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Työskentely- ja vuorovaikutustapamme muuttuvat ja kehittyvät kaiken aikaa. 
Tämä vaikuttaa tilojen suunnitteluun ja rakentamiseen. Kestävään kehitykseen ja 
ympäristösertifikaatteihin kiinnitetään yhä enemmän huomiota, mikä tuo mukanaan 

lisähaasteita ja pakottaa rakennusmateriaalien valmistajat innovoimaan. Siitä hyödymme 
kaikki, ja joskus oikein innoitumme oikeanlaisista ratkaisuista. INSPIRED BY YOU esittelee 
innoittavia tiloja nähtynä – ja kuultuna – akustisen mukavuuden kannalta. Tässä kuva- ja 
artikkelikokoelmassa keskitytään jo toteutettuihin toimistoratkaisuihin ja tulevaisuuden 
trendeihin. Olet tervetullut tutkimaan aineistoa tässä ja nyt sekä online osoitteessa: 
www.rockfon.fi/toimisto
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ETUSIVU
Projekti: Middelfart Säästöpankki, Middelfart DK

Arkkitehti: 3XN

Alakatto: Fusion
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DESIGNTRENDIT

Projekti: Viborg Kaupungintalo, Viborg DK

Arkkitehti: Henning Larsen

Alakatto: MONO + Sonar X

TOIMISTOSUUNNITTELUN

U U D E T 
TUULET

TRENDIKATSAUS:

Muuttuvat työtavat, 

ympäristötietoisuus 

ja maailman 

taloustilanne näkyvät 

tulevaisuuden toimistojen 

suunnittelussa. INSPIRED BY 

YOU indetifioi kuusi trendiä joita 

kannattaa pitää silmällä.
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DESIGNTRENDIT

LIIKKUVUUS
Langattomien laitteiden, sosiaalisen verkostoitu-
misen ja videoneuvottelujen ansiosta työtä voi 
tehdä missä ja milloin tahansa. Työpisteet seiso-
vat tyhjillään, kun hommat hoidetaankin muual-
la kuin toimistossa. Monilla työpaikoilla ei enää 
ole henkilökohtaisia pöytäpaikkoja ollenkaan, 
ja yrityksellä voi olla enemmän henkilöstöä kuin 
työpisteitä. Mitä yritykset sitten tekevät säästä-
mällään tilalla?

VUOROVAIKUTUS
Liikkuvuuden ansiosta vapautuvat tilat pyhitetään 
vapaamuotoisille tapaamisille ja vuorovaikutuk-
selle. Nykyajan liikkeenjohtoteorioiden mukaan 
henkilöstön tuottavuus ja tyytyväisyys paranevat, 
kun työympäristö innostaa luovuuteen ja 
kollegoiden kanssa voi keskustella vapaasti. 
Perinteisten neuvotteluhuoneiden lisäksi 
nykyaikaisissa toimistoissa on epämuodollisia 
kokoontumistiloja, kuten kahviloita tai auloja, joissa 
voi järjestää tapaamisia tai kohdata työkavereita 
sattumalta. Pieniin sopukoihin ja käytäviin 
valitaan yhä useammin mukavia huonekaluja, 
jotka houkuttelevat rentoihin jutteluhetkiin 
ja pohdintatuokioihin. Tilanjakajat korvataan 
matalammilla tai niistä hankkiudutaan kokonaan 
eroon. Toisaalta yhden antoisa jutteluhetki 
saattaa olla toiselle meluhaitta. Mitä enemmän 
vuorovaikutusta toimistossa on, sitä suuremmaksi 
haasteeksi muodostuu luottamuksellisuuden ja 
keskittymiskyvyn säilyttäminen.

1

2

Projekti: Marcapo, Coburg DE

Arkkitehti: Kessel-Innenarchitektur

Alakatto: Rockfon Eclipse

Projekti: station2station, Amersfoort NL

Arkkitehti: Abrahams Crielaers

Alakatto: Krios D + Rockfon Contour
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DESIGNTRENDIT

Projekti: Middelfart Säästöpankki, Middelfart DK

Arkkitehti: 3XN

Alakatto: Fusion

7



DESIGNTRENDIT

JOUSTAVUUS
Liiketoimintatapojen muutokset sekä vapaus 
kuljeskella ja tehdä yhteistyötä eri ihmisten 
kanssa edellyttävät joustavia pohjaratkaisuja. 
Organisaatioiden on pystyttävä muuttamaan 
työskentelytilojaan tarpeen mukaan. Melko 
nopeasti ja helposti muunneltavia tiloja 
kutsutaan “ketteriksi” (englanniksi agile 
interiors). Pohjaratkaisuun tehtävät muutokset 
edellyttävät muutoksia myös alakattoon, jottei 
tilan akustiikasta jouduta tinkimään. Lisäksi 
kiinteistötekniikan ja kaapelointien tulee olla 
helposti käytettävissä.3

Projekti: Global Design, Brussels BE

Alakatto: Rockfon Eclipse
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AVOIMUUS
Vuorovaikutus- ja joustavuusvaatimusten myötä 
avarat tilat, lasiset pinnat, integroidut valaisimet 
ja yhtenäiset sisäkatot ovat yleistyneet 
työpaikoilla. Suunnittelijat pyrkivät luomaan 
innostavia tilaratkaisuja, jotka kuvastavat 
organisaatioiden energiaa ja avoimuutta. 
Jotkut ovat vieneet tämän suuntauksen 
äärimmilleen ja muuntaneet aiemmin piilossa 
olleita tuotantotiloja ja neuvotteluhuoneita 
läpinäkyviksi akvaarioiksi. 

Monet yritykset haluavat toimistotilojen avulla 
kertoa brändistään ja arvoistaan asiakkaille 
ja potentiaalisille työntekijöille. Kookkaat 
ikkunat ja kovat pintamateriaalit aiheuttavat 
kuitenkin akustisia ongelmia. Termisen 
massan lisääntyminen haastaa suunnittelijat 
uudistamaan alakattolevyjen käyttötapoja.

DESIGNTRENDIT

Projekti: Mikado House, Kööpenhamina DK

Arkkitehti: Arkitema

Alakatto: Tropic E

Projekti: Fiberline, Middelfart DK

Arkkitehti: Jan Søndergaard

Alakatto: Fusion + MONO
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YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS
Terminen massa on vain yksi esimerkki ympä-
ristömyönteisyyden ja kestävän kehityksen vah-
vistumisesta. Tietoisuus näistä trendeistä näkyy 
rakennusmääräyksissä ja arviointijärjestelmien 
(esimerkiksi BREEAM ja LEED) yleistymises-
sä. Vihreän rakentamisen idea halutaan viedä 
pelkkää energiatehokkuutta pidemmälle. Yhä 
useammat suunnittelijat kiinnittävät huomiota 
rakennuksen ympäristövaikutuksiin sen koko 
elinkaaren aikana ja ottavat laskelmissaan huo-
mioon myös sisätilat.

Tutkimusten mukaan miellyttävä akustiikka, 
valaistus ja lämpötila lisäävät henkilöstön 
tyytyväisyyttä, tuottavuutta ja hyvinvointia, mikä 
puolestaan vähentää poissaoloja ja henkilöstön 
vaihtuvuutta. Tilan akustisia vaatimuksia ei 
kuitenkaan aina ole helppo yhdistää lämmitys-, 
jäähdytys- ja energiansäästövaatimuksiin.5

6

UUDISTETTAVUUS
Edellä kuvatut trendit ovat vallalla muuallakin 
kuin uudisrakentamisessa. Peruskorjaamalla ja 
pohjaratkaisuja parantamalla toimistoihin saa-
daan mahtumaan entistä enemmän ihmisiä, eikä 
yrityksen tarvitse muuttaa suurempiin tiloihin. 
Kulut pysyvät kurissa, työnteko on joustavampaa 
ja henkilöstön odotukset täyttyvät.

