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Luonnollinen ääniympäristö
tukee opettamista ja oppimista

Ihmisen kuuloaisti kehittyi tuhansia vuosia ulkona luonnollisessa ääniympäristössä. Ympäristössä, jossa 

äänitaso koetaan miellyttäväksi ja jossa äänet vaimenevat ja hajoavat, millä on myönteinen vaikutus 

kuuloomme. Vietämme kuitenkin lähes 90 % ajastamme sisätiloissa, usein huoneissa, joissa on kovia 

materiaaleja ja pintoja, jotka synnyttävät korkeita äänitasoja ja äänen heijastuksia. Keinotekoinen 

ääniympäristö vaikuttaa meihin henkisesti ja fyysisesti ja sillä on suuri merkitys hyvinvoinnillemme, 

kyvyllemme kuulla, kommunikoida ja oppia. Parantaaksemme opetustilojen ääniympäristöä meidän 

pitäisi pyrkiä jäljittelemään luonnollista ääniympäristöä ulkona.
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Vastuuvapauslauseke:
Tässä painotuotteessa on esillä tuotevalikoimaamme sisältyviä tuotteita. Tuotetietojen tarkoitus on antaa yleisiä neuvoja siitä, mikä tuote soveltuu parhaiten tiettyihin 
vaatimuksiin. Tekniset tiedot perustuvat tyypillisissä testiolosuhteissa saatuihin tuloksiin tai pitkän ajan kokemukseen normaalioloissa. Tuotteille ja järjestelmille määritellyt 
toiminnallisuudet ja ominaisuudet ovat voimassa vain, jos käsittelyohjeet, asennuskuvat ja -ohjeet, hoito-ohjeet ja muut ilmoitetut ehdot ja suositukset on huomioitu ja niitä 
on noudatettu. Mikäli näin ei ole tehty, esim. vaihtamalla komponentteja tai tuotteita, ei Ecophon vastaa tuotteiden toimivuudesta, niillä saatavista tuloksista tai niiden 
ominaisuuksista. Kaikki tässä luettelossa esitetyt kuvaukset, kuvat ja mitat ovat ohjeellisia eivätkä muodosta osaa mistään sopimuksesta. Ecophon pidättää oikeuden muuttaa 
tässä mainittuja tuotteita ilman erillistä ilmoitusta. Viimeisimmät tiedot saa osoitteesta www.ecophon.fi tai lähimmältä Ecophon -edustajalta. Kansikuva: valokuvaaja H.G.Esch
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Opetusta ja oppimista 
edistävä ääniympäristö

Hyvässä oppimisympäristössä opettajien on miellyttävä puhua ja oppilaiden miellyttävä 
kuunnella. Siksi on tärkeää pitää äänitasot, epätoivotut äänet ja äänen heijastukset kurissa, 
sillä se helpottaa keskittymistä, tekee puheesta selkeää ja puhumisesta miellyttävää. 
Koska korvamme ovat kehittyneet kuunteluun ulkoilmassa, meidän on päästävä 
lähemmäksi ”ulkoilman luonnolliseksi” koettua oppimisympäristöä, jossa puitteet toimivalle 
ääniympäristölle ovat ihanteelliset.

Opetustilojen hyvän ääniympäristön myönteiset vaikutukset

• Opettajien äänirasitus ja ääniongelmat vähenevät

• Keskittyminen helpottuu

• Väsymys, uupumus ja stressi vähenevät

• Helpompi kuulla ja tulla kuulluksi puheen selvyyden parantuessa

• Optimaalinen ympäristö ryhmätyöskentelyyn ja muihin paljon kommunikointia 
vaativiin toimintoihin

• Oppilaat käyttäytyvät paremmin sekä koulun ja luokkien valvontataakka kevenee

Koulutustilat eivät ole vain luokkahuoneita
Ääniympäristön suunnittelu koulurakennukseen vaatii siinä sovellettavien 
opetustyylien ja toimintojen sekä hallittavien akustisten ominaisuuksien 
ymmärtämistä vaimennusmateriaalien tyypin, määrän ja sijoituksen määrittämiseksi. 
Siirtyminen perinteisestä solumaisesta luokkahuoneesta avoimiin opetustiloihin 
asettaa lisähaasteita, jotka on otettava huomioon. On huomioitava äänen eteneminen, 
puhumis- ja kuuntelumukavuus jne. Siksi ei useinkaan riitä, että täytämme 
luokkahuoneen akustiikkaa koskevat vähimmäisstandardit, jotka usein perustuvat 
jälkikaiunta-aikaan. Opettajien ja oppilaiden toiveiden täyttämiseksi on huomioitava 
myös muita muuttujia, kuten puheen selvyys, äänitaso ja äänen eteneminen. 
Ylittämällä akustiikan vähimmäisstandardit opettajien ja oppilaiden tarpeiden 
täyttämiseksi saadaan ääniympäristö, joka parantaa koko opetus- ja oppimisprosessia.



5

Kuvat: Hans Georg Esch

Kuvat: Hans Georg Esch
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Ecophonin lähestymistapa
toimivan huoneakustiikan luomiseksi

Standardien täyttäminen
Standardeissa, rakennusmääräyksissä ja ohjeasiakirjoissa annetaan lukuarvoja 
akustisille suureille. Nämä arvot on usein tarkoitettu yleiseksi vähimmäistasoksi 
erilaisille toiminnoille eikä niiden määrittelyssä ole juurikaan huomioitu 
äänikokemuksen kompleksisuutta, toimintoja tilan sisällä tai tilaa itseään.

Ecophonin mielestä huoneakustiikalla on pyrittävä aikaansaamaan parempi 
lopputulos kuin monissa määräyksissä ja ohjeissa nykyään vaaditaan.

Standardien ylittäminen
Pyrittäessä määrittelemään ihmisten akustiset tarpeet, kuvailemaan tai arvioimaan 
akustinen ympäristö, on suositeltavaa käyttää akustisia parametrejä, jotka 
kuvaavat tärkeitä akustisia vaatimuksia ja mieltymyksiä. Maailmalla käytettävät 
akustiikkastandardit sisältävät lähinnä jälkikaiunta-aikavaatimuksia. Kuitenkin 
ihmiset toivovat akustiikalta myös muita kuin jälkikaiuntaan liittyviä ominaisuuksia. 
Lisäksi kuuloaistimme on moniulotteinen, joten akustiikkaa ei voi määritellä vain 
yhdellä muuttujalla. Kun ratkaisu räätälöidään toimintojen, tilan ja tilassa toimivien 
ihmisten mukaan, voidaan aikaansaada toimiva huoneakustiikka, joka sopii evoluution 
muokkaamalle kuulollemme.

