke oli pienempi kuin tiloissa, joissa 
ääniympäristö oli huonompi. Toisin sanoen: stressi väheni.

Esimerkkejä HRF:n/Novus Opinionin mielipidetutkimusten 
tuloksista:

•  Puolella ruotsalaisista työntekijöistä on vaikeuksia kuulla ja keskustella 
työssään. Noin 57 % avotoimistossa työskentelevistä kokee 
ääniympäristön häiritseväksi. Toimittajista työpaikan äänet häiritsevät 
peräti kahta kolmasosaa.

•  Kaksi kolmesta opettajasta on sitä mieltä, että työpaikan 
ääniympäristö aiheuttaa ongelmia joka päivä tai joka viikko.  
57 %:lla opettajista on usein tai toisinaan vaikeuksia kuulla, mitä 
oppilaat sanovat luokkahuoneessa.

•  Joka toisella on vaikeuksia kuulla ja keskustella, kun he menevät 
ulos syömään tai kahville. 47 % ei käy kahviloissa ja ravintoloissa, 
joissa on huono ääniympäristö. Yksi kolmesta (30–60 -vuotiaasta) 
on poistunut kahvilasta tai ravintolasta sen huonon ääniympäristön 
vuoksi. Yhdeksän kymmenestä pitää tärkeänä kuulemisen ja 
keskustelun helppoutta näissä paikoissa.

•  Lisäksi HRF toteaa, että yhdeksän kymmenestä haluaa, että 
ääniympäristö asetetaan tärkeälle sijalle sisäympäristöjä 
suunniteltaessa.

Useilla tutkimuksilla on pyritty selvittämään, mitä mieltä ihmiset ovat 
ääniympäristöstään, ja tulokset ovat usein hämmästyttävän negatiivisia. 
Mutta kaikkea voidaan parantaa – HRF antaa tämän vuoden 
raportissaan vinkkejä ja neuvoja, miten ääniympäristöä parantamalla 
voidaan edistää kommunikointia, terveyttä ja viihtyvyyttä.

Aamupäivän oppituntien ajat

Äänenpainetaso dB(A) Syke/min

Äänitason ja sykkeen välinen yhteys

Äänenpainetaso

Syke

Yksi kolmesta on poistunut kahvilasta tai ravintolasta huonon ääniympäristön 
vuoksi.
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Normaalikuuloisten ja huonokuuloisten 
lasten on voitava käydä samaa 
koulua. Ainutlaatuisen kuuloprojektin 
ansiosta Isossa-Britaniassa annettiin 
uudet määräykset, jotka vaativat uusia 
kouluja testaamaan, että 
huoneakustiikka on hyvä kaikille 
lapsille. Projekti, Essex study, tarjosi 
monta yllätystä.

BRITTEINSAARILLE UUDET MÄÄRÄYKSET KOULUJEN HUONEAKUSTIIKASTA

Essexissä Iso-Britanniassa 
todettiin, etteivät vanhem-
mat mielellään sijoittaneet 

kuulovammaisia lapsiaan tavalli-
siin kouluihin.

Niiden huoneakustiikka ei usein-
kaan ole niin hyvä, että kuulovam-
maiset oppilaat saisivat kaiken hyö-
dyn opetuksesta.

Tutkimus osoittaa, että kuulovam-
maisten oppilaiden on normaalikuu-
loisia koulutovereitaan vaikeampi 
saada hyviä arvosanoja.

Essexiläisten mielestä asia ei saa 
olla näin. Niinpä siellä käynnistettiin 
projekti, jonka tarkoituksena oli sel-
vittää, millainen luokkahuoneiden 

ääniympäristön on oltava, jotta kaik-
ki lapset viihtyisivät ja toimisivat 
hyvin koulussa.

Projekti tunnetaan nimellä Essex-
tutkimus, ja se sai Iso-Britannian 
hallituksen suostumaan vaatimuk-
seen, että kaikissa uusissa kouluissa 
on oltava hyväksyttävä huoneakus-
tiikka.

National Deaf Children´s Society 
ajoi vaatimusta ja osallistui kunnan-
hallituksen kanssa projektiin, joka 
toteutettiin Sweyne Park Schoo-
lissa. Koulu on 11–18 -vuotiaille 
tarkoitettu yläaste ja lukio ja sillä 
on valmiudet muun muassa 24 kuu-
lovammaisen lapsen opettamiseen. 

Projektissa tehtiin useita yllättäviä 
havaintoja.

Vähemmän ääniongelmia

”Projektia käynnistäessämme siinä 
oli kyse luokkahuoneiden akustiikan 
priorisoinnista, jotta se sopisi myös 
kuulo-ongelmaisille lapsille”, ker-
too Essexin kunnaninsinööri Alan 
Knibb.

”Pian meille kuitenkin selvisi, että 
siitä olisi myös useita muita etuja. 
Opettajat pystyivät esimerkiksi teet-
tämään ryhmätöitä, mikä aiemmin 
oli ollut mahdotonta, ja henkilöstö 
kärsi vähemmän kurkku- ja äänion-

gelmista.”
Essexin tutkimuksessa opettajat ja 

oppilaat saivat testata neljää saman-
laista luokkahuonetta. Kolme niistä 
oli ”käsitelty” erilaisilla tehokkailla 
akustointimateriaaleilla, kun taas 
neljäs oli ”käsittelemätön”. Opetta-
jat ja oppilaat eivät tienneet, mikä 
luokkahuone oli varustettu huippu-
luokan huoneakustisilla ratkaisuilla 
tai mitkä luokat eivät olleet yhtä 
tasokkaita. ”Käsitellyt” luokkahuo-
neet noudattivat eri standardeja, ja 
akustointimateriaaleja vaihdettiin 
luokkahuoneiden välillä tietyin 
väliajoin.

Tutkimuksen tuli tarjota mahdol-
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Ecophonin akustiikkajärjestelmät

Ecophon Gedina™ A
Ecophon Master™ A alpha + Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™

Jatkuu seuraavalla sivulla

Akustiikkakaton yläpuoli varustetaan seinänrajasta paksuilla akustointimateriaa-
leilla. Tämä vaimentaa tehokkaasti myös matalataajuisemmat äänet ja parantaa 
olennaisesti paitsi heikkokuuloisten myös kaikkien muiden kykyä saada selvää 
puheesta.
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lisimman hyvät yleiset suuntaviivat 
luokkahuoneiden akustiikkasuun-
nittelulle.

Oppilaita ja henkilöstöä haasta-
teltiin ja he saivat vastattavakseen 
kyselyn, minkä lisäksi luokista kerät-
tiin huoneakustisia mittaustietoja – 
kaikesta tästä vastasi ulkopuolinen 
audiologikonsultti Hear2Learn. 

Tehokas äänenvaimennus 
kannattaa

Tutkimus osoitti, että kuulemisen ja 
puhumisen kannalta parhaana ympä-
ristönä pidettiin luokkahuonetta, 
joka oli varustettu tehokkaimmilla 

äänenvaimennusmateriaaleilla.
Siinä jälkikaiunta-aika oli 0,4 

sekuntia taajuusalueella 125 Hz– 
4 kHz.

”Brittihallituksen huoneakustiik-
kastandardit sopivat huonosti paitsi 
erityistä kuulemisapua tarvitseville 
lapsille myös opetukseen ja oppimi-
seen ylipäätään”, toteaa tutkimus-
ta johtaneen Hear2Learnin David 
Canning.

”Vaikka tutkimusta tehtiin vain 
lyhyehkön ajan, se todisti, että 
hyvä huoneakustiikka voi parantaa 
oppimisympäristöjä merkittävällä 
tavalla.”

Tiukempien budjettien aikana on 

vaara, että huoneakustiikan paran-
taminen jää pinnalliseksi. Alan 
Knibb antaa kuitenkin rauhoitta-
vaa tietoa.

”Löysimme ratkaisun, joka tarjo-

aa meille paljon etuja, mutta maksaa 
vain hieman enemmän kuin kaikkein 
alkeellisin ratkaisu.”

Testiryhmä sai paljon paremmin selvää puheesta tehokkailla äänenvaimennus-
materiaaleilla varustetussa luokkahuoneessa kuin ”täysin käsittelemättömässä” 
huoneessa tai huoneessa, jossa oli tehottomampi äänenvaimennus.
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Jatkoa edelliseltä sivulta
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Alaslaskettu Ecophon Gedina™ A -akustiikkakatto, Ecophon Master™ 
A Alpha ja Ecophon Master™ Extra Bass (luokassa, jossa oli lyhin 
jälkikaiunta-aika ja joka arvioitiin parhaaksi). Kaikkiin ”käsiteltyihin” 
luokkiin asennettiin seinälle Ecophon Wall Panel™.

Essex-tutkimus lyhyesti:

•  400 lasta ja 13 opettajaa osallistui tutkimukseen.

•  Projekti kesti puoli vuotta.

•  0,4:ää sekuntia pidetään hieman liian lyhyenä jälkikaiunta-aikana 
ympäristöissä, joissa puhe on keskeistä. Tutkimuksen mukaan tämä ei 
kuitenkaan pidä paikkansa – pidettiinhän siinä parhaana luokkaa, jossa 
oli tämä jälkikaiunta-aika.

•  Essex-tutkimus osoittaa, että jälkikaiunta-ajan eroilla on alle  
500 Hz:n taajuuksilla selvä merkitys sekä puheen kuulemiselle että sen 
tuottamiselle luokkahuoneessa.

•  Opettajat kertoivat oppilaiden käyttäytymisen parantuneen 
huomattavasti ja joissakin tapauksissa kurinpito-ongelmien kokonaan 
hävinneen.

Käyrästö oikealla
Värilliset viivat osoittavat, miten testiryhmä sai selvää puheesta eri 
luokkahuoneissa. Sininen viiva tarkoittaa ”käsittelemätöntä” luokkaa, kun 
taas violetti viiva osoittaa, millaiseksi huoneakustiikka koettiin luokassa, 
jossa oli tehokkaimmat akustointimateriaalit. Muut kaksi viivaa esittävät 
kahta muuta luokkaa, joissa äänenvaimennukseen ei panostettu yhtä 
voimakkaasti.

Koulutusympäristöistä vastaava Simon Smith koordinoi ja johti tutkimusta.

Saksan Ecophon osallistui vuonna 
2008 ensimmäisen kerran ORGA-
TEC-messuille ”Euroopan johtaville 
toimisto- ja julkitilakalustamisen 
ammattimessuille. Huoneakustiikka 
oli yksi messujen pääteemoista.”

500 vierailijaa – urakoitsijaa, ark-
kitehtia, sisustusarkkitehtia, kiinteis-
töpäällikköä – arvosti Ecophonin 
mukanaoloa ja kävi keskustelemas-
sa huoneakustiikasta.