Into kunnostaa vanhoja kiinteistöjä kasvaa, kun 
talous mataa alamaissa. Kunnostettujen tilojen 
vuokria ei tarvitse alentaa eikä niitä jää tyhjiksi. 
Vuokraajat suosivat entistä modernimpia ja 
laadukkaampia toimitiloja. He ovat kiinnostu-
neita myös niiden käyttökustannuksista. Heitä 
houkuttelevat kunnostetut tilat, joissa energiaa 
kuluu termisen massan tehokkaamman käytön 
ansiosta aiempaa vähemmän. 

DESIGNTRENDIT
Projekti: Park 20|20 Fox, Hoofddorp NL

Design Arkkitehti: William McDonough + Partners

Rakennusarkkitehti: KOW

Sisustusarkkitehti: Jos Bogaarts

Koko: 3 678 m²

Alakatto: Rockfon Eclipse + Sonar X

Projekti: Trafikstyrelsen, Kööpenhamina DK

Alakatto: Sonar X
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DESIGNTRENDIT

Projekti: Rambøll, Oslo NO

Alakatto: MONO
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TILAA TULEVAISUUTTA VARTEN

Projekti: KPMG, Frederiksberg DK

Arkkitehti: 3XN

Alakatto: MONO + Sonar X Fagerhult valaistuksella

Kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio KPMG 
siirsi Kööpenhaminan toimistonsa 3XN-arkkiteh-
tien suunnittelemaan uuteen pääkonttoriin, jon-
ka pohjaratkaisu muistuttaa kolmilehtistä apilaa. 
Rakennuksen keskellä on aulatila, joka yhdistää 
apilanlehtimäiset siivet. Kiinteistö on suunniteltu 
vastaamaan yhteistyön, tiedonjaon ja kestävän 
kehityksen KPMG:lle asettamiin vaatimuksiin 
myös tulevaisuudessa. Toimitilojen tulee olla 
käytännölliset, niihin pitää mahtua 1 700 työnte-
kijää ja lisäksi tarvitaan neuvottelu-, koulutus- ja 
seminaaritiloja. Uudessa kiinteistössä kuluu erit-
täin vähän energiaa, mikä vähentää yrityksen hii-
lidioksidipäästöjä. Rakennus siis täyttää yrityksen 
tiukat ympäristövaatimukset ja yhteiskuntavas-
tuutavoitteet ja on mukana Euroopan komission 
GreenBuilding-ohjelmassa, jonka tavoitteena on 
parantaa kiinteistöjen liiketoimintatehokkuutta. 
3XN-arkkitehti Gry Kjær kertoo hankkeesta.

MITÄ PIDÄT UUSIEN TOIMISTOJEN 
SUUNNITTELUN SUURIMPINA HAASTEINA?
”Suurin haaste on asiakkaan työskentelymenetel
mien, organisaatiorakenteen sekä yrityksen arvo
jen ja kulttuurin analysoiminen. Samalla on otetta
va huomioon liiketoiminnalliset ja organisatoriset 
tavoitteet. KPMG halusi uuden pääkonttorin, joka 
tiivistäisi osastojen välistä yhteistyötä ja vahvistai
si käsitystä KPMG:stä modernina ja houkutteleva
na työnantajana.”

MITKÄ TRENDIT VAIKUTTAVAT 
NYKYAIKAISEEN 
TOIMISTOARKKITEHTUURIIN?
“Asiakkaat ovat entistä tietoisempia arkkitehtuu
rin myönteisistä vaikutuksista organisaation stra
tegisten tavoitteiden toteutumiseen. Rakennuksen 
vaikuttava ulkonäkö ei enää ole itseisarvo. Nyky
ään on tärkeämpää, että kiinteistö auttaa yritystä 
saavuttamaan tavoitteensa ja vaalimaan myön
teistä yrityskulttuuria.”

DESIGNTRENDIT

HAASTATTELU: GRY KJÆR, 3XN
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DESIGNTRENDIT

MITEN JA MISSÄ VAIHEESSA 
AKUSTIIKKA OTETAAN OSAKSI 
SUUNNITTELUPROSESSIA? 
“Kun suunnitellaan avokonttoria erillisiin työhuo
neisiin tottuneille ihmisille, akustiikkaan on kes
kityttävä alusta alkaen. Rakennusmateriaalit ja 
akustiset ratkaisut on määriteltävä jo ensimmäi
sessä luonnoksessa. Koska suunnittelumme kes
kittyy ihmisiin ja heidän tapoihinsa käyttää kiin
teistöjä, akustiikka on vahvasti mukana kaikissa 
suunnitteluvaiheissa.”

KUINKA VARMISTETAAN HYVÄ SISÄILMA 
RAKENNUKSESSA, JOKA ON PÄÄASIASSA 
AVOKONTTORIA JA MUITA AVARIA TILOJA?
“Työntekoon ja keskusteluihin tarkoitetut tilat 
on tärkeää erottaa toisistaan. Niiden avulla 
halutaan muokata ihmisten käytöstä. Työhön 
varatuilla alueilla pitää tuntua luontevalta 
olla hiljaa. Katossa ja tarvittaessa myös 
lattiassa pitää olla akustisia materiaaleja, ja 
ilmastointijärjestelmän on kuljetettava raikasta 
ilmaa kiinteistön kaikkiin osiin.”

SUUNNITTELUMME 
KESKITTYY 

IHMISIIN JA HEIDÄN TAPOIHINSA 
KÄYTTÄÄ KIINTEISTÖJÄ, JOTEN
AKUSTIIKKA ON VAHVASTI 
MUKANA KAIKISSA SUUNNITTELUVAIHEISSA.

GRY KJÆR
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KESTÄVÄ KEHITYS KESTÄVÄ KEHITYS

Projekti: UN City, Kööpenhamina DK

Asiakas: By & Havn A/S 

Arkkitehti: 3XN

Rakennusinsinööri: Orbicon + Leif Hansen A/S

Maisema-arkkitehti: Schønherr Landskab

Alue: 28 000 m² + 5 000 m² kellari

Alakatto: Sonar X Fagerhult valaistuksella
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KESTÄVÄ KEHITYS
TYÖPAIKALLA

Jos saavut veneellä 

Kööpenhaminan 

satamaan, matkustat 

paikallisjunalla tai kävelet 

Langeliniea pitkin, et 

voi olla huomaamatta 

kaupungin siluettiin 

kohoavaa uutta maamerkkiä. 

Keskustan pohjoispuolella 

sijaitsevaan Marmormolenin 

kaupunginosaan valmistuva 

UN City –rakennus on tarkoitus 

ottaa käyttöön vuonna 2013.

KESTÄVÄ KEHITYS
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SANOISTA TEKOIHIN 
YK:n vuoden 2000 Millennium-huippukokouksen 
jälkeen Tanskan hallitus ryhtyi suunnittelemaan 
kuuden Kööpenhaminassa toimivan (Yhdistyneet 
kansakunnat) YK-viraston siirtämistä saman 
katon alle. Tavoitteena oli säästää käyttökuluja 
ja hyödyntää tehokkaammin voimavaroja. 
Myös virastojen välisen yhteistyön toivottiin 
tehostuvan. UN CITY -nimen saaneella projektilla 
oli kolmaskin tavoite: ympäristökuormituksen 
vähentäminen. 

SUUNNITELMISTA TOTTA
Ympäristömyönteisyyden yhdistäminen toi-
mivaan työympäristöön annettiin tanskalaisen 
3XN-arkkitehtitoimiston tehtäväksi. Suunnitte-
lijoiden ehdottama tähtimäinen pohjaratkaisu 

vastasi YK:n toiveita mieliinpainuvasta rakennuk-
sesta. Muoto osoittaa, että rakennuksessa toimii 
erillisiä virastoja, joilla on yhteiset arvot.