Tila
Huomioi koko, muoto, 
tilavuus, pinnat ja  
kalustus.

Toiminta
Selvitä opetus- tai 
opiskelutyylit ja 
kommunikointitavat.

Ihmiset
Huomioi määrä, 
ikä ja mahdolliset 
kuuloalenemat tai 
-herkkyydet.
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1. Selvitä, miten tilan käyttäjät kokevat äänen ja miten se 
vaikuttaa heihin
Aloita kysymällä, miten he kokevat akustisen ympäristön ja mitä 
he toivovat akustiikalta.

2. Huomioi toiminnot
Erilaiset toiminnot edellyttävät erilaisia akustisia prioriteetteja. 
Selvitä, mikä on tilan käyttötarkoitus ja mitkä akustiset muuttujat 
ovat kaikkein tärkeimpiä, esimerkiksi kuuloaistimuksen 
voimakkuus, äänen eteneminen, puheen selvyys tai jälkikaiunta.

3. Käytä oikeita akustisia muuttujia ja mittoja
Akustiikkakokemukseen vaikuttaa useita eri tekijöitä, joten 
akustiikkavaatimusten määrittelemiseksi objektiivisesti on 
käytettävä useita akustisia tunnuslukuja ja varmistettava, että ne 
täytetään. 

Jos akustiikassa on ensisijaista kuuloaistimuksen 
voimakkuuden alentaminen, on G (dB) oikea akustinen 
tunnusluku.

Jos akustiikassa on ensisijaista äänen etenemisen 
vähentäminen, ovat DL2 (dB) ja DLf (dB) oikeita 
akustisia tunnuslukuja.

Jos akustiikassa on ensisijaista optimaalinen puheen 
selvyys, on D50 (%) oikea akustinen tunnusluku.

Jos akustiikassa on ensisijaista optimaalinen jälkikaiunta, 
on jälkikaiunta-aika T (s) oikea akustinen tunnusluku.

Jos ensisijaista on miellyttävä kuunteluympäristö, 
on taajuuskaistan 125 Hz mittaus oikea akustinen 
toimenpide.

4. Suunnittele tila ja valitse materiaalit, jotka parantavat 
akustiikan toimivuutta
Tilaa suunniteltaessa on tärkeää ottaa huomioon, miten sen muoto, 
tilavuus ja materiaalivalinnat vaikuttavat akustiikkaan.

Neljä akustista tunnuslukua

Kuuloaistimuksen voimakkuus 
(intensiteetti)
G (dB) ilmaisee, kuinka paljon tila vahvistaa 
äänilähteestä tulevaa ääntä verrattuna laboratorioon, 
jossa ei esiinny lainkaan äänen heijastuksia.

Äänen eteneminen (leviämisvaimennus)
DLf (dB) ilmaisee, kuinka paljon tila lisää äänen 
etenemistä verrattuna ulkoympäristöön, jossa ei esiinny 
lainkaan äänen heijastuksia. DL2 (dB) mittaa, kuinka 
paljon äänitaso alenee, kun etäisyys äänilähteestä 
kaksinkertaistuu.

Puheen selvyys
D50 (%) ilmaisee puheen selvyyttä parantavien 
varhaisten heijastusten määrän suhteessa puhetta 
häiritseviin myöhäisiin heijastuksiin. Mitä suurempi arvo 
on, sitä parempi on puheen selvyys.

Jälkikaiunta
Jälkikaiunta-aika T (s) ilmaisee, kuinka kauan 
äänilähteen sulkemisen jälkeen kestää, ennen kuin ääni 
vaimenee 60 dB.

Kuuntelumukavuus: Miten matalataajuinen ääni 125 
Hz:n taajuudella vaikuttaa kuuntelumukavuuteen 
luokkahuoneessa.
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Opetustyylien tukeminen

Perinteinen luokkahuoneopetus  

• Puheen selvyys on ensisijaista

• Miellyttävä puheympäristö opettajille

• Miellyttävä kuunteluympäristö oppilaille

Ryhmätyöskentely

• Matala äänitaso on ensisijaista

• Miellyttävä puhua ja kuunnella

Avoimet opetustilat 

• Matalampi äänitaso ja äänen etenemisen 
vähentäminen ovat ensisijaisia

Opetusmaailma on siirtymässä luentotyyppisestä opetuksesta kohti ympäristöä, 
jossa opettaja toimii avustajana, mikä mahdollistaa yksilölliset erot oppilaiden 
osallistumisessa, tuloksissa ja oppimistavoissa. Tämän ympäristön oletetaan 
motivoivan oppilaita sitoutumaan ja osallistumaan aktiivisemmin omaan 
kehitykseensä. Samalla se vaikuttaa ääniympäristöön ja luo uusia tarpeita, jotka 
puolestaan vaikuttavat siihen, miten huoneen ääniympäristö pitäisi suunnitella 
toimintojen ja opetusmenetelmien tukemiseksi. 
Tärkeimmät opetustyylit ja huonetyypit:
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Miten hyvä ääniympäristö luodaan

Toimiva akustiikka perinteiseen opetukseen

• Ensisijainen akustinen tehtävä perinteistä opetusta ajatellen on parantaa 
puheen selvyyttä sekä kuuntelu- ja puhumismukavuutta.

• Alenna äänitasoa asentamalla kattoon A-luokan äänenvaimennuslevyt.

• Vaimenna matalataajuista ääntä lisäämällä akustiikkakaton yläpuolelle 
matalataajuista ääntä vaimentavat levyt, jotka peittävät noin 45 % katosta, 
kuuntelumukavuuden parantamiseksi.

• Vähennä haitallisia myöhäisiä äänen heijastuksia asentamalla 
seinävaimennuslevyt ja diffuusorit parantamaan puheen selvyyttä.

• Paranna puhumismukavuutta lisäämällä äänenheijastin kattoon sille kohdalle, 
jossa opettaja tavallisesti seisoo opettamassa.