Älä ohita näitä suuria kansain-
välisiä messuja, jotka järjestetään 
Kölnissä 26.–30. lokakuuta 2010! 
Saksan Ecophon antaa mielellään 
lisätietoja messuista osoitteessa: 
www.ecophon.de

 
ORGATEC 2010  
– Modern Office & Facility

Faktat 2008: 62 500 vierailijaa 
113 maasta, 673 tavarantoimittajaa 
39 maasta. www.orgatec.com

Kuva Ecophonin osastosta 2008.

Huone 1 – Kuuroille oppilaille tarkoitettu luokkahuone 
(alle 0,4 s Tmf 500–2000 Hz)

Huone 2 – Tavallinen englantilaisen standardin mukainen lukioluokka-
huone (alle 0,8 s Tmf 500–2000 Hz)

Huone 3 – Käsittelemätön huone
Huone 4 – BATOD:n (British Association for Teachers of the Deaf) 

vaatimusten mukainen huone (alle 0,4 s Tmf 125–4000 Hz).

Selvä

Miellyttävä

Vaimea

Huonoin 
ympäristö 
kuunnella

Huonoin 
ympäristö 
puhua

Epäselvä

Epämiellyttävä

Kaikuva

Paras 
ympäristö 
kuunnella

Paras 
ympäristö 

puhua
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Semanttiset erot
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Porvoossa sijaitsevan Albert Edel-
feltin koulun suunnittelussa on 
arkkitehtuuri ollut tärkeää. Sitä oli 
myös huoneakustiikka, sillä kou-
lun ääniympäristö on suunniteltu 
erittäin harkitusti.

Koulu on nimetty Porvoossa syn-
tyneen suuren kuvataiteilijan Albert 
Edelfeltin mukaan, joka siirtyi ajasta 
ikuisuuteen jo kauan sitten. Mutta 
hän on mitä suurimmassa määrin läs-
nä tässä modernissa koulussa. Aulaa 
ympäröiviä kaidelaseja koristavat 
hiekkapuhalletut Edelfeltin signee-
raukset ja joitakin hänen tunnetuista 
maalauksistaan on kuvattu ulkosei-
nien graafiseen betoniin.

Aula toimii myös ruokasalina. 
Se on kolmikulmainen ja mukai-
lee koulun viuhkamaista muotoa, 
jonka ansiosta tontin tarjoama tila 
on voitu hyödyntää optimaalisesti. 
Katto muodostaa kahteen suuntaan 
kaltevan kolmion ja asetti suuren 
haasteen aulan akustiikkakaton 
asennukselle.

”Se vaati ylimääräistä pohdintaa”, 
selittää akustiikkakaton asentaneen 
Rakenne Tikka Oy:n yksikön pääl-
likkö Arto Huhtanen.

Tarvittaessa aula toimii myös 
konserttisalina. Koulussa on myös 
näyttämö ja samaa tilaa jakava 
liikuntasali, joka normaalisti kät-
keytyy tehokkaasti ääntä eristävien 
ovien taakse.

Liikuntasali on huolellisesti akus-
toitu, samoin aulan toisella sivulla 
oleva musiikkisali.

Luovaa huoneakustiikkaa

Tunnetun taiteilijan nimeän kan-
tavassa koulussa on luonnollisesti 
erikoistilat taiteelle ja taidekäsitöille. 
Kuvaamataidon luokassa on suuri 
ateljeeikkuna, joka avautuu oikea-
oppisesti pohjoiseen.

Koulu sekä silmille  
että korville

Ecophonin akustiikkajärjestelmät

Aula ja luentosalit: 
Ecophon Focus™ Ds 
Liikuntatilat: 
Ecophon Super G™ 

Faktat

• Albert Edelfeltin koulussa 
on tilat 600 oppilaalle 
ikäryhmässä 7–16 vuotta.

•  Koulu avattiin 2009.

•  Koulun on suunnitellut 
arkkitehtitoimisto 
Leena Yli -Lonttinen Ky. 
Projektiarkkitehti oli Jani 
Ristimäki.

•  Akustiikkakonsulttina 
toimi Janne Hautsalo, 
Insinööritoimisto Akukonista. ”Akustiikalla on musiikkia tehdessä 

ja kuunnellessa tärkeä merkitys”, 
musiikinopettaja Anna Talvitie toteaa. 
”Musiikkiluokassamme on helppo mik-
sata sähköiset soittimet ja vahvistama-
tonkin ääni tuntuu hyvälle. Ja kaiken 
kaikkiaan tilan muuntojoustavuus on 
huippuluokkaa.”

Kolmikulmaista aulaa käytetään myös ruokasalina ja se on varustettu Ecophon 
Focus™Ds -akustiikkalevyillä. Ylös luokkahuoneisiin johtavat portaat loistavat 
punaisina kuin verisuonet. Tilat on suunniteltu elämiseen ja liikkumiseen.

Nimensä veroinen musiikkisali. Sali on äänieristetty muusta rakennuksesta. Täällä 
on paljon soittimia, esiintymislava ja jopa kuorokoroke.
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”Luojan kiitos, olen vihdoinkin 
päässyt liikuntahalliin, joka 
toimii niin kuin pitää – upeaa! 
Hallissa ei ole vain alempi 
äänitaso. Ääni ei tunnu yhtä 
haitalliselta kuin muissa tiloissa, 
joissa olen työskennellyt.” Åke 
Grundberg, liikunnanopettaja.

HAGASKOLANIN LIIKUNTAHALLI – HYVÄN SAA TEKEMÄLLÄ!

’’Meluisissa liikuntatiloissa saa 
huutaa äänensä käheäksi, kun ään-
tä tulee joka suunnasta ja nurkasta”, 
sanoo Åke Grundberg, joka työs-
kentelee liikunnanopettajana Hagas-
kolanissa Sundsvallissa, Ruotsis-
sa. ”Huomiota haluavat oppilaat, 
huudot, pomppivat pallot – kaikki 
sekoittuvat häiritsevien ja korkei-
den äänien sekamelskaksi. Pahinta 
on silloin, kun pelataan koripalloa 
tai ollaan kilpailuissa, kuten silloin 
kun olimme piirinmestaruuskisoissa, 
kun toiset kannustavat. Oikeastaan 
tiloissa pitäisi olla täysin hiljaista, 
kun annan ohjeitani.”

Epäilty kuulovamma

Åken mielestä hänen kuulonsa on 
vuosien kuluessa heikentynyt ja 
hän epäilee, että vamma on peräisin 
kylmistä ja äänekkäistä työtiloista. 
Päivän mittaan tulee sanottua monta 
kertaa ”Mitä?”. Myös hänen mig-

reenitaipumuksensa on tullut entistä 
selvemmin esiin…

”Kun työskentelen päivän huo-
nossa ääniympäristössä, minus-
ta tulee yliherkkä äänille. Haluan 
sulkea kaikki äänet, kun tulen väsy-
neenä kotiin.”

Upea ääniympäristö

”Luojan kiitos, olen vihdoinkin 
päässyt liikuntahalliin, joka toi-
mii niin kuin pitää – upeaa!”, Åke 
Grundberg sanoo vakuuttavalla 
äänellä. ”Hallissa ei ole vain alem-
pi äänitaso. Ääni on ’pehmeämpi’ 
eikä tunnu yhtä haitalliselta kuin 
monissa muissa tiloissa, joissa olen 
työskennellyt.”

Liikunnanopettajat eivät mielel-
lään pitäisi kuulosuojaimia. Åke 
sanoo, että jos huonossa ääniym-
päristössä haluaa kuulla, mitä oppi-
lailla on asiaa, ja antaa ohjeita, on 
pidettävä muotoon valettuja korva-

tulppia. Mutta niiden hankkiminen 
koulun kuudelle liikunnanopettajalle 
maksaisi pienen omaisuuden.

”Meillä on pieni liikuntabudjetti, 
enkä halua viedä niin suurta sum-
maa varsinaisesta toiminnasta, johon 
rahat ennen kaikkea tarvitaan.”

Hagaskolanin liikuntahalli on riit-
tävän suuri eri pallopeleille, kuten 
lentopallolle ja käsipallolle, 23 ker-
taa 43 metriä, ja sen kattokorkeus on 
noin 8 metriä.

Rehtori Gunilla Erikssonin 
mukaan terveyttä ja urheilullisuutta 
korostava Hagaskolan on nyt saanut 
paremman työympäristön niin lii-
kunnanopettajille kuin urheileville 
nuorillekin.

Akustikko Anders Westin, joka on 
laskenut Hagaskolanin liikuntahallin 
akustointitarpeen ja tehnyt mittauksia 
akustoinnin jälkeen, sanoo:
”tuntuu kuin olisi ulkona jalkapallo-
kentällä eikä liikuntahallissa, jossa 
on seinät ja katto. Akustointi onnistui 
fantastisen hyvin.”
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Arkkitehti

Hans Anders Kempe, Tema

Ecophonin akustiikkajärjestelmät   

Ecophon Super G™ Plus
Ecophon Modus™ S
Ecophon Wall Panel™ Super G
Ecophon Super G™ Dp XL

Yhtenäinen akustiikkakatto ja vaimentavat seinälevyt kolmella seinällä, oleskeluvyöhykkeen korkeudella, tekivät tehtä-
vänsä. Kaikki on parasta absorptioluokkaa A. Liikunnanopettajat Johan Berman, Daniel Jonsson ja Åke Grundberg ylistävät 
uutta työympäristöään.

Hagskolanin uuden liikuntarakennuksen käytävillä on luja akustiikkakatto, joka 
on kehitetty kestämään iskuja, kolhuja ja ilkivaltaa. Tarvitaan paljon voimaa, 
ennen kuin pallot, laukut ja muut kattoon heitettävät esineet voivat horjuttaa tai 
vaurioittaa akustiikkakattoa. Levyt pysyvät tukevasti paikallaan. Jousikuormittei-
sen kiinnityksen ansiosta akustiikkakatto kestää iskuja ja se on helppo asentaa 
tai irrottaa välitilassa tehtävien töiden yhteydessä.
 Koulujemme isännöitsijät ja kiinteistöhuoltajat arvostavat sitä erittäin paljon.
Sisäkattoja urakoivan Sundisolin kehotuksesta Sundsvallin kunta ja Tema arki-
tekter valitsivat käytävien uudeksi akustiikkakatoksi Ecophon Super G™ Dp XL:n. 
Maksimipituus levyille on 2400 mm.

Ruotsalaisessa standardissa SS 25268 ääniluokka A tarkoittaa erittäin 
korkeatasoista ääniympäristöä, kun taas B/C on tarkoitettu kuvaamaan 
ääniolosuhteita, jotka vastaavat vähimmäisvaatimuksia Ruotsin asuntoviras-
ton määräyksissä BBR (Boverkets Byggregler). Mittaustulokset jäivät selvästi 
näiden ääniluokkien alapuolelle. Ehkä liikuntatilojen akustiikkaa määri-
teltäessä ”rima” pitäisi asettaa tämän liikuntahallin mukaan siedettävälle 
työympäristölle asetettujen vaatimusten täyttämiseksi?