Lopullisessa ratkaisussa avoimuus on tasapai-
nossa tiukkojen turvavaatimusten kanssa. Arki-
nen vilske keskittyy valoisaan atriumiin, joka yh-
distää kerrokset ja yksiköt toisiinsa visuaalisesti 
ja fyysisesti. Toimistokerrosten pohjaratkaisut 
ovat avoimia ja joustavia ja luovat hyvät olosuh-
teet tiedon jakamiseen ja vuorovaikutukseen. 
Tilaa riittää myös keskittymistä vaativiin töihin ja 
tapaamisiin. Työpisteet kylpevät luonnonvalos-
sa, ja sisäilmasto on miellyttävä.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN EHDOILLA
Rakennuksessa on useita vehreitä virkistysalueita 
ja kestävän kehityksen mukaisia ominaisuuksia. “YK 
on asettanut kiinteistöjensä ympäristövaatimukset 
korkealle. Siksi ratkaisut oli integroitava suunnitte
luun heti sen alkuvaiheessa”, kertoo 3XN-arkkitehti 
ja  UN  City -projektin vastuuhenkilö Gry Kjær. 
Aurinko paneelit, merivesijäähdytys, veden kierrät-
täminen ja kiinteistönhallintajärjestelmät ovat vain 
esimerkkejä monista rakennuksessa käytetyistä 
ratkaisuista.

Projekti: UN City, Kööpenhamina DK

Asiakas: By & Havn A/S 

Arkkitehti: 3XN

Rakennusinsinööri: Orbicon + Leif Hansen A/S

Maisema-arkkitehti: Schønherr Landskab

Alue: 28 000 m² + 5 000 m² kellari

Alakatto: Sonar X Fagerhult valaistuksella

KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISET,
RATKAISUT OLI INTEGROITAVA 
SUUNNITTELUUN HETI ALKUVAIHEESSA

KESTÄVÄ KEHITYS KESTÄVÄ KEHITYS
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Sisäilmastoon kiinnitettiin erityistä huomiota, 
koska Kjærin mukaan kestävässä kehityksessä 
ei ole kysymys pelkästä energiankulutuksesta, 
vaan myös työympäristön terveellisyydestä. 
3XN suositteli sertifioituja rakennusmateriaaleja, 
jotta ratkaisut vastaisivat kestävän kehityksen 
vaatimuksia mahdollisimman tarkoin. 
“Rakennuksessa on esimerkiksi noin 35 000 m² 
Sonar X alakattolevyjä, joihin valaistus on 
integroitu.” Valitsimme alusta alkaen oikeat, 
energiaa säästävät materiaalit ja loimme niiden 
sekä akustiikan ja ilmanvaihdon avulla hyvän 
sisäilmaston. Vaikutuksen pystyi heti aistimaan 
rakennuksessa.

UN Citystä tullee valmistuttuaan yksi Tanskan 
energiatehokkaimmista rakennuksista. Sen vuo-
sittainen energiankulutus alittaa 50 KwH/m² 
(Tanskan energialuokitus 1). UN City on mukana 
LEED-järjestelmässä, ja tavoitteena on saavuttaa 
vähintään LEED® Gold -taso. Vuonna 2012 raken-
nus sai EU-komission arvostetun GreenBuilding 
Award -palkinnon.

SUUNNANNÄYTTÄJÄ
Kjærin mukaan UN Cityn suunnitteleminen ei 
ole muista rakennushankkeista erillinen projekti. 
“Trendit osoittavat kohti kestävän kehityksen mu
kaisia rakennuksia niin toimistoja kuin muitakin 
kiinteistöjä suunniteltaessa, hän kertoo. – Asiak
kaat ovat yhä tietoisempia kestävän kehityksen 
mukaisten rakennusten suorituskyvystä, niiden 
työolojen terveellisyydestä ja markkinaarvonsäi
lymisestä. 3XN:n innovointiyksikkö GXN on mu
kana useissa kestävään kehitykseen keskittyvissä 
projekteissa.”  Tämän alan osaamiselle on selkeäs-
ti tarvetta, Kjær toteaa.

KESTÄVÄ KEHITYS

KESTÄVÄSSÄ
KEHITYKSESSÄ EI OLE KYSYMYS 
PELKÄSTÄ ENERGIANKULUTUKSESTA, 
VAAN MYÖS 

TYÖYMPÄRISTÖN 
TERVEELLISYYDESTÄ.
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KÄSI KÄDESSÄ:
TERMINEN MASSA 
JA AKUSTIIKKA
Terminen massa kiinnostaa arkkitehtejä 

ja urakoitsijoita enemmän kuin 

koskaan. Käsitteellä kuvataan 

rakennusmateriaalin kykyä imeä, varastoida 

ja vapauttaa energiaa. Terminen massa 

voi siis vähentää rakennuksen jäähdytys- 

ja lämmitystarvetta sekä tehdä siitä 

energiatehokkaamman. 

TERMINEN MASSA TERMINEN MASSA
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TERMINEN MASSA

Projekti: Park 20|20 Fox, Hoofddorp NL

Design Arkkitehti: William McDonough + Partners

Rakennusarkkitehti: KOW

Sisustusarkkitehti: Jos Bogaarts

Koko: 3 678 m²

Alakatto: Rockfon Eclipse + Sonar X
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Terminen massa jaetaan kahteen päätyyppiin. 
Tavallinen terminen massa koostuu paksusta 
betonisesta alapohjasta, johon varastoituu 
energiaa rakennuksen lämmittämiseksi ja 
jäähdyttämiseksi. Toista tyyppiä kutsutaan 
nimellä TABS (lyhenne sanoista Thermo 
Active Building System, termoaktiivinen 
rakennusjärjestelmä). TABS on vesikiertoinen 
pintojen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, 
jossa putket upotetaan rakennuksen betonisiin 
välipohjiin. Niiden ansiosta välipohjat toimivat 
jättimäisinä lämmönvaihtimina.

JÄÄHDYTTÄMINEN JA AKUSTIIKKA
Aikaisemmin luultiin, etteivät terminen massa 
ja avokonttorit toimi yhdessä. Ongelmana 
oli akustiikka. Ovathan alakattolaatat tärkein 
menetelmä hyvän akustiikan varmistamiseksi 
avoimissa tiloissa. Välipohjan peittäminen 
alakatolla esti lämmön säteilemisen sekä 
ilman konvektion huonetilan ja betonisen 
välipohjan välillä. Kun termistä massaa omaaviin 
rakennuksiin suunniteltiin avokonttoreita, 
suunnittelijoiden oli valittava joko kunnollinen 
jäähdytys tai kunnollinen akustiikka. 

TERMINEN MASSA TERMINEN MASSA
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Projekti: Park 20|20 Fox, Hoofddorp NL

Design Arkkitehti: William McDonough + Partners

Rakennusarkkitehti: KOW

Sisustusarkkitehti: Jos Bogaarts

Koko: 3 678 m²

Alakatto: Rockfon Eclipse + Sonar X

TERMINEN MASSA

AIKAISEMMIN 
LUULTIIN, ETTEIVÄT
TERMINEN MASSA 
JA AVOKONTTORIT
TOIMI YHDESSÄ.
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Projekti: Park 20|20 Fox, Hoofddorp NL

Design Arkkitehti: William McDonough + Partners

Rakennusarkkitehti: KOW

Sisustusarkkitehti: Jos Bogaarts

Koko: 3 678 m²

Alakatto: Rockfon Eclipse + Sonar X

TERMINEN MASSA TERMINEN MASSA
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AJATTELE KATTOA PIDEMMÄLLE
TABS-ratkaisuun perustuvia termisen massan 
rakenteita tutkittaessa(1) on havaittu, että 
ripustetun alakaton avulla voidaan samaan 
aikaan hallita akustiikkaa ja hyödyntää termistä 
massaa.Miten?Peittämällä välipohja vain osittain. 

Tutkimuksissa eri osia TABS-rakennuksen välipo-
hjasta peitettiin kivivillasta valmistetuilla alakat-
tolevyillä. Lisäksi tiloihin ripustettiin pystysu-
untaisia melunvaimentimia. Jos alapohjasta 
peitettiin enintään 50 prosenttia, peittäminen ei 
juuri vaikuttanut termisen massan jäähdytysky-
kyyn. Kun peitossa oli 80 prosenttia, jäähdytys-
teho oli vieläkin 70 prosentin luokkaa. Melunvai-
mentimilla ei ollut lainkaan tai juuri ollenkaan 
vaikutusta jäähdytykseen.