Toimiva akustiikka ryhmätyöhön

• Ryhmätyön kannalta ensisijainen akustinen tehtävä on alentaa äänitasoa 
asentamalla A-luokan akustiikkakatto.

• Vaimenna matalataajuista ääntä lisäämällä akustiikkakaton yläpuolelle 
matalataajuista ääntä vaimentavat levyt, jotka peittävät noin 45 % katosta, 
kuuntelumukavuuden parantamiseksi.

• Äänitasoa voidaan alentaa ja ääniympäristön toimivuutta entisestään parantaa 
asentamalla seinävaimennuslevyt.

Toimiva akustiikka avoimiin opetustiloihin

• Alenna äänitasoa ja vähennä äänen etenemistä asentamalla A-luokan katto, 
jonka AC*-arvo on ≥ 180.

• Vähennä äänen etenemistä ja vaakaheijastuksia asentamalla 
seinävaimennuslevyt.

Puhujien ja kuulijoiden ääniympäristön parantamisella on merkittävä vaikutus 
oppimiseen sekä opettajien ja oppilaiden hyvinvointiin. Seuraavassa annetaan 
muutamia ohjeita siitä, miten ääniympäristön laatua ja hyötyjä voidaan parantaa.

*AC-arvo (Artikulaatioluokka) on tunnusluku, joka luokittelee akustiikkakatot sen mukaan, kuinka paljon ne auttavat 

vähentämään äänen etenemistä. Mitä suurempi AC-arvo on, sitä lyhyemmän matkan ääni etenee.
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Kuvat: Hans Georg Esch

Kuvat: Søren Weile

Kuvat: Hans Georg Esch Kuvat: Hans Georg EschKuvat: Ole Jais

Kuvat: Ole Jais

Kuvat: David Trood
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Erilaiset huonetyypit
tarvitsevat erilaiset akustiikkaratkaisut

Luokkahuoneet perinteiseen opetukseen 
Ratkaisut yhdelle edessä puhuvalle henkilölle.

Luokkahuoneet ryhmätyöskentelyyn   
Ratkaisut äänitasojen alentamiseksi useille samanaikaisille puhujille.

Avoimet opetustilat    
Äänitasojen alentaminen ja äänen etenemisen vähentäminen.

Käytävät ja välituntitilat   
Äänitasojen alentaminen ja äänen etenemisen vähentäminen.

Ruokasalit ja kahviot    
Ratkaisut voimakasta ääntä tuottaville alueille, joilla vaaditaan hyvää 
hygieniaa.

Akustiikkatarpeiden ja äänivaatimusten priorisointi riippuu huoneen käyttötarkoituksesta ja 
tyypistä. Katso lisätiedot Ecophonin järjestelmistä ja tuotteista sivustolta www.ecophon.fi.

Liikuntasalit     
Kestävät ratkaisut melua ja voimakkaita iskuja aiheuttaviin toimintoihin.

Pukuhuoneet ja suihkut   
Iskunkestävät ja hygieeniset järjestelmät.

Musiikkiluokat     
Konseptikehittäjiemme laatimat asiakaskohtaiset suositukset.
 

Päiväkodit     
Äänitasojen alentaminen ja äänen etenemisen vähentäminen.

Seuraavilla sivuilla annamme joitakin esimerkkejä koulujen tavallisista huonetyypeistä:
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Perinteinen  
luokkahuone
Perinteisessä luokkahuoneopetuksessa opettaja puhuu oppilaiden edessä 
ja oppilaiden oletetaan istuvan hiljaa kuuntelemassa. Tällöin tärkeintä on 
varmistaa, että opettajan puhumismukavuus on hyvä ja että puhe on selvää ja 
kuuluu kaikille huoneessa oleville oppilaille. Siksi ääniympäristön suunnittelussa 
perinteistä luokkahuoneopetusta varten tarvitaan tietoa siitä, miten erilaisia 
äänenvaimennusmateriaaleja, diffuusoreita ja äänenheijastimia on yhdisteltävä ja 
sijoitettava halutun ääniympäristön luomiseksi.

Ratkaisu
Perinteistä opetusta ajatellen on tärkeintä varmistaa hyvä puheen 
selvyys sekä hyvä kuuntelu- ja puhumismukavuus. Tämä voidaan 
tehdä käyttämällä Ecophon Master™ Rigid -järjestelmää yhdessä 
Ecophon Akusto™ Wall -vaimennuslevyjen kanssa.

Iskunkestävä Ecophon Master™ Rigid -vaimennuslevy, joka alentaa 
yleistä äänitasoa ja parantaa luokkahuoneen ääniympäristön 
toimivuutta. 

Master™ Rigid -alakaton yläpuolelle U-muotoon asennettava matalien 
taajuuksien vaimennukseen tarkoitettu Ecophon Extra Bass -levy, 
joka on päällystetty rei’itetyllä kalvolla. Master™ Extra Bass vaimentaa 
äänet 125 Hz:n taajuudella, mikä parantaa kuuntelumukavuutta ja 
puheen selvyyttä luokkahuoneessa.

Ecophon Master™ Rigid -järjestelmässä on myös ääntä heijastavalla 
gamma-erikoispinnalla varustettuja levyjä, jotka sijoitetaan alakattoon 
sille kohdalle, jossa opettaja tavallisesti seisoo. Gamma-pinta auttaa 
puhujaa kuulemaan oman äänensä, mikä estää äänen ylirasituksen.

Ecophon Master™ Rigid -järjestelmää tulisi täydentää asentamalla 
takaseinälle Ecophon Akusto ™ Wall -seinävaimennuslevyt myöhäisten 
vaakaheijastusten vähentämiseksi. Tämä parantaa puheen selvyyttä 
huoneessa.

Kuvat: Studio-e.se

Katso lisätiedot Ecophon Master™ Rigid -järjestelmästä websivustoltamme.
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Kuvat: Hans Georg Esch



14

Ratkaisu
Ryhmätyöskentelyn kannalta ensisijaista on äänitason alentaminen.

Iskunkestävä Ecophon Master™ Rigid -vaimennuslevy, joka 
alentaa yleistä äänitasoa ja parantaa luokkahuoneen ääniympäristön 
toimivuutta. 