Jälkikaiunta-aika eri äänitaajuuksilla Hagaskolanin 
liikuntahallissa ruotsalaiseen standardiin verrattuna.Iskuja ja kolhuja kestävä akustiikkakatto käytävissä
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Katon ja seinien tehokkaat akustointimateriaalit 
voivat alentaa äänitasoa jopa 10 dB.  
Tämä tarkoittaa, että huoneen koettu 
äänenvoimakkuus puoliintuu. Usein 
kuulosuojaimet voidaan heittää 
romukoppaan. Mutta etuja on paljon  
muitakin …

KANNATTAVILLA TOIMENPITEILLÄ NOSTETTA TEOLLISUUSYRITYKSILLE

Parhaan absorptioluokan akus-
tointimateriaalien ja akustiik-
kakaton valitseminen on aina 

kannattava investointi tuotantolai-
tokselle. Monet tutkimukset ovat 
osoittaneet, että henkilöstö työsken-
telee tehokkaammin ja voi paremmin 
hyvässä ääniympäristössä. Parempi 
ääniympäristö voi lisätä tuottavuut-
ta, vähentää sairauspoissaoloja ja 
työtapaturmien vaaraa.

Kuulo keskipisteessä

Kaikki kovat pinnat, kuten lattiat, 
seinät ja katot, heijastavat ääntä, 
nostavat yleistä äänitasoa ja heijasta-
vat melua kaikkiin suuntiin. Monissa 
teollisuuslaitoksissa, suurkeittiöissä 
ja muissa avoimissa tiloissa äänitaso 
on haitallisen korkea ja toisinaan 
suoraan vahingollinen kuulolle.

Kuulosuojaimet 
romukoppaan

Myös yrityksissä, joissa äänitaso 
ei sinällään ole fyysisesti suoraan 
vahingollista, melu aiheuttaa epämu-

kavuutta ja stressiä, joka vaikuttaa 
meihin negatiivisesti. Elektroniik-
kateollisuus, lääketeollisuus ja sai-
raalat ovat esimerkkejä sellaisista 
työpaikoista.

Monissa maissa työnantaja on 
velvollinen huolehtimaan, että 
henkilöstö pitää kuulosuojaimia, 
mutta samalla laatimaan suunni-
telman melun vähentämiseksi, jos 
melualtistuksen ekvivalenttitaso on 
85 dB(A) tai enemmän. Tavoitteena 
on siis kokonaan luopua kuulosuo-
jaimista, sillä raja kuulosuojaimi-
en pakolliselle käytölle on juuri 85 
dB(A).

Äänenvaimennus kaikkein 
tärkeintä

Useimmat teollisuuslaitokset, suur-
keittiöt ja uimahallit ovat suuria tilo-
ja, joissa on korkea katto. Niissä 
jälkikaiunta-ajasta voi tulla häiritse-
vän pitkä ja äänet kimpoilla ympäri 
huonetta, kaikua pitkään ja nostaa 
yleistä äänitasoa. Siksi on suositelta-
vaa käyttää parhaiten ääntä vaimen-
tavia akustointimateriaaleja.

Akustiikkakatto, mahdollisesti 
vaimentavilla seinälevyillä täyden-
nettynä, voi laskea äänitasoa jopa 
10 dB(A), mikä merkitsee äänita-
son puolittumista. Äänet ovat usein 
korkeataajuisia, 1 000–3 000 Hz, 
erityisesti elintarvike- ja juomate-
ollisuudessa. Tällä taajuusalueella 
kuulo on herkimmillään.

Jos käytännön tai teknisistä syistä 
ei ole mahdollista asentaa koko tilan 
kattavaa akustiikkakattoa, saatava-
na on vaimentavista seinälevyistä 
tai akustoivista kattomateriaaleista 
koostuvia muita ratkaisuja. Kaiken-
tyyppisistä tehokkaista akustointi-
materiaaleista on hyötyä.

Tehokkaampi henkilöstö ja 
parempia kauppoja

Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
hyvä ääniympäristö voi vähentää 
sairauspoissaoloja ja henkilöstön 
vaihtuvuutta, ja saada työntekijät 
toimimaan paremmin työssään. 
Lisäksi työpaikasta tulee turvalli-
sempi – äänimerkit, häiriöäänet ja 
varoitukset kuuluvat paljon parem-
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min ja äänten lähteet voidaan pai-
kantaa helpommin. Tehokas kom-
munikointi tekee työpaikasta myös 
viihtyisämmän.

Lisäksi myös yrityksen maine ja 
imago paranevat – työympäristös-
tä saatu myönteisempi vaikutelma 
vahvistaa tavaramerkkiä ja lisää 
uskottavuutta. Asiakkaat ja muut 
sidosryhmät saavat ”oikeuden-
mukaisemman” kuvan yrityksestä 
vierailujensa yhteydessä. Kaupan-
tekomahdollisuudet paranevat ja yri-
tykseen on helpompi saada pätevää 
henkilöstöä.

Paras ja kaikkein taloudellisin 
tapa on suunnitella hyvä huoneakus-
tiikka jo uusien tilojen suunnittelun 
yhteydessä. Akustoinnin lisääminen 
jälkikäteen on sekä hankalampaa 
että kalliimpaa – mutta sekä mahdol-
lista, välttämätöntä että kannattavaa 
meluisissa tiloissa.

Täytettävä 
hygieniavaatimukset…

Monet yritykset valmistavat tuot-
teita, joiden valmistuksessa tilan 
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hygienia on kaiken A ja O. Elintar-
vike-, juoma- ja lääketeollisuus ovat 
yksi esimerkki, elektroniikkateolli-
suus ja suurkeittiöt toinen. Paikat 
on pidettävä puhtaina, eikä niissä 
saa esiintyä mikrobien kasvua tai 
korroosiota rakennusmateriaaleissa 
kosteissa tiloissa. Toisinaan ehdotta-
mana vaatimuksena on myös, ettei 
tuotantotilan ilmassa saa olla mitään 
vieraita aineita.

… ja vaimennettava ääntä 
tehokkaasti

Pehmeät materiaalit pystyvät vai-
mentamaan ääntä toisin kuin kovat, 
sileät pinnat, jotka heijastavat ään-
tä, mutta jotka ovat perinteisesti 
olleet helpoimmin puhdistettavia. 
Tänä päivänä saatavana on kui-

tenkin akustiikkakattoja ja muita 
akustointimateriaaleja, jotka täyt-
tävät nämä molemmat vaatimukset. 
Nykyaikaisten akustointimateriaali-
en pinta voidaan pestä ja kiillottaa, 
ja se kestää puhdistus- ja desinfioin-
tiaineita. Lisäksi ääniaallot pääsevät 
sen läpi takana olevaan vaimennus-
materiaaliin.

Akustiikkajärjestelmiä eri 
tarpeisiin

Valitse akustiikkakatto, joka täyt-
tää kaikki tuotantosi asettamat 
vaatimukset. Ecophon Hygiene 
-järjestelmäperheessä on erilaisiin 
tuotantoympäristöihin sovitettuja 
akustiikkajärjestelmiä.

Lisätietoja saat osoitteesta www.
ecophon.com.

75 % kaikista työterveyteen liittyvistä valituksista 
johtuu korkeista äänitasoista

Brittiläisen työympäristöjärjestön Health & Safety Executiven (HSE) 
mukaan teollisuudessa 75 %:ssa kaikista työterveyteen liittyvistä 
valituksista liittyy kuulovammoihin. Altistuminen korkeille äänitasoille 
koko työpäivän ajan (kahdeksan tunnin ekvivalentti äänitaso) mer-
kitsee suurta kuulovammojen ja tinnituksen vaaraa. Jo 80 dB(A):n 
äänitaso lisää riskiä merkittävästi ja 85 dB(A):ssa on pakko käyttää 
kuulosuojaimia. Erityisesti juoma- ja elintarviketeollisuudessa äänita-
sot ovat aivan liian korkeita.
 HSE:n tutkimukset osoittavat, että ekvivalentit äänitasot voivat 
teollisuudessa olla 95 dB(A), jolloin äänenvoimakkuus koetaan 
kaksi kertaa suuremmaksi kuin 85 dB(A):n melussa, joka edellyttää 
kuulosuojaimien käyttöä.

Kolisevat kuljetinhihnat, pullot ja muut kovat pakkaukset aiheuttavat korkeita 
ja ärsyttäviä äänitasoja, jotka vaarantavat sekä terveyden että turvallisuuden 
juomateollisuudessa. Tiukat puhdistettavuusvaatimukset ovat vuosien mittaan 
johtaneet siihen, että katot ja seinät on katettu kovilla materiaaleilla.
 Nyt saatavana on akustiikkakattoja ja akustointimateriaaleja, jotka täyttävät 
kaikki vaatimukset.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Lääketeollisuus on yksi kaikkein säädellyimmistä tuotantoympäristöistä. Valmis-
tajien on todistettava, ette ne täyttävät viranomaisten muun muassa hiukkaspääs-
töille ja hygienialle asettamat vaatimukset.
 Nyt saatavana on akustointimateriaaleja, jotka täyttävät voimassa olevat stan-
dardit ja joiden ansiosta meluisista tuotantoympäristöistä jää vain ikävä muisto.

Catering- ja ravintolakeittiöissä meluisimpia ovat astianpesu-, kuorimis- ja 
ruoanvalmistustilat. Kovien lattioiden, seinien ja kattojen sekä kilisevien keittiövä-
lineiden yhdistelmä nostaa äänitasot ärsyttävän korkeiksi, mikä lisää entisestään 
stressiä tässä erittäin tiukkatahtisessa työssä.
 Oikein valitut akustiikkakatot ja akustointimateriaalit parantavat työympäris-
töä tinkimättä hygieniavaatimuksista.

Stressi ja kohonnut verenpaine, keskusteluvaikeudet, väsymys ja suurempi vir-
heiden vaara ovat esimerkkejä huonon ääniympäristön vaikutuksista. Erityisesti 
elektroniikkateollisuudessa, jossa on tärkeää keskittää kaikki huomio prosessei-
hin ja huolellisuuteen, huoneakustiikalla on ratkaiseva merkitys tehokkuudelle ja 
kannattavuudelle. Siksi kattoa ja seiniä on käytettävä äänenvaimennukseen!

Ääniympäristö osoittautuu usein tärkeimmäksi, kun työntekijöiltä kysytään, mitkä 
työympäristötekijät he kokevat kaikkein rasittavimmiksi. Elintarviketeollisuus ei 
ole mikään poikkeus – päinvastoin, siellä monet jakavat saman työympäristön ja 
melu leviää tilan kaikkiin osiin.
 Korkeimman absorptioluokan akustiikkakatto, mahdollisesti täydennettynä 
vaimentavilla seinälevyillä, laskee äänitason inhimilliselle tasolle.