ENTÄ AKUSTIIKKA?
Ei ollut mikään yllätys, että välipohjan 
peittäminen alakattolevyillä seinästä seinään 
vaimensi ääntä tehokkaimmin. Toisaalta 80-50 
prosentin peittäminen toimi lähes yhtä hyvin, 
varsinkin kun käytössä olivat myös seinäpaneelit. 
Yhdistämällä kattolevyihin muita akustisia 
ratkaisuja, kuten saarekkeita, melunvaimentimia 
ja seinäpaneeleita pystytään takaamaan sekä 
hyvä akustiikka että ilman vapaa kierto.

(1)The cooling capacity of the thermo active building system 

combined with acoustic ceiling – Weitzmann, Peter; Pittarello, E.; 

Olesen, Bjarne W. – Nordic Symposium on Building Physics, 

2008, Technical University of Denmark



TERMINEN MASSA
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Pysäköintitiloista ei 

kukaan tunnu piittaavan. 

Näkyvyydestään 

huolimatta ne ovat yleensä 

kiinteistön laiminlyödyin ja 

epäviihtyisin osa. Vierailijat 

saavat ensivaikutelman 

yrityksestä usein juuri 

pysäköintitilojen perusteella. 

Akustisen alakaton avulla voi 

antaa paljon positiivisemman 

vaikutelman. Alakatoista on 

hyötyä myös rakennuksen 

energiatehokkuuden ja 

paloturvallisuuden kannalta.

PYSÄKÖINTIPYSÄKÖINTI

E N TÄ 
PYSÄKÖINTI

24



PYSÄKÖINTI

Projekti: The Squaire, Frankfurt DE

Alakatto: Cosmos
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PYSÄKÖINTIPYSÄKÖINTI

Frankfurtin lentokentän lähistöllä sijaitsevaa 
THE SQUAIRE-rakennuskompleksia suunnitellessaan 
sikäläinen JSK-arkkitehtitoimisto kiinnitti huomiota 
pysäköintitilojen kattoihin. The Squaire on 
arkkitehtuurin ja suunnittelutyön malliesimerkki. Se 
on kokoluokassaan ensimmäinen luotijuna-aseman 
yläpuolelle kahden moottoritien väliin ja 86 pylvään 
varaan pystytetty rakennus. Euroopan merkittävimpiin 
kuuluvassa liikenteen solmukohdassa sijaitseva 
kaupallisen elämän keskus tarjoaa 140 000 neliömetriä 
toimisto-, konferenssi- ja myymälätiloja, hotelleja ja 
ravintoloita.

The Squairen yhteyteen suunnitellussa pysäköintiker-
roksessa on 600 autopaikkaa kiinteistön vuokralais-
ille. Pysäköintihallille asetettiin tiukat lämpöeristys- ja 
palosuojausvaatimukset. Lisäksi tilan tuli olla akusti-
ikaltaan miellyttävä ja sointua The Squairen valoisaan ja 
ilmavaan yleisilmeeseen. 

JSK valitsi alakatoksi Cosmos. Sen paksuus on 80 mm 
ja lämmönjohtavuus 0,035 W/mK, joten se täytti läm-
pöeristykselle ja akustiikalle asetetut vaatimukset. 
Pysäköintihallissa on valoisaa, koska Cosmos heijastaa 
tehokkaasti valoa. Mittavakautensa ansiosta alakatto 
sietää hallin vaihtelevia olosuhteita. 

Projekti: The Squaire, Frankfurt DE

Alakatto: Cosmos
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PYSÄKÖINTI

Projekti: Diemerplein, Diemen NL

Alakatto: Cosmos
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U U D E N 
AJAN 
T O I M I S T O

AVOKONTTORI:

AVOKONTTORIAVOKONTTORI
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Avokonttori ei ole 

mikään uusi keksintö. 

Jo Frank Lloyd 

Wright ja muutamat muut 

1900-luvun alun arkkitehdit 

pitivät avoimen tilan avaruutta 

ja monikäyttöisyyttä keinona 

vapauttaa toimistotyöntekijät 

ahtaista lokeroista. Heidän 

aikansa avokonttoreiden 

tunnusmerkkejä olivat pitkät 

työpöytärivit. Tilanjakajat 

otettiin käyttöön myöhemmin 

yksityisyyden lisäämiseksi, ja rivit 

järjestettiin uudelleen ryhmiksi ja 

saarekkeiksi. 

Projekti: Zetel Spoorwegen, Zetel CH

Alakatto: Fibral Baffle + Fibral valkoinen saarekkeet

AVOKONTTORI
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ÄÄNI JA MELU
VOI TUNTUA UHKAAVALTA 
JA TUNKEUTUVALTA.

PUOLESTA JA VASTAAN
Avokonttoreilla on puolestapuhujansa ja 
arvostelijansa. Molemmat ovat yhtä mieltä 
siitä, että avokonttorit lisäävät tuottavuutta ja 
kannustavat ryhmätyöhön. Tutkimusten mukaan 
yhteistyötä tehostavat työtilat vaikuttavat 
myönteisesti liiketoimintaprosesseihin ja tuovat 
kustannussäästöjä.

Toisaalta avoimilla tiloilla on haittapuolensakin. 
Jos henkilöstö siirretään avokonttoriin ilman 
asianmukaista valmistautumista tai organisaa-
tiomuutosta, siirrosta ei välttämättä ole mitään 
hyötyä. Nykyinen käytäntö sijoittaa kokeneem-
mat ja esimiestehtävissä työskentelevät omiin 
työhuoneisiinsa vähentää nuorempien työnteki-
jöiden oppimismahdollisuuksia.

TILAN PSYKOLOGIA
Useiden tutkimusten mukaan avokonttoreilla voi 
olla kielteinen vaikutus henkilöstön terveyteen 
ja pysyvyyteen. Tanskalaisessa työympäristön 
tutkimuskeskuksessa vanhempana tutkijana 
toimiva Søren Peter Lund valottaa syitä 
tähän: “Avokonttorista puuttuu yksityisyyttä, ja 
työntekijöistä tuntuu kuin heitä tarkkailtaisiin 
jatkuvasti. Ympäröivä melu koetaan uhkana ja 
tunkeiluna. Yksityisyyden puute korreloi suoraan 
melutason kanssa: keskittyminen on erittäin 
vaikeaa, kun muut juttelevat ympärillä. Tilan 
akustiikka onkin yksi tärkeimmistä huomioon 

Projekti: Bristol City Council, Bristol UK

Alakatto: Hygienic A + Koral A

Projekti: Middelfart Säästöpankki, Middelfart DK

Arkkitehti: 3XN

Alakatto: Fusion

AVOKONTTORIAVOKONTTORI
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Projekti: Mikado House, Kööpenhamina DK

Arkkitehti: Arkitema

Alakatto: Tropic E

otettavista tekijöistä, kun suunnitellaan tiloja sekä 
kommunikointia että kognitiivisia tehtäviä varten.”

Itse asiassa avoimen tilan akustiikka ei vaikuta ai-
noastaan tehtävistä suoriutumiseen, vaan myös 
työntekijöiden käyttäytymiseen. Arkkitehtuuri-
psykologi Mille Sylvest tekee väitöstutkimusta 
arkkitehtuurin ja sosiaalisen käyttäytymisen 
suhteesta toimistotiloissa yhteistyössä Roskilden 
yliopiston ja 3XN-arkkitehtien innovaatioyksik-
kö GXN:n kanssa. Hänen mukaansa melu ei ole 
pelkkä keskittymistä vaikeuttava häiriötekijä.

“Ihmisen hyvinvointi liittyy läheisesti siihen, 
kuinka tyytyväinen hän on omaan asemaansa 
organisaatiossa. Työpisteen laatu osoittaa 
asemaa, ja meluisa ympäristö on merkki heikosta 
asemasta. Se vaikuttaa hyvinvointiin kielteisesti 
ja muuttaa henkilön käytöstä. Meluisissa 
ympäristöissä työskentelevät sulkeutuvat omaan 
maailmaansa. Heistä tulee syrjäytyviä erakkoja.” 
On siis ilmeistä, että yksityisyyden puute ja 
huono akustiikka voivat haitata tuottavuutta ja 
yhteistyötä, vaikka avokonttoreihin siirryttiin 
aikoinaan juuri niiden lisäämisen toivossa.