Master™ Rigid -alakaton yläpuolelle U-muotoon asennettava matalien 
taajuuksien vaimennukseen tarkoitettu Ecophon Extra Bass -levy, 
joka on päällystetty rei’itetyllä kalvolla. Master™ Extra Bass vaimentaa 
äänet 125 Hz:n taajuudella, mikä parantaa kuuntelumukavuutta ja 
puheen selvyyttä luokkahuoneessa.

Ecophon Master™ Rigid -järjestelmää tulisi täydentää asentamalla 
taka- ja sivuseinille Ecophon Akusto™ Wall -seinävaimennuslevyt 
vaakaheijastusten vähentämiseksi. Tämä parantaa puheen selvyyttä 
huoneessa.

Luokkahuone  
ryhmätyöskentelyyn
Luokkahuonetta voidaan käyttää myös ryhmätöihin, joissa tarvitaan paljon 
vuorovaikutteista kommunikointia. Tässä tapauksessa on tärkeää yhdistää 
puheen selvyys ja matalat äänitasot ryhmän sisällä estämällä ”Lombardin 
-efekti” sekä ryhmien väliset häiriöt.

Kuvat: Ole Jais

Katso lisätiedot Ecophon Master™ Rigid -järjestelmästä websivustoltamme.
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Kuvat: Hans Georg Esch

Kuvat: Ole Jais
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Ratkaisu
Ensisijainen tehtävä on alentaa yleistä äänitasoa ja vähentää äänen 
etenemistä työryhmien ja luokkien välillä. Tämä voidaan toteuttaa:
Opettamalla opettajat ja oppilaat käyttäytymään oikein avoimissa 
tiloissa ja tukemaan näin ääniympäristön toimivuutta ja kommunikointia. 
Suosittelemme yhteydenottoa konseptikehittäjäämme, joka auttaa 
sopivan akustiikkaratkaisun valinnassa.

Asenna alakattoon Ecophon Master™ -järjestelmä, jonka AC-arvo on 
≥ 180 ja Ecophon Akusto™ Wall -vaimennuslevyjä sopiville seinille 
vähentämään äänen leviämistä.

Avoimet opetustilat
Siirtyminen perinteisestä luokkahuoneesta avoimiin opetustiloihin asettaa 
puhumis- ja kuuntelumukavuuden lisäksi myös muita haasteita, jotka 
on otettava huomioon. Avoimet opetustilat on rakennettu helpottamaan 
kommunikointia, mutta yleinen häly lisää oppilaiden taipumusta korottaa 
ääntään (Lombardin refleksi). Siksi avoimissa opetustiloissa on tärkeää 
alentaa äänitasoa ja vähentää äänen etenemistä. Luonnollisesti myös kurilla ja 
oppilaiden valvonnalla on edelleen tärkeä vaikutus ääniympäristöön.
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Kuvat: Åke E:son Lindman

Kuvat: Academie Arendonk Kuvat: Faraday Fotographic Ltd
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Suositeltu akustiikkaratkaisu
Iskunkestävä Ecophon Master™ Rigid -akustiikkakatto. 
Katto kiinnitetään lukitusjärjestelmällä, joka pitää vaimennuslevyt 
paikallaan, jos kattoon osuu iskuja tai lyöntejä. Lisäksi on tarvittaessa 
käytettävä Ecophon Akusto™Wall -vaimennuslevyjä vähentämään 
äänen etenemistä. 

Käytävät ja  
välituntitilat
Käytävä ei ole vain kulkuväylä. Käytävää käytetään myös odotus- ja 
opiskelutilana. Käytävän korkeat äänitasot eivät häiritse vain käytävällä, vaan 
myös viereisissä huoneissa olijoita. Käytävien korkea melutaso kulkeutuu 
usein mukana luokkaan, kun oppitunti alkaa. Siksi on alennettava äänitasoa 
ja äänen etenemistä myös käytävillä. Se voidaan tehdä ääntä vaimentavilla 
akustiikkakatoilla ja seinävaimennuslevyillä.

Kuvat: Hans Georg Esch
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Kuvat: Ole Jais

Kuvat: Szymon Polański
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Suositeltava akustiikkaratkaisu
Suosittelemme kattoon Ecophon Master™ -järjestelmää. Jos lisäksi 
tarvitaan seinävaimennuslevyjä, suosittelemme Ecophon Akusto™ 
Wall -levyjä, joiden pinnan, värin, kuvioinnin ja reunamallin voi valita 
useista vaihtoehdoista. Jos äänen etenemistä halutaan vähentää vielä 
tehokkaammin, voidaan akustiikkakattoa täydentää Ecophon Solo™- 
tai muilla vapaasti leijuvilla akustiikkalevyillä. Alueilla, joilta vaaditaan 
hyvää hygieniaa, voidaan käyttää Ecophon Hygiene™ -levyjä.

Ruokasalit ja  
kahviot
Ruokasaleissa ja kahvioissa liikkuu paljon ihmisiä, ja puheäänet ja askeleet 
sekä lasien ja lautasten helinä synnyttävät korkeita äänitasoja. Samalla moni 
tulee sinne rentoutumaan ja keskustelemaan. Hygieniasyistä nämä tilat on 
usein rakennettu kovista ja sileistä materiaaleista, jotka korottavat melutasoa ja 
lisäävät äänen etenemistä. Ruokasalien melutason alentamiseksi suosittelemme 
tehokkaasti vaimentavia akustiikkakattoja ja keittiöalueille hygieenisiä 
vaimennusjärjestelmiä, jotka ovat likaa hylkiviä ja helppoja puhdistaa. Äänen 
etenemistä voidaan entisestään vähentää täydentämällä akustiikkakattoa vapaasti 
leijuvilla akustiikkalevyillä.
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Kuvat: Ulf Celander

Kuvat: Ulf Celander
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Liikuntasalit
Liikuntahallit ovat tunnetusti avaria tiloja, joissa kovaääniset toiminnot 
aiheuttavat korkeita melutasoja sekä usein pitkiä jälkikaiunta-aikoja ja 
tärykaikuja. Nämä ongelmat voidaan poistaa asentamalla seiniin ja kattoon 
tehokkaasti vaimentavat akustiikkalevyt. Liikuntahalleissa on erityisen tärkeää, 
että akustointimateriaali kestää iskuja ja osumia.