Valitse akustiikkamateriaali, joka täyttää  
toiminnallesi asetetut hygieniavaatimukset.

Jatkoa edelliseltä sivulta
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Äänenpainetaso dB(A)

Etäisyys äänilähteeseen metreinä

DL2 vanha tehdas

DL2 uusi tehdas

Loistavat mittaustulokset akustiikasta. 
Cémoi'n vanha ja uusi tehdas.

Ecophonin akustiikkajärjestelmät

Ecophon Hygiene Performance™ A

Mittaustulokset osoittavat, että akustointi on 
alentanut tehtaan äänitasoa keskimäärin 7 dB. 
Lisäksi ääni vaimenee nopeammin etäännyttä-
essä koneen tai muun äänilähteen luota. Ennen 
akustointia ääni vaimeni vain 3 dB etäisyyden 
kaksinkertaistuessa. Akustoinnin jälkeen vastaa-
va vaimennus on 6 dB. Tämä tarkoittaa, että jos 
koneen äänitaso 1 metrin etäisyydellä on 85 dB, 
se on 16 metrin etäisyydellä 73 dB ennen akus-
tointia ja akustoinnin jälkeen 61 dB. 6 dB:n 
vaimennusta etäisyyden kaksinkertaistuessa on 
pidettävä erittäin hyvänä ja verrattavissa äänen 
vaimenemiseen ulkona.

Tietoinen panostus parempaan 
työympäristöön on osoittautunut 
menestykseksi Euroopan suurim-
piin kaakaon tuottajiin lukeutuvassa 
Cémoi’ssa. 300 työntekijää on saa-
nut täysin uuden 30 000 neliömetrin 
työpaikan eteläranskalaisen Perpig-
nanin laitamilta, läheltä Espanjan 
rajaa. Tehtaan vanhojen osien perus-
korjauksen ansiosta ”Cémoi de Per-

pignan” on nyt huippunykyaikainen 
tehdas, joka täyttää niin työympäris-
tön inhimillisyydelle kuin tehokkuu-
dellekin asetetut vaatimukset.

Kiitoksella hyväksytty

Laitoksen hygieniavaatimuksista 
huolimatta sinne on saatu asenne-
tuksi hyvä ääniympäristöratkaisu – 

Suklaajätti yhdistää hygieniavaatimukset  
tehokkaaseen äänenvaimennukseen

Cémoi de Perpignanin projektijohtaja 
Stéphane Joubert luettelee 
ominaisuudet, jotka ratkaisivat 
akustiikkakattojärjestelmän valinnan:

1. Hyvä ääniympäristö
2. Hygieniavaatimukset täyttävä pinta.
3. Puhdistuksen kannalta hyvä tiiviys ja 

vakaus akustointilevyjen tukevan 
kiinnityksen ansiosta.

4. Kevyt katto vähentää muiden 
rakennusosien kuormitusta.

5. Esteettisesti erittäin tyylikäs ratkaisu.
6. Helppo sovittaa rakennuksen muihin 

teknisiin järjestelmiin.

Parhaan mahdollisen ääniympäristön tarjoava nykyaikainen suklaateollisuusyritys, jossa tuo-
tannolta vaaditaan erittäin hyvää hygieniaa. Ratkaisu koostuu yhtenäisestä puhdistettavasta 
akustiikkakatosta, joka kuuluu parhaaseen absorptioluokkaan.

akustiikkakatto, jonka pinta ei kerää 
likaa, joka on helppo pitää puhtaana 
ja joka ei edistä mikrobien kasvua. 
Ääniympäristö on saanut kiitosta 
tehokkaasta äänenvaimennukses-
taan, sillä se parantaa kuuluvuutta 
ja kommunikointia ja sopii hyvin 
nykyaikaiseen elintarvikeyrityk-
seen.

Nyt yritys haluaa jatkaa aloitta-
mallaan tiellä ja aikoo parantaa ääni-
ympäristöä myös konsernin muissa 
tuotantolaitoksissa.

Ranskalainen Cémoi, jonka juuret 
juontavat 1800-luvun alkuun, on 
3 000 työntekijällään yksi Euroo-
pan suurimmista suklaavalmistajista. 
Yhdeksän ranskalaistehtaan lisäksi 

sillä on valmistusta Norsunluuranni-
kolla, Saksassa, Iso-Britanniassa ja 
Puolassa. Perheyritys toimittaa kaa-
kaotuotteita teollisuuden käyttöön, 
mutta sillä on myös laaja valikoima 
omalla tavaramerkillä myytäviä suk-
laatuotteita.
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Onko ihmisarvolle sopivaa antaa kenenkään  
työskennellä tiloissa, joissa äänitasot ovat tarpeet-
toman korkeita ja aiheuttavat kuulovammojen 
vaaran? Nyt kun ongelma voidaan ratkaista 
kohtuullisen edullisesti?
 Oatly on tyyppiesimerkki elintarvikeyri-
tyksestä, josta on saatu saneeraamalla  
tehokkaampi ja terveellisempi työpaikka,  
jossa kuulosuojaimet ovat enää vain ikävä muisto. 
Yhtenäinen akustoitu alakatto  
ja vaimentavat seinälevyt  
poistivat ongelman.

OIKEILLA RATKAISUILLA EROON KUULOSUOJAIMISTA

Landskronassa, Etelä-Ruotsis-
sa elintarvikkeita valmistava 
Oatly päätti, että koneiden ja 

hihnakuljettimien aiheuttamia melu-
tasoja oli alennettava. Henkilöstö oli 
valittanut pakkaushallin melua ja 
sitä, että heidän oli vaikea rentoutua 
ja levätä töiden jälkeen. Osalla oli 
myös nukkumisvaikeuksia. Kuu-
losuojainten katsottiin heikentävän 
kommunikointia ja vaarantavan tur-
vallisuuden.

Koko tilan kattava 
akustiikkakatto – ainoa 
oikea ratkaisu
”Tulimme siihen tulokseen, että 
tehokas äänenvaimennus voisi 
alentaa äänitasoa riittävästi”, sanoo 
tehtaan johtaja Benny Wraae. ”Mut-
ta tarjolla oli useita vaihtoehtoisia 
ratkaisuja. Meille ehdotettiin ääntä 
vaimentavia kattolevyjä, vapaasti 
leijuvia vaimentavia kattosaarek-
keita ja yhtenäistä akustiikkakat-

toa täydennettynä vaimentavilla 
seinälevyillä. Elintarvikevalmista-
jana meillä on korkeat hygienia-
vaatimukset. Akustointimateriaa-
lit eivät saa kerätä pölyä eivätkä 
levittää kuituja, niiden on estettävä 
mikro-organismien kasvua ja ne on 
voitava puhdistaa.”

”Siksi saatoimme todeta, että 
koko tilan kattava akustiikkakatto 
oli ainoa oikea ratkaisu. Asennutta-
malla lisäksi vaimentavat seinälevyt 

saimme huoneakustiikasta parhaan 
mahdollisen. Saimme äänitasot niin 
alas, ettei meidän enää tarvitse käyt-
tää kuulosuojaimia.”

Tavoite: alle 80 dB

”Kaiken lisäksi”, Benny lisää, ”ali-
timme keskiarvotason 80 dB(A), 
jota pidetään vahingollisena kuulol-
le. Siihen me pyrimmekin. Olisiko 
parempaa voinut toivoa?

Akustointimateriaalien asennuk-
sen jälkeen henkilöstöltä kysyttiin, 
mitä he pitivät tuloksesta. Työn-
tekijät olivat erittäin tyytyväisiä, 
kommunikointi oli helpompaa ja 
he olivat iloisia siitä, etteivät he enää 
tarvinneet kuulosuojaimia. Nyt oli 
helpompi kuulla myös koneiden 
äänet ja se, mistä äänet tulivat. Ja 
mikä tärkeintä, henkilöstö ei enää 
tunne oloaan yhtä väsyneeksi.”
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Akustiikan parantamiseksi melulle erityisen alttiissa osissa seinän ja koneiden 
väliseen ”käytävään” asennettiin akustointilevyt. Levyt sijoitettiin pään korkeu-
delle ja niiden suojaksi asennettiin mekaanisilta vaurioilta suojaava teräsritilä. 
Akustointilevyillä on tarkoitus alentaa korkeita äänitasoja, joita seinän ja koneen 
väliset moninkertaiset heijastumat aiheuttavat.

”Tosi mukava, kun ei tarvitse pitää kuulosuojaimia. Ne vain painoivat ja rasittivat 
niskaa”, Oatlyssä koneenkäyttäjänä työskentelevä Annika Engström Håkansson 
sanoo.
 ”Työntekijöiden on nyt myös paljon helpompi jutella keskenään”, toteaa teh-
taan johtaja Benny Wraae.

Koko tilan kattava akustiikkakatto ja vaimentavat seinälevyt paikka paikoin kol-
mella seinällä alensivat äänitasoa kuulosuojaimista luopumiseen tarvittavat 5 dB.

Henkilöstön spontaaneja mielipiteitä akustoinnin jälkeen:

•  helpompi kuulla, mitä sanotaan

•  helpompi erottaa, mistä ääni tulee

•  mukava päästä eroon kuulosuojaimista

•  enää ei väsytä yhtä paljon töistä tullessa, nukun 
paremmin

Ecophonin akustiikkajärjestelmät

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3

80 dB vaarantaa kuulon

Kansainvälisten määräysten mukaan työnantaja on velvollinen 
huolehtimaan siitä, että henkilöstö pitää kuulosuojaimia, ja laatii 
toimintasuunnitelman melun vähentämiseksi, jos melualtistuksen 
ekvivalenttitaso on 85 dB(A) tai enemmän. Tutkimus kuitenkin 
osoittaa, että jo 80 dB(A):ssa kuulovammojen vaara kasvaa merkit-
tävästi. Erityisesti juoma- ja elintarviketeollisuudessa äänitasot ovat 
aivan liian korkeita ja vaativat vaimennusta.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Faktat Oatly   

Landskronassa, Etelä-Ruotsissa toimiva Oatly kehittää, valmistaa ja 
markkinoi terveysvaikutteisia tuotteita, joiden perusaineksena on 
patentoitu kaurajuoma.
 Tuotteet perustuvat Lundin yliopistossa Ruotsissa tehtyyn 
tutkimukseen, jolla professori Arne Dahlkvist 1963 selvitti laktoosi-
intoleranssin taustalla olevat tekijät. Tutkijoiden ja yrittäjien 
yhteistyöllä syntyi tekniikka, jolla tuotteille saadaan juomiin ja 
ruoanlaittoon soveltuva maitomainen koostumus. Tänä päivänä näitä 
tuotteita suosivat maidolle yliherkkien ihmisten lisäksi yhä enenevässä 
määrin ne, jotka haluavat kuitupitoisempaa ja hieman terveellisempää 
ravintoa. Oatlylla on lähes 50 työntekijää ja sen tuotteita myydään 
paitsi suuressa osassa Eurooppaa myös muissa maissa, joista 
erityisesti Kiinasta on tulossa sille lupaava markkina.

