
Ruumid peaksid olema 
väiksed. Kaja suureneb loomulikult 
koos ruumi mahuga, mistõttu 
suuremate ruumide puhul on vaja 
rohkem akustikaga tegeleda. 
Erivajadustega lapsi tuleks üldiselt 
niikuinii väiksemates klassides 
õpetada.

Eespool toodud põhjusel 
peaks lagi olema samuti 
madalamal. Kui lae kõrgus 
on suurem kui 2,4 meetrit, 
muutuvad asjad keeruliseks.

Kasutage lae summutuse miinimumi 
tagamiseks ainult esimese 
klassi summutavaid viimistlusi. 
Need on kõige tõhusamad ja 
vähendavad seeläbi vajalikku ala.

Kuna HEV standard reguleerib ka 
madalsageduslikku (bass) kajaaega, 
vajate täiendavat bassisummutust. 
Kasutage esimese klassi plaatide peal 
patenditud „bassipatju“.

Kasutage seinapaneele. Olenemata 
lae tüübist on üsna kindlalt vaja ka akustiliselt 
summutavaid seinapaneele. Vähemalt mõni 
neist peaks olema kõrvade kõrgusel, mistõttu 
need peaksid olema tugevad ja kõrvast 
vähemalt ühe meetri kaugusel või õpilasest 
umbes käepikkuse kaugusel.

Kui ripplage ei ole võimalik kasutada, 
kaaluge horisontaalsete 
ripp-paneelide või „ripp-parvede“ 
kasutamist. Need on väga tõhusad, 
kuna nende mõlemad pooled on 
summutavate omadustega, kuid need 
ei toimi eriti hästi madalsageduste 
korral.

Kui peate saavutama HEV standardi 
soojusega aktiveeruva ehitussüsteemiga 
(Thermally Activated Building 
Systems – TABS) klassiruumides, 
siis see on keeruline ja kulukas – võtke 
ühendust kogenud akustikuga, et teha 
kindlaks, kas problemaatilised 
madalsagedused on vähenenud.

Kui olete ise arvutusi tegemas 
ja konstrueerimas, kasutage 
selleks akustilist 
3D-arvutimudelit! 
Tavapärased arvutused on 
sellist tüüpi ruumi puhul 
ebausaldusväärsed. Kui te ei 
ole selles valdkonnas pädev, 
kaasake protsessi akustika 
konsultant.

Kas olete endiselt segaduses või ebakindel? 
Kasutage akustika konsultandi abi. Vajate 
akustika konsultanti, kellel on kogemusi sellist tüüpi 
konstruktsiooniga. Kaasake ta protsessi juba varakult, 
et küsida nõu ruumide kuju ja suuruse kohta, ning 
veenduge, et ta hindaks valminud ruume.
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Kaasamine on tõusev globaalne teema. Sobiva keskkonna loomine hariduslike erivajadustega 
(HEV) õpilastele vajab rohkem tähelepanu. Akustilisest vaatenurgast on palju tundlikke kuulajaid 
– sügava kuulmispuudega, ajutise kuulmispuudega, teise emakeelega, ADHD-ga ja autistlikud 
õpilased vajavad kõik head helikeskkonda.

Suurbritannias on rakendamisel uus hariduslike erivajadustega klassiruumide standard. Aga kuidas 
siis seda saavutada? Vastus on HEV-klassiruumi akustilise konstruktsiooni kümnesammuline juhend briti 
akustikakonsultandilt, Adrian Jamesilt.

10-sammuline juhend
hariduslike erivajadustega klassiruumidele

Võimaluse korral 
kasutage kipsseinu, 
kuna need pakuvad 
kasulikku bassisummutust 
ilma täiendava kuluta. Uus 
standard võimaldab ühtlasi 
kaasata mööbli ja 
seadmete mõju.
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