Ratkaisu
Iskunkestävä Ecophon Super G™ alakattoon ja iskunkestävä 
Ecophon Akusto™ Wall/Super G seiniin. 
Ecophon Super G™ -tuoteperheessä on kaksi iskunkestävyydeltään 
erilaista järjestelmää.

Kuvat: Hans Georg Esch
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Kuvat: Søren Weile

Kuvat: Szymon Polański
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Pukuhuoneet ja 
suihkut
Vilkkaat keskustelut ja ääntä voimistavat kovat rakennusmateriaalit voivat 
tehdä pukuhuoneista ja suihkuista erittäin meluisia. Pukuhuoneiden akustiik-
kaa voidaan parantaa ääntä vaimentavilla ja iskuja kestävillä akustiikkakatoilla. 
Suihkujen akustiikkakattojen on oltava hygieenisiä, kestettävä suurta suhteellista 
kosteutta ja oltava helposti puhdistettavia.

Suositeltava akustiikkaratkaisu
Pukuhuoneisiin suosittelemme iskunkestäviä järjestelmiä, esim. Ecophon 
Super G™. Suihkuihin suositeltava ratkaisu on Ecophon Hygiene 
Advance™ C3 tai Ecophon Hygiene Performance™ C3.

Kuvat: Faraday Fotographic Ltd.
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Kuvat: Faraday Fotographic Ltd.

Kuvat: Georg van der Weyden
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Musiikkiluokat
Ratkaisu riippuu tilaan haluttavan akustiikan tyypistä. 
Suosittelemme yhteydenottoa konseptikehittäjäämme, joka auttaa sopivan 
akustiikkaratkaisun valinnassa. Tyypillisiä tuotteita tämäntyyppiseen 
ympäristöön ovat Ecophon Master™- ja Ecophon Akusto™ Wall -vaimennuslevyt.

Suositeltava akustiikkaratkaisu
Ratkaisu riippuu tilaan haluttavan akustiikan tyypistä. Suosittelemme 
yhteydenottoa konseptikehittäjäämme, joka auttaa sopivan 
akustiikkaratkaisun valinnassa. Tyypillisiä tuotteita tämän tyyppiseen 
ympäristöön ovat Ecophon Master™ Rigid ja Ecophon Akusto™ 
Wall.
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Kuvat: Paul Megahey

Kuvat: Hans Georg Esch
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Päiväkodit
Päiväkodit, esikoulut ja iltapäiväkerhot ovat vilkkaita ympäristöjä, joissa lapset 
liikkuvat vapaasti koko tilassa. Aktiviteetit vaihtelevat hiljaisista lukuhetkistä 
riehakkaisiin ja meluisiin leikkeihin. Suuret avoimet tilat pidentävät puhe-
etäisyyksiä ja melutason noustessa lapset automaattisesti korottavat ääntään 
vielä enemmän niin kutsutun Lombardin -efektin vaikutuksesta. Yleisin toive 
on melutason alentaminen, mikä voidaan toteuttaa tehokkaasti vaimentavilla 
akustiikkakatoilla ja seinävaimennuslevyillä. Seinävaimennuslevyt tulisi sijoittaa 
alemmaksi kuin peruskouluissa melunvaimennuksen sovittamiseksi lasten 
pituuden ja meluvyöhykkeen mukaan.

Suositeltava akustiikkaratkaisu
Ratkaisu riippuu huoneeseen haluttavan akustiikan tyypistä. 
Yleensä akustiikalta vaaditaan ensisijaisesti matalampia äänitasoja. 
Suosittelemme yhteydenottoa konseptikehittäjäämme, joka 
auttaa sopivan akustiikkaratkaisun valinnassa. Tyypillisiä tuotteita 
tämäntyyppiseen ympäristöön ovat Ecophon Master™ ja Ecophon 
Akusto™ Wall.

Kuvat: Hans Georg Esch
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Kuvat: Søren Weile
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Muoto ja funktio 
  mahdollisuuksia silmälle, korvalle ja mielelle

Lisätietoa TABS:stä on annettu 
oppaassamme, jonka voi tilata tai 
ladata websivustoltamme.

Ecophonin laajan akustiikkajärjestelmävalikoiman ansiosta toimivaan akustiikkaan 
voidaan yhdistää jännittäviä muotoratkaisuja. Akustiikkakattovalikoimassamme on 
reunamuodoiltaan, pinnoiltaan ja väreiltään erilaisia malleja. 

Jos huoneelle halutaan antaa erityinen ilme, esim. rajata siitä tietty osa tai kokeilla 
erilaista valaistusta, värejä ja valon heijastuksia, akustiikkakattoa voidaan täydentää 
vapaasti leijuvilla akustiikkalevyillä ja seinävaimennuslevyillä.

Rakennusrungon terminen aktivointijärjestelmä – TABS
Täysin kattava ääntä vaimentava alakatto on peruslähtökohta ratkaisulle, joka alentaa 
äänitasoa ja tukee hyvää puheen selvyyttä ja kommunikoinnin yleistä toimivuutta. 

Sen lisäksi tarvitaan seinävaimennuslevyjä takaseinästä tulevien myöhäisten äänen 
heijastusten vaimentamiseksi. Matalataajuisten äänten lisävaimennuksella voidaan 
tasapainottaa ääniympäristöä epätoivotuilla ja häiritsevillä matalilla taajuuksilla 
(125 Hz), ja se voi olla välttämätöntä ajatellen lapsia, jotka ovat arkoja ja herkkiä 
kuuntelijoita. 

Jos TABS:n (rakennusrungon terminen aktivointijärjestelmien) vuoksi täysin 
kattavan alakaton käyttö ei ole mahdollista luokkahuoneissa tai suurissa avoimissa 
aulatiloissa, joissa katto on erittäin korkealla ja kaukana varsinaisesta äänilähteestä, 
voidaan käyttää vapaasti leijuvia elementtejä ja seinäpaneeleita, jotka parantavat 
merkittävästi ääniympäristöä. 

Näissä tiloissa rakennusrunkoon varastoituvaa lämpöä hyödynnetään rakennuksen 
lämpötilan säätöön tehokkaammalla ja integroidummalla tavalla kuin perinteisiä 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä.