Oatlyssä tehtyjen huoneakustisten 
mittausten tarkoituksena on ollut 
määrittää objektiivisesti akustoin-
titoimenpiteiden vaikutukset tilan 
äänitasoon ja puheen erotettavuu-
teen. Mitatut huoneakustiset para-
metrit on esitetty taulukossa 1.

Yhteenveto huoneakustisista 
mittauksista ennen 
akustointia ja sen jälkeen

Taulukossa 2 on annettu huoneakus-
tisten suureiden keskiarvot oktaa-
vikaistoilla 500 ja 1 000 Hz ennen 
akustointitoimenpiteitä ja niiden 
jälkeen. Standardin ISO 3382-1 
mukaan keskiarvot kuvaavat hyvin 
huoneakustiikkaa.

Tulokset

Taulukko 2 osoittaa, että akustointi-
toimenpiteiden jälkeen tilan äänitaso 
(yleismelu) on laskenut noin 5 dB. 
Ennen akustointia tilan yleismelun 
taso oli aiempien mittausten mukaan 
noin 81 - 84 dB(A). Akustoinnin jäl-
keen yleismelutaso on laskenut noin 

77 dB(A):han, joka alittaa Ruotsin 
työympäristöviraston asettaman 
(AFS 2005:16) raja-arvon.

Puheen erotettavuutta mittaavi-
en suureiden arvot osoittavat myös 
selvää parannusta. Yksi syy tähän 
on se, että nk. myöhäisten heijas-
tumien vaikutus tilassa on vähenty-
nyt. Tätä havaintoa tukee sekin, että 
jälkikaiunta-ajat ovat lyhentyneet 
tuntuvasti.

Joidenkin koneiden läheisyydessä 
melutaso on edelleen yli 80 dB(A). 
Tämä johtuu siitä, että koneiden suo-
ra ääni on hallitsevaa. Katon ja sei-
nien akustointi ei vaikuta suoraan 
ääneen, vaan se on vaimennettava 
äänilähteellä, esim. sisäänrakenta-
malla tai aitaamalla. Ominaisuus Suure Ennen  

toimenpidettä
Toimenpiteen 
jälkeen

Jälkikaiunta EDT (s) 2,4 s 0,63 s

T20 (s) 2,4 s 0,62 s

Äänitason alennus ΔL (dB) –2,4 s 5 dB

Puheen erotettavuus C50 (dB) –2,9 dB 3,7 dB

D (%) 34 % 70 %

RASTI 0.47 (huono/ 
kohtalainen)

0.70  
(hyvä)

Ominaisuus Suure Nimitys Selitys

Jälkikaiunta EDT, T20 Varhainen vai-
menemisaika (s), 
Jälkikaiunta-aika 
(s)

Mittaa tilan kaikua. Lyhy-
empi jälkikaiunta-aika 
tarkoittaa, että tila koetaan 
vaimeammaksi.

Puheen  
erotettavuus

C50,
D, 
RASTI

Puheen  
erotettavuus (dB),  
puheen selvyys 
(%),  
RASTI

Mittaa, kuinka hyvin puhe 
erottuu tilassa. Mitä suu-
rempi arvo, sitä parempi 
puheen erotettavuus.

Äänitaso Äänitason 
lasku 

ΔL (dB) Ilmoittaa, kuinka paljon 
tilan yleismelun äänitaso on 
laskenut.

Taulukko 1

Taulukko 2

Oatlyn huoneakustiset mittaukset

Jatkoa edelliseltä sivulta

Kuva: Ole Jais

Ruotsin työympäristöviraston mukaan työnantaja 
on velvollinen arvioimaan raskaana olevien 
naisten riskit työpaikalla, jossa päivittäinen 
melualtistus voi ylittää 85 dB(A).
 Tämä tarkoittaa, ettei raskaana olevien 
naisten tule oleskella työympäristöissä, 
joissa on pidettävä kuulosuojaimia. 
Määräys koskee ennen kaikkea 
raskauden jälkipuoliskoa (viimeistään 26. 
raskausviikosta lähtien), jolloin sikiön 
kuuloelimet kehittyvät. Korkeat äänitasot 
aiheuttavat lisäksi stressiä, joka 
puolestaan voi aiheuttaa väsymystä 
ja verenpaineen nousua ja 
heikentää istukan verenkiertoa.
 Määräyksen rikkomisesta 
voidaan tuomita sakkoihin. 
Säädös perustuu EU-direktiiviin.

Raskaana olevat naiset 
eivät saa altistua korkeille 
äänitasoille
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Engelsviken Canning A/S voi ylpeil-
lä perheyrityksen 140-vuotisilla 
perinteillä. Norjan lisäksi sillä on 
ollut vuodesta 2003 lähtien tuotan-
toa myös Skagenissa, Tanskassa.

Engelsvikenin erikoisuuksia 
ovat erilaiset äyriäissäilykkeet – 
ravut, simpukat, äyriäissekoituk-
set, ravunpyrstöt, raputikut – joita 
myydään sekä omalla tavaramer-
killä että suurten ruokakauppaket-
jujen tavaramerkeillä Pohjoismaissa 
ja Baltian maissa. Engelsviken oli 
ensimmäinen eurooppalaisyritys, 
joka valmisti näitä tuotteita ilman 
säilöntäaineita.

”Hyvällä työpaikalla on oltava 
työntekijöille hyvä ääniympäris-
tö”, sanoo Anders Jensen, Skage-
nin tehtaan johtaja. ”Katto tarjoaa 

ehdottomasti parhaat edellytykset 
tehokkaalle äänenvaimennukselle. 
Mutta tällaisessa elintarvikeyrityk-
sessä on niin tiukat hygieniavaa-
timukset, että katon on kestettävä 
sekä toistuvaa pesua että huuhtelua 
desinfiointiaineilla. Löysimme kui-
tenkin ratkaisun, joka täytti molem-
mat vaatimukset.”

C4 -kannatinjärjestelmä 
vihdoinkin saatavana

Aiemmin täällä oli C3-korroosioluo-
kan kannatinrakenteelle asennettu 
akustiikkakatto, joka tehtaan käyt-
töönoton aikoihin oli paras saatavilla 
oleva ratkaisu. Korroosio kuitenkin 
syövytti vähitellen kannatinraken-
netta ja tilalle vaihdettiin rakenne, 
joka täyttää C4-korroosioluokan 
vaatimukset. Akustointimateriaalit 
olivat sen sijaan pysyneet täysin 
ehjinä ja ne voitiin asentaa uuteen 
kannatinjärjestelmään.

Kaiken kestävä katto

Ecophonin akustiikkakatto

Tuotannossa:
Ecophon Hygiene Advance™ A C4
Toimistossa: Ecophon Focus™ F

Upea tehdas upealla paikalla. Engelsviken Canning sijaitsee lähellä merta  
Skagenissa, Tanskassa.

Myös toimistoon on saatu akustiikka-
katolla hyvä ääniympäristö.

Sisustukseen raikkautta tuova akustiikkakatto, joka on hygieeninen ja kestää 
pitkään elintarviketeollisuuden ankarimpiin kuuluvissa tuotantoympäristöissä. 
Suola ja suuri kosteus yhdessä voimakkaiden puhdistusaineiden kanssa asettavat 
sisärakenteet kovalle koetukselle. Akustiikkakattoa kannattelee korroosioluokan 
C4 haponkestävä kannatinjärjestelmä, joka kestää syövyttäviä aineita.

Kuva: Studio -e
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Ei ruostetta, ei 
korroosiota – katto, 
joka täyttää kaikki 
hygieniavaatimukset 
ja pysyy kunnossa 
vuosikausia.

AKUSTIIKKAJÄRJESTELMÄT JA AGGRESSIIVISET YMPÄRISTÖT

ECO-lehti raportoi jo vuonna 
1996 Ruotsin länsirannikolla 
Kungshamnissa sijaitsevan 

Abba Seafoodin tehtaan työympä-
ristön eroista ennen uusien akustiik-
kakattojen asennusta ja sen jälkeen. 
Siihen aikaan kiinteistövastaavana 
toiminut Göran Sjögren kertoi:

”Akustiikkakatot imevät ääniä 
itseensä ja vaimentavat koneiden 
ääniä. Työntekijät kuulevat toisten-
sa huudot ja varoitukset paremmin, 
mikä parantaa selvästi turvallisuutta. 
Kaikki ovat tosi tyytyväisiä ja koko 
työympäristöstä on tullut selvästi 
parempi. Valo heijastuu kalusteis-
ta valkoiseen sisäkattoon ja leviää 
koko tilaan. Esteettisesti eroa on 
kuin yöllä ja päivällä, sillä olemme 
saaneet piiloon kaikki sekavat asen-
nukset. Katto peittää suuren osan 

huonealasta ja on siksi ratkaisevan 
tärkeä viihtyvyydelle.”

Katto säästää rahaa

Göran Sjögren jatkaa:
”Siellä, missä meillä on uudet 

sisäkatot, ei paikkoja tarvitse pestä 
yhtä usein, sillä pölyä kerääviä pin-
toja ei enää ole. Ja sitten kun sisäkat-
tojen tasaiset ja likaa hylkivät pinnat 
pitää puhdistaa, se käy nopeasti. Se 
säästää paljon rahaa.”

Kalateollisuus argressiivisin 
ympäristö

Nyt kun edellisestä käynnistämme 
on kulunut lähes 15 vuotta, olem-
me taas Abba Seafoodin tehtaalla 
Kungshamnissa tapaamassa Göran 

Suuren tuotantohallin uusi akustiikkakat-
tojärjestelmä 1996 …

… sama akustiikkakattojärjestelmä vuonna 2010.

”Kun kattoon saatiin 
akustointimateriaalit, tuntui kuin olisi 
tullut uuteen työpaikkaan”
Lars Johansson, Abba Seafoodin silloinen  
työnjohtaja.
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Sjögreniä. Oikeastaan hän on jo 
eläkkeellä, mutta työskentelee vie-
lä yhden päivän viikosta antaen 
arvokasta tukea seuraajalleen Jan 
Perssonille. Halusimme tietää, miten 
akustiikkakatoilla on mennyt kaik-
kien näiden vuosien aikana.

”Katot ovat kestäneet hyvin – 
mielestäni yli odotusten”, Göran 
Sjögren tuumaa. ”Vaimennusmate-
riaalit ovat enimmäkseen ehjiä, eikä 
meidän ole tarvinnut tehdä paljoa-
kaan suuren tuotantohallin katolle. 
Muualla tehtaassa osa katoista on 
kuitenkin täytynyt vaihtaa, koska 
korroosio on vaurioittanut kanna-
tinrakenteita.”