AVOKONTTORI



MILLE SYLVEST
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AVOKONTTORIAVOKONTTORI

Projekti: Middelfart Säästöpankki, Middelfart DK

Arkkitehti: 3XN

Alakatto: Fusion

AKUSTISIA RATKAISUJA
Melun vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin 
ja halu parantaa toimistotiloja on johdattanut 
suunnittelijat yhteistyöhön akustiikka-
asiantuntijoiden kanssa. Huomispäivän toimiston 
suunnitteleminen edellyttää inhimillisen 
vuorovaikutuksen ottamista huomioon sekä 
fyysisellä että virtuaalisella tasolla. Lisäksi tilan 
on kannustettava sekä sovittuihin että sattuman 
sanelemiin kohtaamisiin. Lennart Nilsson, yksi 
Ruotsin johtavista akustiikka-asiantuntijoista, 
toteaa: “Äänen kunnollista absorbointia tarvitaan 
varsinkin avokonttoreissa sekä tiimityössä ja 
muissa keskustelua edellyttävissä tehtävissä. 
Työhuoneissa tarve ei tietenkään ole yhtä 
suuri, mutta niissäkin kunnollinen akustiikka 
parantaa työskentelymukavuutta.” Akustiikka-
asiantuntijat hyödyntävät kaikkia mahdollisia 
keinoja, esimerkiksi alakattoja, saarekkeita, 
melunvaimentimia ja seinäpaneeleita. Niiden 
avulla kunkin tilan akustiikan voi mukauttaa 
käyttötarkoitukseen sopivaksi. “Kunnollista 
akustiikkaa tarvitaan, jotta henkilöstö pystyy 
keskittymään”, Nilsson toteaa.

TULEVAISUUDEN AVOKONTTORIT
Miksi nähdä toimistotilojen suunnittelu 
kissanhännänvetona erillisten työhuoneiden ja 
avokonttorin välillä? Kun ihmisillä, prosesseilla 
ja työpisteillä ei enää ole vakituisia paikkoja, 
toimistot muuttuvat vallan ja hallinnan 
symboleista kulttuurin ja yhteisöllisyyden 
tyyssijoiksi. 

Tästä näkökulmasta katsottuna avokonttorien 
on mukauduttava työtapojen muutokseen. 
Avokonttoriin on luotava tasapaino jaetun ja 
yksityisen, tuotannon ja viestinnän, suunnitellun 
ja suunnittelemattoman, yksilöiden ja yhteisöjen 
sekä joustavuuden ja vakauden välillä. 
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AVOKONTTORI

KUNNOLLISTA AKUSTIIKKAA

TARVITAAN, 
JOTTA HENKILÖSTÖ PYSTYY 
KESKITTYMÄÄN.
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AVOKONTTORIAVOKONTTORI
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Projekti: Middelfart Säästöpankki, Middelfart DK

Arkkitehti: 3XN

Alakatto: Fusion

AVOKONTTORI
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KUN PANKKI MUUTTI UUSIIN TILOIHIN

Projekti: SEB Bank & Pension, Kööpenhamina DK

Arkkitehti: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Alakatto: MONO

Kuva: Adam Mørk

AVOKONTTORI

TAPAUSESIMERKKI: SEB BANK & PENSION
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SEB BANK & PENSION halusi koota neljä 
liiketoimintayksikköään saman katon alle ja etsi 
ainutlaatuista sijaintipaikkaa Kööpenhaminan 
keskustasta. Yhteistyökumppaniksi valittiin 
Lundgaard & Tranberg Architects.

Valitulle tontille luotiin kaksi lähes identtistä ja 
muodoiltaan erittäin orgaanista rakennusta. 
Palkituissa toimistorakennuksissa on lattiasta 
kattoon ulottuvat ikkunat, puulattiat, avoin 
atrium ja kaarevat seinät. Tiloissa vierailevat 
miettivät jännittyneinä, mitä seuraavan nurkan 
takana mahtaa tulla vastaan.

Arkkitehdit halusivat alakatosta olennaisen, koko 
rakennuksen esteettistä ilmettä mukailevan 
osan kokonaisuutta. Matkassa oli yksi mutka. 
Suurin osa pankin henkilöstöstä työskentelee 
avokonttoreissa, joissa on paljon kovia pintoja. 
Lundgaard & Tranberg Architects valitsi 
yhteistyössä Rockfonin kanssa MONO -alakaton 
sen ensiluokkaisen äänen absorption ja 
orgaanisiin muotoihin sulautuvan saumattoman 
pinnan vuoksi. Alakattoon tehtiin luukkuja, 
joiden kautta kiinteistötekniikkaan pääsee 
käsiksi. Avoimista tiloista ja kovista pinnoista 
huolimatta rakennusten akustiikka koetaan 
erinomaisena.

“Kokemus on kauniin MONO alakaton akustisten 
ominaisuuksien ansiota”, SEB:n projektipäällikkö 
Peter Mering kiittelee.

AVOKONTTORI
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ILLUSIO on pieni mainostoimisto, jolla oli suuri 
ongelma. Yrityksen kasvun myötä toimiston 
akustiikka oli muuttunut sietämättömäksi. 
Avokonttorissa työskenteli 15 henkilöä, ja 
akustiikkaa oli vaikea hallita kovien pintojen, 
kuten lattiasta kattoon ulottuvien ikkunoiden 
sekä paljaiden betoni- ja laminaattilattioiden 
vuoksi. 

Toimiston johtaja Steve Abrassart kertoo: 
“Työpöytäni sijaitsi tilan perällä. Silti kuulin 
jokaisen sanan, joka huoneen toisessa päässä 
lausuttiin.” 

Hän halusi muuttaa meluisan tilan mukavaksi 
työpaikaksi rakennuksen alkuperäisen hengen 
säilyttäen. Alakatosta päätettiin peittää puolet, 
jotta jälkikaiuntaongelmista päästäisiin eroon 
ja puhe kuuluisi selkeämmin. Illusio asennutti 
tilaan Rockfon Eclipse -saarekkeita, jotka ovat 
Abrassartin mielestä ihanteellinen kompromissi 
akustiikan ja tilan ulkoasun välillä. “Saarekkeet 
vaimentavat ääntä huomattavasti, mutta 
huonetilan henki on säilynyt ennallaan.” PEHMEYTTÄ 

K O V I L L E 
PINNOILLE

AVOKONTTORI

TAPAUSESIMERKKI: ILLUSIO



Projekti: Illusio, Paris FR

Alakatto: Rockfon Eclipse
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DESIBELEJÄ PIENEMMÄLLE

CÉCILE VANBRABANT

DESIBELITASO 
OLI SIEDETTÄVÄ, 
MUTTA SITÄ 
HALUTTIIN 
PARANTAA.
SAAREKKEILLA 
HALUTTIIN KOHENTAA 
TYÖSKENTELYOLOSUHTEITA.

Projekti: IPG Group, Brussels BE

Alakatto: Rockfon Eclipse

Asiakaspalvelukeskukset ovat akustiikan kan-
nalta suurimpia haasteita. Telemarkkinointi- ja 
puhelinpalvelualalla toimivalla IPG GROUPILLA 
on kolme toimipaikkaa Belgiassa, ja se työllistää 
noin tuhat puhelinneuvojaa. IPG:n kiinteistö-
päällikkö Cécile Vanbrabant kertoo, miksi hän 
valitsi toimitiloihin Rockfon Eclipse -alakatto-
saarekkeet.

MILLAINEN AKUSTIIKKA TOIMITILOISSA 
OLI ENNEN SAAREKKEIDEN ASENTAMISTA?
“Kaikki tuotantotilamme ovat avokonttoreita. 
Desibelitaso oli siedettävä, mutta sitä haluttiin 
parantaa. Saarekkeilla haluttiin kohentaa 
työskentelyolosuhteita.”

MIKSI OLI TÄRKEÄÄ PARANTAA 
AKUSTIIKKAA?
“Melua vähentämällä saavutetaan useita 
muitakin hyötyjä. Mukavampi työympäristö lisää 
henkilöstön tyytyväisyyttä ja vähentää stressiä. 
Rauhallisissa tiloissa on helpompi työskennellä, 
mikä parantaa myös tuottavuutta ja työmoraalia.”