Koska tällöin rakennuksen rungossa on ehkä vain vähän tai ei lainkaan suljettuja 
onkaloita (ODS), on huomioitava, että matalien taajuuksien (125 Hz) vaimennus voi 
olla vähäistä, mikä voi heikentää puheen selvyyttä, sillä matalataajuinen ääni voi 
tällöin korostua ja häiritä puhetaajuuksia.

Akustiikan tasapainottamiseksi on luokkahuoneeseen, jossa käytetään 
rakennusrungon termistä aktivointijärjestelmää, suositeltavaa asentaa vapaasti 
leijuvia Ecophon Solo™ -kenttiä 200–500 mm:n etäisyydelle katonrajasta niin, että ne 
peittävät noin 50 % lattiapinnasta (noin 50 % peitto huonelämpötilan ylläpitämiseksi). 
Lisäksi seinille tulisi asentaa Ecophon Akusto™ Wall -vaimennuslevyt, joissa on 
takana 50 mm:n tila Ecophon Extra Bass -levyille (suositeltava peitto vähintään 20 % 
lattiapinnasta). Ecophon Extra Bass -levyt lisäävät matalien taajuuksien vaimennusta 
ja tekevät huoneakustiikasta puhumisen ja kuuntelun kannalta tasapainoisemman.

Luokkahuoneissa, joissa ei käytetä edellä kuvattua TABS-järjestelmää, ei ole 
suositeltavaa käyttää vapaasti leijuvia kenttiä hyvän luokkahuoneakustiikan 
aikaansaamiseksi. 
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YLHÄÄLLÄ: Ecophon Solo™ Freedom mahdollistaa äänenvaimennuksen akustisesta suorituskyvystä tinkimättä.  
ALHAALLA: Ecophon Akusto™ Wall -seinävaimennuslevyjä voidaan käyttää äänidiffuusoreina myös yhdessä kirjahyllyjärjestelmien kanssa.  
Huom: Kirjahyllyjärjestelmä ei ole Ecophonin toimittama.

Kuvat: Andrew Dixon Photography
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YLHÄÄLLÄ: Ecophon Akusto™ Wall yhdistää toisiinsa 
seinäpaneeleiden toimivan akustiikan ja ainutlaatuiset painokuviot.  
VASEMMALLA: Ecophon Focus™ ja Ecophon Solo™ ovat 
esteettisesti näyttäviä yksiosaisia vapaasti leijuvia elementtejä, jotka tuovat 
vaimennuksen lähemmäksi äänilähdettä.

Kuvat: Brahl Fotografi

Kuvat: David Millington
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Sisäympäristö
tärkeä tekijä kouluissa

Pölytön ja päästötön
Sisäympäristö vaikuttaa paljon sekä terveyteen että mukavuuteen 
kouluissa. Ecophonin akustiikkakatot ovat erittäin luotettavia, sillä ne 
minimoivat pöly- ja päästöriskit. Monet suuret laitokset ovat testanneet 
ja arvioineet akustiikkajärjestelmämme. Ecophonin akustiikkatuotteet 
täyttävät Tanskan sisäilmayhdistyksen ja Suomen Rakennusmateriaalien 
päästöluokituksen M1:n tiukimmat vaatimukset ja niillä on oikeus 
käyttää ”kehitetty yhteistyössä Allergia- ja astmaliiton kanssa” 
-merkkiä.

Hyvä hygienia
Tietyissä tiloissa, esim. suihkutiloissa, koulukeittiöissä ja 
ruokasaleissa, on tärkeää varmistaa hyvä hygienia. Ecophonilla on 
markkinoiden laajin valikoima akustiikkakattojärjestelmiä, joissa on 
likaahylkivät ja helposti puhdistettavat hygieeniset pinnat.

Hyvä valotehokkuus
Valaistus on tärkeä osa kouluympäristöä. Ecophonin akustiikkakatot 
heijastavat valoa tehokkaasti ja tasaisesti jakaen valon miellyttävästi 
ja kustannustehokkaasti. Akutex™-pinnalla varustetun Ecophonin 
akustiikkakaton valonheijastavuus on noin 85 % ja valon diffuusio 
noin 99 %.

Ympäristötietoisuus
Akustiikkalevymme on valmistettu lasivillasta, josta noin 70 % on 
kierrätettyä talouslasia. Ripustusjärjestelmä on valmistettu teräksestä, 
josta 50 % on kierrätysmateriaalia, ja kaikki sen osat voidaan 
kierrättää. Ecophon pyrkii myös minimoimaan ympäristörasituksen 
käyttämällä ympäristöystävällisiä pakkauksia ja tehokkaita kuljetuksia. 
Useimmat Ecophonin tuotteet ovat joutsenmerkittyjä, mikä tarkoittaa, 
että järjestelmämme täyttävät hyville ympäristövalinnoille asetetut 
vaatimukset ja kriteerit.

Ecophon on kehittänyt 3RD-teknologiaan perustuvan uuden 
lasivillan, jonka ympäristöystävällisyys on varmistettu käyttämällä:

• luonnollista kasvipohjaista sideainetta

• raaka-ainetta, josta yli 70 % on kierrätyslasia

N
O
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L

            310 007
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Käytännölliset ja kestävät  
akustiikkajärjestelmät 

Avattavuus
Yksi akustiikkakattojen tärkeä ominaisuus on helppo pääsy 
välitilan asennuksiin, esim. ilmanvaihtoputkistoon sekä sähkö- ja 
tietokonekaapeleihin. Monet koulujen akustiikkakatot, erityisesti 
käytävillä, on voitava avata katon elinaikana. Siksi on tärkeää, että 
sekä ripustusjärjestelmät että akustiikkalevyt on suunniteltu niin, 
että ne helpottavat avaamista ja sulkemista, mutta säilyttävät samalla 
iskunkestävyytensä.

Elinikä ja iskunkestävyys
Kattojärjestelmiemme tekninen elinikä on usein jopa noin 20 vuotta. 
Tiedämme, että kouluissa kattojen kulutus on toisinaan paljon kovempaa 
kuin esim. toimistoissa. Alueille, joilla katot ovat alttiina iskuille ja 
osumille, suosittelemme Ecophon Master™ Rigid- ja Super G™ 
-järjestelmiä, joissa on iskunkestävät pinnat.