”Kalateollisuus on kaikkein ran-
kin ympäristö rakennusmateriaaleil-

le”, nykyinen kiinteistövastaava Jan 
Persson heittää väliin. ”Pahimpia 
syövyttäjiä ovat kalajalosteiden 
etikka ja suola, jotka muodostavat 
aerosoleja kosteuden kyllästämän 
ilman kanssa. Niiden jälkeen tule-
vat voimakkaat pesuaineet, joita 
tarvitaan kattojen puhdistukseen. 
Ne syövyttävät kantavan rakenteen 
suojamaalauksen ja altistavat sen 
korroosiolle.”

”’Haavoittuneet’ rakennusosat 
on ehdottomasti korjattava. Niitä 
on vaikea pitää puhtaina, ne voivat 
edistää mikro-organismien kasvua 
tai niistä saattaa päästä epäpuhtauk-
sia sillipurkkeihin”, Jan Persson jat-
kaa. ”Siksi meidän on täytynyt aika 
ajoin vaihtaa kannatinrakenteet ja 

alakatot erityisesti tiloissa, joissa 
katto on hieman matalammalla ja 
koneet korkeita ja joissa tuotantoma-
teriaalia voi roiskua kannatinraken-
teeseen asti. Siitä aiheutuu häiriötä 
tuotannolle ja se maksaa.”

Korroosioluokka C4 = 
haponkestävä teräs

Vuosien kokeilujen jälkeen Ecophon 
on onnistunut kehittämään akustiik-
kakattojärjestelmän, joka täyttää 
elintarviketeollisuuden syövyttä-
vien tuotantoympäristöjen asetta-
mat vaatimukset. Ecophon Hygie-
ne Advance™ C4 -järjestelmässä 
kannatinrakenteen profiilien jokai-
nen pieni ruuvi, kiinnike ja muut 

osat on valmistettu tasalaatuisesta 
ruostumattomasta, haponkestävästä 
teräksestä (INOX), jonka korroosio-
luokka on C4. Uusien pinnaltaan 
himmeämpien ja entistä kestävämpi-
en akustiikkalevyjen kanssa käytet-
tynä se poistaa entisten järjestelmien 
heikkoudet.

Ecophon Hygiene Advance™ C4 
on akustiikkakattojärjestelmä, joka 
kestää useita vuosia lähes huollotta 
eikä aiheuta kalliiksi käyviä ikäviä 
yllätyksiä.

Entinen kiinteistövastaava Göran Sjögren juttelemassa seuraajansa Jan Perssonin 
kanssa sisämateriaalien merkityksestä kalanjalostusteollisuuden hygieniavaati-
musten täyttymiselle.

Ecophonin akustiikkajärjestelmät

Ecophon Hygiene Advance™ C3

Faktat Abba Seafood

Noin 350 työntekijää työllistävä Abba 
Seafood AB on Ruotsin johtava merel-
lisen ruoan toimittaja. Sen tuotevalikoi-
massa on sillejä, anjoviksia, matjessil-
lejä, kaviaaria, pasteijoja, kalapullia, 
tonnikalaa, simpukoita ja äyriäisiä.
 Abba Seafood AB kuuluu norjalai-
seen pörssinoteerattuun Orkla-konserniin, ja sen tuotteet valmistetaan 
yrityksen kalanjalostuslaitoksissa Kungshamnissa Ruotsin länsiranni-
kolla. Yritys on saanut WWF:n “Gröna Fisken” -kunniamaininnan 
laajennettuaan MSC  ja KRAV merkittyjen* tuotteiden tarjontaansa ja 
poistettuaan tuotevalikoimastaan WWF:n kalaoppaassa ”punaisella 
merkityt lajit”.
 Asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi ja tiettyjen viranomais-
määräysten noudattamiseksi Abba Seafood on sertifioitu vähittäiskau-
pan omilla tuotemerkeillä myytävien tuotteiden toimittajien arviointiin 
tarkoitetun BRC-standardin (British Retail Consortium) mukaisesti. Yritys 
on panostanut muun muassa toistuviin tuotantohygienian tarkastuksiin 
ja riskiarviointeihin.

*MSC:n (Marine Stewardship Council) ympäristömerkki takaa, että tuote on 
peräisin hyvin hoidetusta kalastuksesta ja ettei se ole pahentanut ylikalastuksen 
aiheuttamaa ympäristöongelmaa. KRAV-merkki on Ruotsin tunnetuin tunnus 
ekologisesti tuotetulle ruoalle.

Akustiikkakaton korroosion vaurioit-
tama kannatinjärjestelmä. Tasalaa-
tuisesta haponkestävästä teräksestä 
valmistettu kannatinjärjestelmä on 
pysynyt ehjänä.

Uudella Ecophon Connect C4™ -kan-
natinjärjestelmällä akustiikkakatto 
olisi edelleen kunnossa.
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”Ennen kuin suunnittelimme uuden 
keskuskeittiön, kävimme useissa vastaavissa 
laitoksissa”, arkkitehti Jürgen Busack sanoo. 
”Meitä hämmästyttivät keittiöiden surkea 
ääniympäristö ja korkeat äänitasot. 
Tulimme vakuuttuneiksi siitä, että meidän 
täytyi luoda inhimillisempi työpaikka 
ottamalla huoneakustiikka vakavasti.”

ARKKITEHTI OTTI ÄÄNIYMPÄRISTÖN VAKAVASTI

Hampurin pohjoispuolella 
sijaitsevan Ricklingin psy-
kiatrisen sairaalan nykyai-

kaisessa suurkeittiössä valmistetaan 
päivittäin 3600 ruoka-annosta.

”Vakioratkaisu” olisi ehkä teh-
dä kuten aina ennen on luultu, että 
on pakko tehdä – asentaa hygie-
niasyistä kovapintainen sisäkatto. 
Mutta metalliset työvälineet ja asti-
at yhdessä lattian, seinien ja katon 
kovien materiaalien kanssa tekevät 
työympäristöstä aina toivottoman 
meluisan ja stressaavan.

Älä tingi huoneakustiikasta

Onneksi arkkitehti Jürgen Busack 
löysi ratkaisun meluongelmaan 
– tehokkaasti ääntä vaimentavan 
akustiikkakattojärjestelmän, joka 

samalla täyttää hygieniavaatimuk-
set. Ratkaisun salaisuus on akustiik-
kakaton kyvyssä päästää ääniaallot 
lävitseen takana olevaan akustoin-
timateriaaliin.

Katon sileä pinta hylkii likaa ja 
rasvaa ja kestää toistuvaa pesua 
desinfioivilla puhdistusaineilla ja 
myös huuhtelua. Lisäksi pinta estää 
bakteerien kasvua, mikä on tärke-
ää ympäristöissä, joissa käsitellään 
ruoka-aineita. Akustiikkakatto on 
asennettu kosteutta ja kemikaaleja 
kestävälle vankkarakenteiselle kan-
natinjärjestelmälle, joten se pysyy 
kunnossa useita vuosia.

”Tämä oli kaiken sen ylimääräi-
sen vaivan arvoista, jota näimme 
tehdäksemme 60 työntekijämme 
elämästä helpompaa”, sanoo Ralf 
Lenschow, joka istuu Ricklingin 

suurkeittiön hallituksessa. ”Täällä 
on fantastisen hiljaista silloinkin, 
kun toiminta on täydessä käynnissä. 
Se on poikkeuksellista tämän koko-
luokan keittiössä.”

Suurkeittiö ei vastaa vain Ricklin-
gin sairaalan catering-toiminnasta. 
Se käsittelee ja paloittelee myös 
omasta EU-sertifioidusta teuras-
tamosta tulevan lihan ja toimittaa 
omasta leipomosta tulevaa leipää 
alueen muihin laitoksiin. Nyt sen 
yhteensä 2 700 neliömetrin pinnat 
on katettu akustiikkakatolla ja akus-
tointimateriaaleilla.

”Vierailtuani suurkeittiöissä kauhistuin 
siitä melusta, joka usein hallitsee 
keittiöympäristöjä ja tekee työympä-
ristöstä kohtuuttoman vaikean työn-
tekijöille. Tehokkaat akustiikkakatot 
ja akustointimateriaalit pelastivat 
Ricklingin keskuskeittiön ääniympäris-
tön”, kertoo ratkaisusta vakuuttunut 
arkkitehti Jürgen Busack.
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Pelkistetty tiilirakennus pitää sisällään Ricklingin keskuskeittiön ja istuu hyvin 
ympäristöön.

Parhaaseen absorptioluokkaan kuuluva yhtenäinen akustiikkakattojärjestelmä 
kattaa ruoanvalmistukseen käytettävät suuret keittiöpinnat.

Täällä on yhdistetty toisiinsa yhtenäinen akustiikkakatto ja pystysuorat äänenvai-
mennuslevyt. Muuten astianpesutilat olisivat erittäin meluisia.

Myös oman teurastamon katossa on akustointijärjestelmä.

Arkkitehti

Busack+Göb

Ecophonin akustiikkajärjestelmät

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Protec™ Baffle C3

Ku
va

: H
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Elinebergsskolan Helsingborgissa, 
Etelä-Ruotsissa on saanut uudet kasvot. 
Vanhoista tunkkaisista tiloista on tullut 
valoisia ja moderneja ja 
energiankulutus on puolittunut. 
Kaupan päälle opettajat ja oppilaat ovat 
saaneet selvästi paremman 
ääniympäristön.

Käytä Kattoa seKä valaistuKseen että äänenvaimennuKseen

”Olemme onnistuneet alentamaan 
energiankulutusta ja vähentämään 
valaistukseen kuluvaa energiaa 50 
prosenttia”, sanoo kunnan omis-
taman kiinteistöyhtiön Kärnfas-
tigheterin isännöitsijä Thomas 
Augustsson. ”Valoa koko tilaan 
heijastava valkoinen katto sekä 
tehokkaat säädettävät ylösvalaisi-
met ovat osatekijä suurissa säästöis-
sä. Tasainen valaistus parantaa tilo-
jen käytettävyyttä ja tilat voidaan 
kalustaa ja muuntaa kulloisenkin 
tarpeen mukaan. Aiempaan verrat-
tuna tiloista on tullut näyttäviä ja 
raikkaita.”

Malli tuleville saneerauksille

Parempi ääni, parempi valaistus, 
pienempi energiankulutus ja viih-
tyisämpi ja tehokkaampi työympä-
ristö ovat eduista suurimmat, sanoo 
Thomas Augustsson. Uusittu koulu 
toimii mallina kunnan koulutilojen 

tuleville muutoksille.

Koulu on saanut uuden 
elämän

Kuusikymmentäluvulla rakennet-
tua Elinebergsskolania on vuosien 
mittaan laajennettu ja peruskorjattu 
useaan otteeseen. Nyt koulu täyt-
tää modernille oppimisympäristöl-
le asetettavat vaatimukset. Koulun 
kaikki tilat; luokat, käytävät, hen-
kilöstötilat, aula ja portaikko ovat 
yhtä korkeatasoisia. Hyvä valo, hyvä 
ääniympäristö ja tyylikäs kasvojen-
kohotus ovat tehneet koulusta puo-
leensavetävän työpaikan kaikille.