MILLAINEN TILOJEN AKUSTIIKKA 
ON NYKYÄÄN? 
“Melutaso on laskenut kaikkien iloksi. Ihmiset tu
levat töihin mielellään ja suoriutuvat tehtävistään 
paremmin, kun heillä on parempi olo.”

AVOKONTTORI

HAASTATTELU: CÉCILE VANBRABANT, IPG GROUP
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LUOTTAMUKSELLISUUSLUOTTAMUKSELLISUUS

PIDETÄÄN ASIA 
NELJÄN SEINÄN  
S I S Ä L L Ä
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Luottamuksellisten 

asioiden pysyminen niille 

tarkoitetuissa tiloissa on 

yhtä tärkeää kuin avokonttorin 

taustamelun vähentäminen ja 

työntekijöiden keskittymiskyvyn 

parantaminen. Joskus se unohtuu. 

LUOTTAMUKSELLISUUS

Projekti: Portalbygget Fornebu, Oslo NO

Alakatto: Sonar A + Soundstop
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LUOTTAMUKSELLISUUSLUOTTAMUKSELLISUUS

Jotkut suunnittelijat uskovat, että keskustelu 
pysyy yksityisenä, jos se käydään suljetun 
oven takana. Tämä ei aina pidä paikkaansa. 
Äänet kulkevat tilasta toiseen ovien, seinien, 
lattioiden ja kattojen läpi. Tahattomat tieto-
vuodot vaarantavat luottamuksellisuuden ja 
aiheuttavat häiriöitä. Ruotsalainen akustiikka-
asiantuntija Lennart Nilsson muistuttaa, että 
naapurihuoneista kuuluvat äänet stressaavat 
ihmisiä. “Ärsyttämisen lisäksi tahaton salakuuntelu 
saa työntekijät miettimään, onko yrityksessä 
ylipäänsä mahdollista käydä luottamuksellisia 
keskusteluja.”

RATKAISUT
Huonetilan luottamuksellisuutta voi parantaa 
kahdella tavalla. 

Eristäminen: Äänen kulkeutumista tilasta toiseen 
voi estää eristävillä materiaaleilla. Täyskorkeat 
seinät ovat tehokas äänieristysmenetelmä. 
Monikäyttöisempi ratkaisu on rakentaa seinä 
vain alakattoon saakka ja käyttää tehokkaasti 
ääntä eristäviä alakattolevyjä, kuten ROCKFON 
dB -sarjaa. Ääritapauksissa alakaton lisäksi voi 
käyttää väliseinien yläpuolelle asennettuja 
ääniesteitä. Tällöin seiniä on helppo siirtää.

Absorptio: Huonetilan pinnat voi käsitellä ih-
misistä ja laitteista lähteviä ääniä absorboiviksi. 
Absorptio lyhentää jälkikaiunta-aikaa ja vähen-
tää äänenpainetta. Teho on kaksinkertainen, sillä 
kun äänenpaine laskee, ihmiset puhuvat hiljem-
paa ja puheesta saa paremmin selvää. Tällöin vie-
reisiin huoneisiin kantautuu vähemmän hälyä. 
Tehokkaimmin ääni absorboituu laadukkaisiin 
alakattoihin ja seinälevyihin. 

Projekti: Mikado House, Kööpenhamina DK

Arkkitehti: Arkitema

Alakatto: Tropic E

Projekti: Trafikstyrelsen, Kööpenhamina DK

Alakatto: Sonar X
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LUOTTAMUKSELLISUUS

MOLEMPI PAREMPI
Äänen absorboimista ja huoneiden välistä 
eristämistä ei kannata ajatella toisistaan erillisinä 
asioina. Kun äänilähteen sisältävän huoneen 
alakatto absorboi ääntä voimakkaasti, äänenpaine 
laskee sekä siellä että naapurihuoneissa. 
Siksi ROCKFON dB -levyt sekä eristävät että 
absorboivat ääntä. Etupuoli absorboi huoneessa 
kuuluvaa ääntä ja takapaneeli kiinteistötekniikan 
aiheuttamia ääniä, muista huoneista kuuluvaa 
hälyä sekä alakattolevyn läpi kulkeutuvaa 
ääntä. Kerrosrakenteen keskellä on ilmatiivis 
kalvo, joka vähentää äänen kantautumista 
naapurihuoneeseen.

Tanskalainen akustiikka-asiantuntija Trøjgård 
Per Andersen korostaa äänen eristämisen ja 
absorboimisen tasapainoa. Hänen mukaansa 
esimerkiksi rapatut katot eristävät hyvin, 
mutta ne lisäävät äänen jälkikaiuntaa ja 
heikentävät akustiikkaa. “Siksi on löydettävä 
molemmat vaatimukset täyttävä yhdistelmä. 
Ääni ei saa muuttua meluksi, sillä melu aiheuttaa 
ärsyyntymistä ja stressiä.” 

Projekti: Jacob Större, Stockholm SE

Arkkitehti: White Arkitekter

Alakatto: Krios dB 40 E + Krios dB 44 E

ÄÄNI EI SAA 
MUUTTUA MELUKSI, 

SILLÄ MELU 
AIHEUTTAA
ÄRSYYNTYMISTÄ 
JA STRESSIÄ.
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LUOTTAMUKSELLISUUSLUOTTAMUKSELLISUUS

ÄÄNIKÄYRÄ KOHTAA
OPPIMISKÄYRÄN

Projekti: Tyco Electronics, Leuven BE

Alakatto: Sonar dB 35 A + Sonar dB 40 A

TAPAUSESIMERKKI: TYCO ELECTRONICS
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LUOTTAMUKSELLISUUS

TYCO ELECTRONICS päätti rakennuttaa 
koulutuskeskuksen Belgian Leuvenissä 
sijaitsevaan toimipaikkaansa, ja Jos Devan sai 
tehtäväkseen keskittyä luottamuksellisuuden 
säilyttämiseen. Keskusteluja ei tarvinnut 
pitää erityisen salaisina, mutta äänivuodot oli 
saatava kuriin. 

500 henkilölle mitoitetussa koulutuskeskuksessa 
on luokkahuoneita, taukotiloja ja ruokala. 
Tiililattioiden ja kovien seinälevyjen vuoksi 
jälkikaiunta oli muodostumassa ongelmaksi.
“Luokkahuoneiden väliin rakennettiin 
kaksinkertaiset tehokkaasti äänieristetyt 
seinät, mutta ääni pystyi ylittämään ne 
alakaton yläpuolelta, Devan kertoo. Hän tiesi, 
että toimipaikan toimistotiloissa käytetyt 
alakattolaatat eivät absorboisi ääntä riittävän 
tehokkaasti.“

Devan valitsi tauko- ja ruokailutiloihin 
ROCKFON Sonar dB 35 -alakattolevyt, koska 
siellä äänet oli absorboitava. Luokkahuoneisiin 
asennettiin Sonar dB 40 sekä äänten 
absorboimiseksi että eristämiseksi. Devan on 
tyytyväinen tuloksiin.

“Koulutuskeskus on ollut käytössä muutaman 
kuukauden. Olemme saaneet kurssien jälkeisissä 
kyselyissä myönteistä palautetta, eikä kukaan ole 
valittanut akustiikasta tai melusta.” 
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SISÄYMPÄRISTÖSISÄYMPÄRISTÖ

SISÄILMAN 
LAIMINLYÖMISEN
V A A R A T

Projekti: Park 20|20 Fox, Hoofddorp NL

Design Arkkitehti: William McDonough + Partners

Rakennusarkkitehti: KOW

Sisustusarkkitehti: Jos Bogaarts

Koko: 3 678 m²

Alakatto: Rockfon Eclipse + Sonar X
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SISÄYMPÄRISTÖ

Geo Clausen on 

maailman johtavia 

sisäilman laadun 

asiantuntijoita. Tanskan 

teknillisessä korkeakoulussa 

toimivan sisäilmaston ja 

energian kansainvälisen 

tutkimuskeskuksen (ICIEE) 

apulaisprofessori on 

julkaissut useita vertailevia 

tutkimuksia saasteiden, 

termisten olosuhteiden ja 

melun aiheuttamista haitoista 

sisätiloissa.Hän kertoo INSPIRED 

BY YOU -lehdelle sisäympäristön 

merkityksestä toimistotiloja 

suunniteltaessa.
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SISÄYMPÄRISTÖSISÄYMPÄRISTÖ

MILLOIN SISÄYMPÄRISTÖÖN RYHDYTTIIN 
KIINNITTÄMÄÄN HUOMIOTA?
Sisäympäristöä on tutkittu 1930-luvulta lähtien. 
Siitä alettiin todella kiinnostua vasta 1970-luvun 
energiakriisin myötä, kun LVI-järjestelmien 
aiheuttamaa energiankulutusta ryhdyttiin 
vähentämään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 
toimistorakennusten ilmanvaihto vähennettiin 
kolmannekseen aiemmasta. Silloin alkoivat 
valitukset huonosta sisäilmasta ja tutkimus 
sai vauhtia.