Iskunkestävyyden luokitus standardin SFS-EN 13964 mukaan:

Luokan 1A kattojärjestelmiä käytetään liikuntahalleissa, jotka on tarkoitettu 
voimakkaasti kuluttaville palloilulajeille, esim. käsipallolle ja tennikselle.
Esimerkki: Ecophon Super G™ Plus A.

Luokan 2A kattojärjestelmiä käytetään liikuntahalleissa, jotka on tarkoitettu 
vähemmän kuluttaville palloilulajeille, esim. salibandylle.  
Esimerkki: Ecophon Super G™ A.

Luokan 2A ja 3A kattojärjestelmiä käytetään käytävillä ja päiväkodeissa 
alueilla, jonne vaaditaan iskunkestävät katot. Esimerkki: Ecophon  
Super G™ A Class 2A, Ecophon Super G™ B Class 3A tai 
Ecophon Master™ Rigid Dp Class 3A.
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Järjestelmäratkaisujen yhteenveto
Ecophon Master™ Rigid -järjestelmä

Ecophon Master™ Rigid – matalampi äänitaso
Nämä levyt ovat 20 mm paksuja ja sopivat luokkahuoneisiin, joissa 
ehdottomana vaatimuksena on hyvä akustiikka, kestävyys ja joissa 
avattavuus on äärimmäisen tärkeää. Järjestelmä koostuu Ecophon 
Master™ Rigid -levyistä, Ecophon Connect -listajärjestelmistä ja 
Ecophon Extra Bass -levyistä. 
Iskunkestävien Master™ Rigid -levyjen vahvistettu Akutex FT -pinta 
on kymmenen kertaa vakiopintaa kestävämpi. Järjestelmässä on 
saatavana reunamallit A, E ja Dp. Levyt kiinnitetään Ecophon Connect 
-listajärjestelmään, jolloin ne kestävät alhaalta tulevia iskuja.Kuvat: Studio-e.se

Kuvat: Studio-e.se

Kuvat: Studio-e.se

Ecophon Extra Bass
Perinteisiin ja ryhmätyöluokkahuoneisiin. Matalan taajuusalueen (125 
Hz) vaimennusvaatimusten täyttämiseksi asennetaan Master™ Rigid 
-akustiikkakaton yläpuolelle luokkahuoneisiin 50 mm:n Ecophon 
Extra Bass -levyt. Ecophon Extra Bass -vaimennuslevyn ympärillä on 
asennusta helpottava PE-kalvo.

Ecophon Master™ Rigid puhetta heijastavalla gamma-pinnalla 
– parantaa puhumismukavuutta
Tämä on täydellinen ratkaisumme perinteisiin luokkahuoneisiin. Ääntä 
heijastava pinta katossa puhujan yläpuolella helpottaa opettajan työtä 
perinteisessä opetustilanteessa. Ecophon Master™ Rigid/gamma -levyistä 
muodostettua vyöhykettä voidaan myös laajentaa niin, että se parantaa 
opettajan äänen etenemistä luokkahuoneissa, joilla on pituutta yli 8 
metriä. Puhetta heijastavalla gamma-pinnalla varustetussa Ecophon 
Master™ Rigid -järjestelmässä on saatavana reunamallit A, E ja Dp.

Ecophon Master™ – vähentää äänen etenemistä ja alentaa 
äänitasoa
Avoimiin opetustiloihin ja päiväkoteihin. 40 mm paksu vaimennuslevy, 
jonka AC-arvo on ≥ 180, alentaa äänitasoa ja vähentää tehokkaasti 
äänen etenemistä. Järjestelmä koostuu Ecophon Master -levyistä ja 
Ecophon Connect -listajärjestelmistä. Järjestelmässä on saatavana 
reunamallit A, B, Ds, E, F ja SQ.
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Muralis-pinnan kaikki painokuviovaihtoehdot löydät websivustoltamme.

Ecophon Super G™ – kun iskunkestävyys on tärkeää
Liikuntahallien kattoihin, käytäviin ja muihin ympäristöihin, jotka 
ovat erittäin alttiita mekaaniselle rasitukselle. Järjestelmät koostuvat 
Ecophon Super G™ -levyistä ja Ecophon Connect -listajärjestelmästä. 
Yläpinnassa on luja lasikuitukangas ja levyn takaosa on peitetty 
lasivillalla. Järjestelmässä on saatavana reunamallit A ja B.

Tarkempia tietoja tuotteistamme saa aluemyyntipäälliköltämme tai  
websivustolta www.ecophon.fi

Kuvat: Björk+Björk

Muralis, design by Susanna Sivonen

Muralis, design by Maria Westerberg

Kuvat: Björk+Björk

Ecophon Akusto™ Wall – vähentää vaakaheijastuksia ja 
parantaa puheen selvyyttä
Ecophon Akusto™ Wall -järjestelmä koostuu seinävaimennuslevyistä, 
joissa on useita pinta-, väri-, kuvio- ja reunamallivaihtoehtoja:

• Reunat A ja C

• Texona-pinta, jossa 16 värivaihtoehtoa

• Muralis-pinta, jossa useita vaihtoehtoisia painokuviota

• Akutex FT -pinta, jossa 9 värivaihtoehtoa

• Super G, iskunkestävä pinta, jossa kolme värivaihtoehtoa

• Connect Thinline-, WP- tai U-listamallit
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Tuotteen suorituskyky 
äänivaatimusten mukaan

Tuotteen suorituskyky

Absorptioluokka ilmaisee äänenvaimennusmateriaalin vaimennuskyvyn. Käytössä ovat luokat A-E, 
joista A tarkoittaa suurinta ja E pienintä vaimennuskykyä standardin EN ISO 1164 mukaisesti.

Absorptiokerroin, α, ilmaisee,  
kuinka suuri osa vaimennusmateriaaliin kohdistuvasta äänestä vaimenee. Jos α = 1, ääni vaimenee täysin, 
jos α = 0, ääni heijastuu täysin.

AC-arvo (Artikulaatioluokka) on tunnusluku, joka luokittelee akustiikkakatot sen mukaan, kuinka paljon 
katto auttaa vähentämään äänen etenemistä. Mitä suurempi AC-arvo on, sitä lyhyemmän matkan ääni 
etenee.