Koulun vahtimestari Anita Ols-
son, joka on ollut mukana projektis-
sa alusta lähtien, nauraa, kun ECO-
lehti soittaa hänelle.

”Aiemmin näytti kuin joku oli-
si sirotellut olkia luokkahuoneiden 
sisäkattoihin. Oli pimeää ja tunk-
kaista. Nyt tiloissa on parempi 

valaistus myös valoisina päivinä, 
jolloin säädettävä valaistus on sam-
mutettu. Päivänvalo heijastuu sisälle 
huoneeseen kattopinnoista. Ennen 
piti kaikki valot pitää päällä.”

Anita Olsson on saanut paljon 
spontaaneja ja myönteisiä kom-
mentteja saneerauksen jälkeen ja 
hänen mielestään koulusta on tul-
lut ”mukavampi, ilmavampi, lämpi-
mämpi, valoisampi ja sanalla sanoen 
moderni”.

Parempi ääniympäristö 
kaikille

Viiteen saliin on panostettu muita 
enemmän. Hyvin säädetyn valais-
tuksen lisäksi akustiikkakaton 
äänenvaimennusta on vahvistettu 
erikoispaksuilla akustointimateri-
aaleilla myös alempien äänitaajuuk-
sien vaimentamiseksi, mikä on tär-
keää heikkokuuloisille henkilöille. 
Huoneakustinen ratkaisu hyödyttää 

oikeastaan kaikkia – niin oppilaita 
kuin opettajia, jotka nyt kuulevat 
toisiaan paremmin.

Yhteistyö antaa enemmän

Elinebergsskolanin uusi työympä-
ristö on koulun kahden tärkeimmän 
työympäristötekijän – valon ja äänen 
- asiantuntijoiden yhteistyön hedel-
mä. Ecophon on kehittänyt akus-
tiikkakattojärjestelmän, jonka pinta 
pystyy heijastamaan niin päivänva-
lon kuin keinovalonkin häikäisemät-
tä koko tilaan. Valaistusasiantuntija 
Ecolux tarjoaa tehokkaita valaisimia 
epäsuoraan valaistukseen ja niitä 
täydentäviä suoraa valoa tuottavia 
valaisimia.

Ääni- ja valoasiantuntijoiden 
yhteistyö on esimerkki siitä, miten 
hyvä huoneakustiikka voidaan 
yhdistää tehokkaaseen valaistuk-
seen.
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Ennen. Suoraan valaisevat loisteput-
ket lastuvillakatossa, joka vaimen-
nuskyky on rajallinen eikä heijasta 
valoa tehokkaasti takaisin tilaan.

”Nyt on paljon valoisampaa ja parempi ääniympäristö kuin aiemmin”, vakuuttaa opettaja Frida Wirén, joka tässä 
opettaa seiskaluokkalaisiaan. ”Akustiikkakatto ja oikealla olevat vaimentavat seinälevyt luovat optimaaliset 
edellytykset kommunikoinnille ja puheen erotettavuudelle.”

Jälkeen. Eikö näytäkin hyvältä? 
Ylösvalaisimet antavat tasaista valoa 
koko luokkahuoneeseen, sillä valo 
heijastuu akustiikkakatosta häikäi-
semättä takaisin tilaan. Katto täyttää 
parhaan absorptioluokan, luokan A, 
vaatimukset, mikä tehostaa kommu-
nikointia ja saa kaikki kuulemaan 
paremmin toisiaan.

”Kuin taikaiskusta olemme saaneet 
modernin koulun vanhoihin kuusikym-
mentäluvun tiloihin”, koulun vahtimes-
tari Anita Olsson sanoo. ”Mikä ero!”

Ecophonin akustiikkajärjestelmät 

Ecophon Master™ A  
Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™



Vertical reality
with Ecophon Focus™ Fixiform

90°
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Ecophon Focus Fixiform™ on kai-
vattu ratkaisu, joka yhdistää este-
tiikan ja äänenvaimennuksen eri 
tasoihin jaetussa sisäkatossa.

Akustiikkakaton eri tasojen ja 
pystysuorien pintojen välisestä 
siirtymästä ei useinkaan ole saatu 
tyylikästä erilaisten pintamateri-
aalien ja reunaratkaisujen vuoksi. 
Myös huoneakustiikasta on ollut 

pakko tinkiä, sillä tasosiirtymät 
eivät yleensä vaimenna ääntä.

Ecophon Fixiform™, joka yhdis-
tetään olemassa oleviin Ecophon-
akustiikkakattojärjestelmiin, tekee 
tasosiirtymistä joustavia standardoi-
tujen komponenttien ansiosta.

Ecophon Fixiform™ -levy on 
pinnaltaan samanlainen kuin akus-
tiikkakaton muut osat, mistä syystä 

Eri tasoihin näyttävästi  
asennettu sisäkatto

Näin helposti Ecophon Fixiform™ taitetaan sopivaan kulmaan akustiikkakaton eri 
tasojen väliin.

Ruotsalaisen Finans & Försäkringsteametin vastaanoton joustava, kaunis ja tyylikäs ratkaisu, joka luo kattoon tasovaihteluja 
ja piilottaa rumat asennukset. Ääntä vaimentava Ecophon Fixiform™ on täällä yhdistetty saman järjestelmän yhtenäiseen 
Ecophon Focus™ Ds -akustiikkakattoon.

”Minusta on mukava, kun ympäristö 
on miellyttävä ja hiljainen, sillä vietän 
suurimman osan ajasta täällä vas-
taanotossa. Ja mikä tärkeintä – kaikki 
rumat putket on nyt piilotettu katon 
taakse”, meklariassistentti Ann-
Charlotte Snygg sanoo.

kaikki näyttäviä reunoja ja profiileja 
myöten näyttää yhtä tyylikkäältä.

Nyt alakattourakoitsijakin pääsee 
helpolla. Valmiit pystysuorat pinnat 
toimitetaan levyinä, jotka on helppo 
taittaa 90 asteen kulmiin, kiinnittää 
ja asentaa. Koko kattopinnasta tulee 
ääntä vaimentava, mistä on etua esi-
merkiksi avoimissa pohjaratkaisuis-
sa, joissa kattokorkeudet vaihtelevat 
ja ääniympäristölle asetetaan tiukat 
vaatimukset.

Svenska Finans & Försäkringstea-
met on itsenäinen vakuutusmeklari, 
jonka pääkonttori on Helsingborgis-
sa. Ovet ovat avoinna niin yrityksille 
kuin henkilöille, jotka etsivät omaa 
talouttaan, vakuutuksiaan ja säästä-
mistään parantavia ratkaisuja.
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Tutkimukset ovat osoittaneet, että 
ääniympäristöllä on ratkaiseva mer-
kitys sille, miten potilaat ja henki-
löstö voivat sairaaloissa ja muissa 
hoitopaikoissa. Tehokas äänenvai-
mennus ja äänieristys vaikuttavat 
voimakkaasti henkilöstön hyvin-
vointiin. Potilaat nukkuvat parem-
min ja kärsivät vähemmän stressistä, 
mikä lyhentää hoitoaikoja ja alentaa 
hoitokustannuksia. Hyvä ääniympä-
ristö edistää myös potilaiden yksi-
tyisyyttä ja turvallisuutta.

Helpompi luoda hyvä 
ääniympäristö

Mitä oikeastaan tarkoitetaan ”hyväl-
lä” ääniympäristöllä ja miten se saa-
daan? Ruotsalaisille isännöitsijille 
on nyt tarjolla ”Ääniopas”, joka 
selvittää, mihin hoitotilojen raken-
tamisessa ja peruskorjauksessa on 
pyrittävä ja mitä vaatimuksia niille 
on asetettava. Nyt hyvän ääniympä-
ristön luomisesta tulee helpompaa 
kaikille tilojen käyttäjille.

Locum-isännöintitoimiston toi-
minnansuunnittelija Lars Johans-
son kyseli kerran tarkistuslistaa 
laatiakseen oikeat äänivaatimukset 
erääseen projektiin. Nyt Ecophon 
on Locumin kanssa tehnyt Ääni-
oppaan.

”Kaikki hoitorakennuksia suun-
nittelevat ovat saaneet työkalun, 
joka käsittelee äänikysymyksiä 
yksinkertaisemmin ja selvemmin 
sairaalan toimintojen lähtökohdista”, 
Ecophonin konseptikehittäjä Katrin 
Bergmark sanoo. ”Ilman sitä ylei-
set akustiikkakäsitteet kuten jälki-
kaiunta-aika, ekvivalentti äänitaso 
ja äänenvaimennuskerroin voivat 
aiheuttaa hämmennystä.”

Äänioppaan tarkoitus on tarjota 
tukea tilaajalle jo varhaisessa suun-
nitteluvaiheessa, jolloin äänikysy-
myksistä täytyy keskustella projek-
tiryhmässä. Nyt tilaajan on myös 
helpompi esittää toiveensa selvästi 
arkkitehdeille, akustikoille ja raken-
nusurakoitsijoille. Ääniopas sisältää 
neuvoja niin huoneakustiikasta kuin 
ilmaäänten eristyksestäkin.

Vastaus kysymyksiin

Ääniopas sisältää kysymyksiä, joissa 
ääniympäristöä käsitellään eri näkö-
kulmista. Onko potilaiden saatava 
olla omassa rauhassa? Onko huo-
neessa melkein aina ihmisiä? Kuin-
ka paljon häiritseviä ääniä esiintyy? 
Vastaukset näihin ja muihin kysy-
myksiin antavat pohjaa priorisoin-
neille.

Ääniopas neuvoo, mitkä tekijät on 

tärkeintä ottaa huomioon kussakin 
toiminnassa. Vaaditaanko matalaa 
äänitasoa, lyhyttä äänen kantamaa 
vai hyvää puheen erotettavuutta? 
Äänioppaassa on neuvoja myös huo-
neen akustoinnin suunnitteluun.

Apua juuri sinun toimintaasi

Ääniopas on vain yksi monista esi-
merkeistä yhteistyöstä, jonka avulla 
voit saada apua hyvän ääniympä-
ristön suunnitteluun. Ota yhteyttä 
Ecophoniin kuullaksesi, mitkä apu-
välineet sopivat juuri sinulle ja sinun 
toimintaasi.

Lupaamme, että se kannattaa.