Sisäympäristöön vaikuttaa perinteisesti neljä 
muuttujaa. Ensimmäinen niistä on ilmanlaatu 
eli ilman sisältö. Toinen on terminen laatu eli 
lämpötila ja veto. Kolmannen muodostavat 
akustiikka ja melu, ja neljäs muuttuja on valaistus. 
Näiden neljän tekijän lisäksi tutkimuksissa 
seurattiin myös niiden vaikutusta rakennusten 
käyttäjiin. Vaikutukset jaetaan kolmeen 
päätyyppiin. Ensimmäinen on aistimus eli se, 
miltä ympäristö tuntuu. Tila voi olla esimerkiksi 
liian kuuma, kylmä, kirkas, pimeä, meluinen tai 
hiljainen. Vaikutukset voivat olla myös todellisia 
fyysisiä oireita, kuten silmien kuivumista, 
nuhaa, väsymystä tai päänsärkyä. Vakavimpia 
vaikutuksia ovat erilaiset sairaudet. Seuraavassa 
keskitymme lähinnä aistimuksiin ja oireisiin.

MILLAISIA TULOKSIA TUTKIMUKSET 
OVAT TUOTTANEET?
Viime vuosina olemme kiinnittäneet huomiota 
tuottavuuteen ja saaneet erittäin mielenkiintoisia 
tutkimustuloksia. Yhtä tutkimusta varten 
pyysimme vapaaehtoisia työskentelemään 
kolmen päivän ajan kampusalueella sijaitsevissa 
toimistoissa. Työtä tehtiin vaihtelevissa 
olosuhteissa: muutimme esimerkiksi lämpötilaa, 
akustiikkaa ja ilmanlaatua. Pyysimme 
vapaaehtoisia suorittamaan erilaisia tehtäviä ja 
mittasimme heidän suorituskykynsä. 
Huonossa sisäympäristössä suorituskyky 
heikkeni 5–10 prosenttia. Kun tätä lukua 
verrataan hyvän sisäympäristön luomisesta 
aiheutuviin kustannuksiin, huomataan kaikkien 
mahdollisten parannusten maksavan itsensä 
helposti takaisin. Tutkimuksen ansiosta 
arkkitehdit ja rakennusyritykset kuuntelevat 
meitä entistä herkemmin.

Projekti: Mikado House, Kööpenhamina DK

Arkkitehti: Arkitema

Alakatto: Tropic E

Projekti: Energi Fyn, Odense DK

Arkkitehti: Creo Arkitekter

Alakatto: Sonar D
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MIHIN KIINTEISTÖJEN OMISTAJIEN OLISI 
KIINNITETTÄVÄ ENITEN HUOMIOTA?
Aivan ensimmäiseksi rakennusmateriaaleihin. 
Eihän sisätiloihin haluta saastelähteitä, 
esimerkiksi pahalta haisevia mattoja tai otsonia 
tuottavia valokopiokoneita. Seuraavaksi 
on kiinnitettävä huomiota ilmanvaihdon 
riittävyyteen ja termiseen mukavuuteen. 
Ne aiheuttavat paljon ongelmia. Lisäksi on 
muistettava akustiikka. Kaikki akustisesti 
toimivat materiaalit eivät ole oikeita valintoja 
muiden vaatimusten kannalta. Akustiikan 
hallintaan on käytettävä materiaaleja, jotka eivät 
saastuta tilaa ja jotka säilyttävät sen termiset 
ominaisuudet hyvinä. Kuten sanoin, kaikki kolme 
jalkaa on saatava tasapainoon.

AUTOILTA JA 
TIETOKONEILTA VAADITAAN 
KOKO AJAN ENEMMÄN. MIKSI 
TOIMISTOJEN KOHDALLA 

TYYDYTTÄISIIN 
VÄHEMPÄÄN?



GEO CLAUSEN
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Projekti: Novo Nordisk, Kööpenhamina DK

Alakatto: Fusion
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SISÄYMPÄRISTÖ

Projekti: Park 20|20 Experience Center, Hoofddorp NL

Design Arkkitehti: William McDonough + Partners

Rakennusarkkitehti: KOW

Sisustusarkkitehti: DDock

Alue: 413 m²

Alakatto: Rockfon Eclipse

Projekti: Park 20|20 Fox, Hoofddorp NL

Design Arkkitehti: William McDonough + Partners

Rakennusarkkitehti: KOW

Sisustusarkkitehti: Jos Bogaarts

Koko: 3 678 m²

Alakatto: Rockfon Eclipse + Sonar X
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Projekti: Energi Fyn, Odense DK

Arkkitehti: Creo Arkitekter

Alakatto: Sonar D
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SISÄYMPÄRISTÖ

MILLAISTA PALAUTETTA SAATTE 
RAKENNUSTEN KÄYTTÄJILTÄ?
Työntekijät odottavat toimistoilta entistä 
enemmän. Autoilta ja tietokoneiltakin vaaditaan 
koko ajan parempaa suorituskykyä. Miksi 
toimistojen kohdalla tyydyttäisiin vähempään? 
Huonoa työympäristöä siedetään yhä heikommin, 
ja se saattaa olla jopa irtisanoutumisten syy. 
Kukaan ei halua työskennellä yrityksessä, jonka 
henkilöstöravintolan antimista tulee sairaaksi. 
Miksi joku haluaisi työskennellä rakennuksessa, 
jossa sairastuu tai väsyy?

Avokonttoreista valitetaan yhä enemmän: 
niiden lämpötilasta, akustiikasta, vähän kaikesta. 
Ongelmat voivat olla todellisia, tai rakennuksen 
käyttäjät voivat purkaa tyytymättömyyttään 
avokonttoriin valittamalla olosuhteista. Olipa 
syy mikä tahansa, sisäympäristöön kiinnitetään 
kyllä huomiota.



PITÄISIKÖ RAKENNUSSUUNNITTELUSSA 
KIINNITTÄÄ ENEMMÄN HUOMIOTA 
SISÄYMPÄRISTÖÖN?
Minulla on tapana verrata rakennussuunnittelua 
jakkaraan. Siinä täytyy olla kolme jalkaa, jotta se 
pysyy hyvin pystyssä. Yksi jaloista on energianku-
lutus. Monissa maissa energiatehokkuudelle ase-
tetaan tiukat vaatimukset, ja ne ovat iskostuneet 
suunnittelijoiden mieliin. Toinen jalka on työtilan 
organisointi. Avokonttorit ovat suosittuja, koska 
ne kannustavat jakamaan osaamista ja hyödyntä-
mään tilaa mahdollisimman tehokkaasti. Kolmas 
jalka on sisäympäristö, joka valitettavan usein jää 
kahden muun jalan varjoon. 

Iso osa ajastani kuluu valistukseen. En lakkaa 
hokemasta, että toimistokiinteistöjä ei 
rakenneta energian säästämiseksi, vaan hyvän 
sisäympäristön luomiseksi. Energian säästäminen 
ja tiedon jakamiseen kannustaminen on 
tietysti tärkeää, mutta huono sisäympäristö 
käy yritykselle kalliiksi. Työmotivaatio ja 
tuottavuus voivat heikentyä. Poissaolot voivat 
lisääntyä, ja pahimmillaan joku voi sairastua. 
Toimistokiinteistöjä rakennettaessa tasapainoon 
on saatava kaikki kolme jalkaa: energia, työtilan 
organisointi ja sisäympäristö. 