Akustiikkajärjestelmää valitessa on ensisijaisen tärkeää varmistaa, että tuotteen suorituskyky 
täyttää akustiikkavaatimukset ja -toiveet. Ecophon käyttää seuraavia neljää akustista 
tunnuslukua akustiikkavaatimusten kuvaamiseen – kuuloaistimuksen voimakkuus, äänen 
eteneminen, puheen selvyys ja jälkikaiunta. Ecophon-järjestelmät on suunniteltu varmistamaan 
mahdollisimman hyvän suorituskyvyn kaikkien näiden tunnuslukujen osalta.

Kuuloaistimuksen voimakkuus  
Jos matala melutaso on ensisijaista 
– valitse A-luokan äänenvaimennuslevyt, joiden absorptiokerroin (α) on 
mahdollisimman suuri.

Äänen eteneminen
Jos äänen etenemisen vähentäminen on ensisijaista 
– valitse vaimennuslevyt, joiden AC-arvo on ≥ 180.

Puheen selvyys
Jos puheen selvyys on ensisijaista 
– ota yhteyttä Ecophoniin saadaksesi oikean yhdistelmän vaimentavia ja 
heijastavia levyjä.

Jälkikaiunta
Jos joko pitkä tai lyhyt jälkikaiunta-aika on ensisijaista
– ota yhteyttä Ecophoniin saadaksesi oikean yhdistelmän vaimentavia ja 
heijastavia levyjä. Jos ensisijaista on kuuntelumukavuus, taajuuskaistan 125 Hz 
mittaus on oikea akustinen toimenpide.
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Systems and productsthat provide indoor sound absorbing solutions

Ecophon dates back to 1958, when the first sound 
absorbers from glass wool were produced in Sweden 

to improve the acoustic working environment. Today 
the company is a global supplier of acoustic systems 
that contribute to good room acoustics and a 
healthy indoor environment with the focus on offices, 
education, health care and industrial manufacturing 
premises. Ecophon is part of the Saint-Gobain Group 

and has sales units and distributors in many countries.
Ecophon’s efforts are guided by a vision of 

earning global leadership in acoustic ceiling and 
wall absorber systems by providing superior end 
user value. Ecophon maintains an ongoing dialogue 
with government agencies, working environment 
organisations and research institutes, and is involved 
in formulating national standards in the field of room 
acoustics where Ecophon contributes to a better 
working environment wherever people work and 
communicate.

www.ecophon.com

year.m
onth.copies.C
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Me voimme auttaa
luomaan toimivan akustiikan

Koulutussektorille erikoistuneelta konseptikehittäjältämme saa neuvoja 
akustisen ympäristön suunnitteluun heti alusta lähtien. Suunnittelussa 
on otettava huolellisesti huomioon käyttäjien erityistarpeet, opetus- ja 
opiskelutyylit sekä toiveet tilan mukautettavuutta ja hoitoa ajatellen.

Akustisella ympäristöllä on avainasema hyvän opetuksen ja 
oppimisen tukena. Me voimme auttaa:

• Selvittämään, mitä vaatimuksia akustiselle ympäristölle on asetettava 
huoneen tai tilan, siinä tapahtuvien toimintojen ja yksilöllisten 
akustiikkatoiveiden perusteella.

• Kehittämään huoneakustiset spesifikaatiot ja äänistrategiat.

• Määrittämään akustiikkaterminologian ja selittämään tärkeät 
(paikalliset) akustiikkastandardit.

• Kehittämään akustiikkaratkaisut, jotka täyttävät erityistarpeenne.

Konseptikehittäjämme järjestävät akustiikan asiantuntijakoulutuksia, 
rakennustapaustutkimuksia sekä ääntä, puhetta ja kuuntelua 
käsitteleviä seminaareja, joissa huomioidaan koulutustilojen 
akustiikkaa koskevat uusimmat tutkimustulokset.

Tarkempia tietoja tuotteistamme ja järjestelmäratkaisuistamme saa 
ottamalla yhteyttä paikalliseen aluemyyntipäällikköömme tai tekniseen 
tukeemme (www.ecophon.fi/otayhteytta).

Tutustu myös näihin:

Järjestelmä- ja tuoteluettelo
– Voit ladata kaikki järjestelmäesitteet luetteloa 
vastaavassa muodossa pdf-tiedostoina 
websivustoltamme tai pyytää ne paikalliselta 
aluemyyntipäälliköltämme.

Ecophon Master™ Rigid 
-järjestelmädokumentit
- saatavana osoitteessa www.ecophon.fi

Essex-tutkimuksen yhteenveto
- saatavana osoitteessa www.ecophon.fi

Sweyne Parkin luokkahuoneet -video
– katso osoitteessa www.ecophon.com

Akustiikan websivusto
– www.acousticbulletin.com

1

Ecophon Master™ Rigid
Sound comfort in classrooms

Ecophon Master™ RigidBecause every classroom needs optimised acoustics

Kuvat: Juice Images



Ensimmäiset lasivillapohjaiset äänenvaimennustuotteet 
valmistettiin 1958 parantamaan työskentelytilojen 
äänimaailmaa. Tänä päivänä Ecophon toimii 
maailmanlaajuisesti valmistaen ja myyden akustisia 
äänenvaimennusjärjestelmiä, tavoitteenaan luoda 
hyvä huoneakustiikka toimistoihin, oppilaitoksiin, 
terveydenhuollontiloihin sekä teollisuuslaitosten 
tiloihin. Ecophon kuuluu kansainväliseen Saint-Gobain 
-konserniin, jolla on myyntiyhtiöitä ja teollisuuslaitoksia 
useimmissa Euroopan maissa. Visiomme on ansaita 
maailmanlaajuisesti johtava asema akustisten sisäkatto- 
ja seinälevyjärjestelmien toimittajana tarjoamalla 
loppukäyttäjille parhaat mahdolliset ratkaisut.

Ecophon tekee jatkuvasti yhteistyötä viranomaisten, 
työolosuhteita kehittävien organisaatioiden ja 
tutkimuslaitosten kanssa sekä osallistuu aktiivisesti 
huoneakustiikkaa koskevien standardien työstämiseen. 
Ecophonin tavoitteena on luoda parhaat mahdolliset 
olosuhteet sinne missä ihmiset työskentelevät ja 
kommunikoivat.

www.ecophon.fi

www.ecophon.com
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