Ääniopas – tuki hyvän ääniympäristön 
toteutukseen

”Tulemme käyttämään Ääniopasta 
ennen kaikkea keskusteluissa vuok-
ralaistemme, lääkäreiden ja sairaan-
hoitajien kanssa, kun suunnittelemme 
hoitotilojen rakentamista ja peruskor-
jausta”, Locumin toiminnansuunnittelija 
Lars Johansson sanoo. ”Meidän ja 
muiden ”amatööriakustikkojen” on 
hieman vaikea ymmärtää ja tulkita 
kaikkia huoneakustiikkaa koskevia 
vaatimuksia, ohjeita ja määräyksiä, 
mutta nyt saamme siihen apua Ääni-
oppaasta.”

”Emme saa unohtaa niitä ihmisiä, jotka käyttävät huonetta”, sanoo Ecophonilla 
hoitoympäristöjen konseptisuunnittelijana toimiva Katrin Bergmark. ”Ketä he 
ovat ja mitä he tekevät huoneessa? Äänioppaan vastausten avulla isännöitsijä tai 
tilaaja saa kuvan siitä, mitä ääniympäristöltä vaaditaan.”

Mitä meidän tulee odottaa ääniympäristöltä, mihin meidän pitää pyrkiä ja mitä 
vaatimuksia voimme kohtuudella asettaa tällaiselle ympäristölle? Ääniopas 
auttaa vastaamaan näihin kysymyksiin.

Kuva: Nicklas RudfellKuva: Peter Lindström

Locum AB on Tukholman läänin maakäräjien omistama 
suuri isännöintiyritys. Sen kiinteistökanta koostuu noin 
2,1 miljoonan neliömetrin tiloista Tukholman läänissä. 
Kiinteistöjen suurimpia vuokralaisia ovat läänin 
sairaanhoitolaitokset.
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Ennen:
”Uskomaton hälinä, jossa ei voi 
jutella edes vieressä istuvan 
kanssa, kun meitä on monta.”
”Olen täällä mahdollisimman 
vähän aikaa.”

Jälkeen:
”Enää ei kaiu ollenkaan. Huoneen 
eri puolilla voidaan puhua yhtä 
aikaa ilman, että se kävisi 
rasittavaksi.”

VIHDOINKIN HUONE, JOSSA VOI RENTOUTUA

Päivystysvastaanoton henki-
löstö sai vastata kysymyksiin 
ennen akustointimateriaalien 

asentamista ja sen jälkeen. Tulokset 
olivat hämmästyttävän selviä.

Etelä-Ruotsissa sijaitsevan 
Landskronan sairaalan uuden lou-
nas-, tauko- ja kokoushuoneen ääni-
ympäristö oli aiheuttanut paljon vali-
tuksia ja jotakin piti tehdä. Suhteel-
lisen yksinkertaisilla keinoilla huone 
muutettiin kaoottisen äänekkäästä 

tilasta keskusteluhuoneeksi, jossa 
henkilöstö voi rentoutua ja levätä 
rankkojen työvuorojen välillä.

Huoneeseen asennettiin yhtenäi-
nen akustiikkakatto ja toiseen pääty-
seinään vaimentavat akustiikkalevyt 
– mitään muuta ei tarvittu sairaan-
hoitajien, perushoitajien ja lääkärei-
den viihtyvyyden parantamiseksi. 
Ajattelepa, mitä ääniympäristölle 
merkitsee, kun huoneessa oleskelee 
yhtä aikaa 20–25 henkilöä …

Akustiikan paraneminen todistet-
tiin akustikkojen tekemillä objektii-
visilla mittauksilla ja ne osoittivat, 
että äänenvoimakkuus (äänitaso) oli 
laskenut peräti 7 dB. Toinen akusti-
nen suure on puheen erotettavuus, 
joka ilmoittaa huoneen varhaisten ja 
myöhäisten äänenheijastumien suh-
teen. Varhaiset heijastumat vaikut-
tavat myönteisesti puheen siirtymi-
seen puhujan ja kuulijan välillä, kun 
taas myöhäiset äänenheijastumat 

heikentävät puheen erotettavuutta. 
Myös puheen erotettavuus parani 
merkittävästi, mitä osoittavat myös 
henkilöstökyselyn vastaukset.
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kun akustiikalle ei vielä oltu tehty mitään …

”Kaikuu liikaa. Jos istuu huoneen keskellä, ei voi osallistua mihinkään 
keskusteluun, sillä ääni vain sinkoilee ympäri huonetta.”

”Pidän lyhyempiä taukoja. Käyn lounaalla eri aikaan kuin muut.”

”Joskus saa kysellä jälkikäteen, mitä oli puhuttu.”

”Uskomaton hälinä, jossa ei voi jutella edes vieressä istuvan kanssa, kun meitä 
on monta.”

”Olen täällä mahdollisimman vähän aikaa.”

… ja akustointisaneerauksen jälkeen:

”Paljon vaimeampi ympäristö, rentoudun paremmin huoneessa.”

”Pystymme keskustelemaan keskenämme kohtuullisen hyvin.”

”Vähemmän hälinää, kun huoneessa on paljon ihmisiä yhtä aikaa.”

”Enää ei kaiu ollenkaan. Huoneen eri puolilla voidaan puhua yhtä aikaa ilman, 
että se kävisi rasittavaksi.”

Room Acoustic Comfort™ – tärkeät akustiset ominaisuudet 
ääniympäristölle asetettujen vaatimusten täyttämiseksi 

Room Acoustic Comfort™ on akus-
tiikkakonsepti, joka perustuu huo-
netta käyttävien ihmisten ja siinä 
harjoitetun toiminnan väliseen vuo-
rovaikutukseen – akustisen ympä-
ristön optimoimiseksi kaikille sopi-
vaksi. Room Acoustic Comfort™ 
ottaa huomioon, ketä huoneessa on, 
miten huone on muotoiltu, ja mitä 
toimintaa siinä harjoitetaan ja tarjo-
aa ratkaisuja toimivan huoneakus-
tiikan luomiseksi. Sitä, millaiseksi 
ääniympäristö koetaan subjektiivi-
sesti, kuvataan neljällä akustisella 
ominaisuudella:

•  Leviämisvaimennus
•  Puheen erotettavuus
•  Äänitaso
•  Jälkikaiunta-aika

Henkilöstötilojen ääniympäris-
tön parantamisessa tietyt akusti-
set ominaisuudet ovat ratkaisevan 
tärkeitä. Täällä äänitaso ja puheen 
erotettavuus mainittiin kaikkein 
tärkeimmiksi, kun asiaa kysyttiin 
henkilöstöltä akustoinnin saneera-
uksen jälkeen.

Akustointimateriaalien valinta ja 
niiden sijoitus ovat ratkaisevia opti-
maalisten arvojen saavuttamiselle. 
Akustiikkaparametreina käytettiin 
suureita G (äänenvoimakkuus) ja 
C50 (puheen erotettavuus), ja saa-
vutetut arvot tarjoavat hyvän ver-
tailukohdan muille vastaaville pro-
jekteille.

Henkilöstön kommentteja ennen ja jälkeen tilojen akustoinnin

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Jatkoa edelliseltä sivulta

Vasemmalla oleva kuva esittää 
huoneen akustiikkakattoa ja oikealla 
oleva kuva yhden seinän äänen-
vaimennuslevyä – molemmat ovat 
korkeinta absorptioluokkaa, luokkaa 
A, mikä oli osasyy hyviin tuloksiin.

Ecophonin akustiikkajärjestelmät

Ecophon Master™ B
Ecophon Wall Panel™ C

Huoneakustiikkaan tehdyt muutokset

Ääniympäristö tuntuu hyvältä, 
kun meitä on huoneessa 

vain muutamia.

täysin eri mieltä 1

Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen

Ääniympäristö tuntuu hyvältä 
myös silloin, kun meitä on 

huoneessa monta yhtä aikaa.

Missä määrin olet samaa mieltä väittämistä?

Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen

Keskustelu työkaverin kanssa 
tuntuu helpolta, vaikka muutkin 

keskustelevat huoneessa.

Puhetta on helppo 
ymmärtää, kun moni meistä 

osallistuu keskusteluun.

2 3 4 5 täysin samaa mieltä

”Koettu ääniympäristö riippuu siitä, onko huoneessa paljon vai vähän ihmisiä”

”Ääniympäristön vaikutus puheen erotettavuuteen”

Ennen muutosta ääniympäristö tuntuu henkilöstön mielestä 
suhteellisen hyvältä, kun huoneessa on vain jokunen 
henkilö, mutta kun huoneeseen tulee enemmän ihmisiä, ei 
ääniympäristö enää tunnu hyvältä. Muutoksen jälkeen 
monet ovat huomattavasti tyytyväisempiä ääniympäristöön 
silloinkin, kun huoneessa on yhtä aikaa paljon ihmisiä. 
Muutoksen jälkeen ääniympäristö koetaan myös 
vaimeammaksi.

Ennen muutosta enemmistö on sitä mieltä, ettei työkaverin 
kanssa ole helppo keskustella, kun huoneessa käydään 
samaan aikaan muita keskusteluja. Puhetta on myös vaikea 
ymmärtää, kun monet osallistuvat keskusteluun. Muutoksen 
jälkeen tuntuu huomattavasti helpommalta keskustella 
kollegan kanssa silloinkin, kun huoneessa käydään muita 
keskusteluja. Myös monen henkilön väliseen keskusteluun 
on huomattavasti helpompi osallistua.
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Acoustic Bulletinista löydät useimmat tarvitsemasi 
tiedot seuraavien tilojen huoneakustiikasta:

• Toimistot

• Opetustilat

• Hoitotilat

• Teollisuustilat

Foorumeiden suosikkiaiheita ovat:

• Huoneakustinen muotoilu käytännössä

• Raportit ja haastattelut akustiikkakonferensseista

• Huoneakustiikkatutkimus

• Säännöt, ohjearvot ja standardointi

• Visualisoinnit

• Room Acoustic Comfort™Tilaa ilmaiseksi osoitteesta  
www.acousticbulletin.com!

Acoustic Bulletin on huoneakustiik-
kaan keskittynyt ilmainen verkko-
palvelu, jonka 500 artikkelin arkis-
tosta voit etsiä tarvitsemiasi tietoja. 
Se on erittäin arvostettu työkalu, 
jolla saat nopeasti tietoa, neuvoja, 
ideoita ja ratkaisuja paremman ääni-
ympäristön suunnitteluun.

Verkkopalvelun sisältöä päivi-
tetään jatkuvasti. Palvelun tiedot 

löytyvät helposti ja päivittyvät 
automaattisesti. Bulletin Quarterly 
on neljännesvuosittain lähetettävä 
verkkolehti, johon on koottu paras 
anti eri foorumeilta.

Acoustic Bulletin  
– verkkopalvelu huoneakustiikan suunnitteluun
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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. 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.

Haluatko tutustua Eco – For Sustainable Design -lehden aiempiin numeroihin? Voit 
lukea ja ladata ne pdf-tiedostoina koneellesi osoitteesta www.ecophon.com.

Tervetuloa viihtyisämpään, 
tehokkaampaan ja  
terveellisempään sisäympäristöön

www.ecophon.com/eco