Projekti: Offices IDATERM S.A., Madrid ES

Arkkitehti: Manuel Q. Mula

Alakatto: Rockfon Color-all Mercury D/AEX

TOIMISTOKIINTEISTÖJÄ 
EI RAKENNETA 
ENERGIAN 
SÄÄSTÄMISEKSI,
VAAN HYVÄN 
SISÄYMPÄRISTÖN 
LUOMISEKSI.
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Projekti: Weston-super-Mare Kaupungintalo, Weston-super-Mare UK

Arkkitehti: Alec French Partnership

Alakatto: Rockfon Eclipse

KORJAUSRAKENTAMISEN 
UUSI TULEMINEN
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KORJAUSRAKENTAMINEN

Korjausrakentaminen voi 

olla hankalampaa kuin 

uudisrakentaminen. 

Sitä kun ei voi koskaan aloittaa 

täysin puhtaalta pöydältä. Vanhan 

rakennuksen rajoitukset on otettava 

huomioon, kun sitä uudistetaan. 

Korjausrakentamisen markkinat 

kasvavat. Pelkästään Isossa-

Britanniassa yli puolet kaikista 

uusista toimistoprojekteista on 

korjausrakentamista. Alankomaissa 

tyhjillään seisovat toimistotilat 

lisäävät korjausrakentamisen 

tarvetta. Alakattoratkaisut kannattaa 

valita niin, että ne auttavat 

optimoimaan kunnostetun tilan 

pohjaratkaisun.

55



KORJAUSRAKENTAMINENKORJAUSRAKENTAMINEN



Syy korjausrakentamiseen on lähes aina halu te-
hostaa. Yleensä tavoitellaan taloudellista tehok-
kuutta – tyypillisessä toimistorakennuksessa ku-
luu yli puolet kaikesta energiasta valaistukseen, 
lämmitykseen ja jäähdyttämiseen. Vanhan ra-
kennuksen energiatehokkuuden parantaminen 
karsii käyttökustannuksia ja tekee sisäilmastosta 
miellyttävämmän.

Toinen korjausrakentamisen motiivi on toimin-
nallinen tehokkuus. Vanhoissa toimistotiloissa 
ei yleensä ole nykyisten käyttäjien vaatimia LVI-, 
sähkö- tai IT-ratkaisuja. Eikä kaikkia toimistoja, 
esimerkiksi vanhoja teollisuuskiinteistöjä ja ar-
vorakennuksia, ole alun perin edes suunniteltu 
toimistokäyttöön. Nykyisten akustiikka-, palo-
turvallisuus- ja ilmanlaatuvaatimusten täyttämi-
nen alkuperäisen arkkitehtuurin ehdoilla voi olla 
todella hankalaa.

Lopuksi on muistettava käyttötehokkuus. Toi-
mistojen ja muidenkin rakennusten käyttötavat 
muuttuvat jatkuvasti, ja kiinteistöjen omistajat 
haluavat lisätä tilojen arvoa muuttamalla van-
hanaikaiset työhuoneet vuokralaisia houkuttele-
vammiksi avokonttoreiksi. Nekään eivät aina täy-
tä organisaatioiden pohjaratkaisuille asettamia 
vaatimuksia.

HAASTEENA HUONEKORKEUS
Olipa korjausrakentamisprojektin syy mikä ta-
hansa, rakennuttajat törmäävät usein samoihin, 
huonekorkeudesta johtuviin vaikeuksiin. Van-
hoissa rakennuksissa on usein matalammat huo-
neet kuin uusissa, mikä aiheuttaa monenlaista 
päänvaivaa.

KUINKA LUODAAN HYVÄ AKUSTIIKKA, JOS ALKUPERÄINEN HUONEKORKEUS 
ON RIPUSTETTAVALLE ALAKATOLLE LIIAN MATALA?
Tämä on korjausrakentamisen yleisin ja hankalin ongelma. Joidenkin ROCKFON 
alakattoratkaisujen asennuskorkeudeksi riittää 31 mm, tai ne voi kiinnittää suoraan 
välipohjaan tehokkaasta äänen absorboinnista tinkimättä.

KUINKA KAAPELEILLE JA ILMASTOINTIKANAVILLE SAA TILAA LASKEMATTA 
ALAKATTOA LIIAN ALAS? 
Suosittu ratkaisu on asentaa tekniikka käytävien alakattoon, jotta toimistotiloihin jää 
riittävästi korkeutta. Toisaalta keskittäminen käytävien kattoihin jättää vain vähän tilaa 
perinteisiä alakattoja varten. Samalla kiinteistötekniikan tuottama melu voimistuu. 
ROCKFON alakattoratkaisut voi ripustaa seiniin, vaikka jänneväli olisi pitkä. Tuotteet 
absorboivat käytävämelua ja ehkäisevät käytäviltä huoneisiin kantautuvia ääniä.

KUINKA SÄILYTTÄÄ ALKUPERÄISEN ARKKITEHTUURIN YKSITYISKOHDAT 
AKUSTIIKASTA JA ESTETIIKASTA TINKIMÄTTÄ?
Alakattosaarekkeet, melunvaimentimet, seinävaimennuslevyt ja korkeuseroja sisältävät 
alakatot ovat joustava ratkaisu, sillä niitä voi asentaa huomaamattomasti vanhojen 
rakenteiden, kuten korkeiden ikkunoiden, pylväiden ja palkkien lomaan. 

MITEN ALAKATON TAAKSE PIILOTETTUUN KIINTEISTÖTEKNIIKKAAN 
PÄÄSEE KÄSIKSI?
Korjausrakentamiseen ryhdytään usein LVI-, sähkö- ja IT-palveluiden saattamiseksi ajan 
tasalle. Niiden piilottaminen alakaton taakse on vain puolet ratkaisua. Tarpeen vaatiessa 
niitä on päästävä nopeasti huoltamaan. ROCKFON kattoratkaisut on helppo irrottaa, ja 
käytävien kattoihin asennettuun kiinteistötekniikkaan pääsee helposti käsiksi.
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Projekti: Trafikstyrelsen, Kööpenhamina DK

Alakatto: Sonar X

Projekti: Group de Cloedt, Brussels BE

Arkkitehti: Cipolat Architecture

Alakatto: Sonar D

Projekti: Bercle College of Music, Valencia ES

Alakatto: Rockfon Eclipse

Projekti: Siteimprove, Kööpenhamina DK

Alakatto: Krios E + Swing A
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E R O O N 
AHTAUDESTA

Projekti: BAM Nuttall Ltd. Camberley UK

Alakatto: Hygienic A + Koral A

TAPAUSESIMERKKI: BAM NUTTALL LTD.

BAM NUTTALL LTD. päätti uudistaa Surreyn 
Camberleyssä Isossa-Britanniassa sijaitsevan 
pääkonttorinsa. ”Rakennuksilla on taipumus 
muuttua ajan kuluessa”, BAM Nuttallin projekti-
päällikkö Leighton Mills kertoo. ”Lopputuloksena 
on ahtaita tiloja, joihin on jälkikäteen kasattu 
kaikenlaista ajattelematta, että nykytoimistoissa 
tarvitaan avoimia ja yhdenmukaisia tiloja.”
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Yrityksen henkilöstö, kalusteet ja IT-
laitteet siirrettiin kerros kerrallaan toisesta 
toimistorakennuksesta tilapäisesti vuokrattuun 
tilaan, jottei liiketoiminta häiriintyisi liikaa. 
Kukin kerros riisuttiin perusrakenteita myöten, 
jotta uudet mekaaniset ja sähkölaitteet, 
alakatot, lasiseinät, kiinteät rakenteet, lattiat, 
sisustuselementit, keittiöt ja sosiaalitilat voitiin 
asentaa. Peruskorjaus kesti 36 viikkoa, sillä 
kutakin 700 neliömetrin kerrosta uusittiin 
9 viikkoa. 

Avoimiin tiloihin asennettiin Koral alakatto-
levyt. Keittiö-, tauko- ja sosiaalitiloihin valittiin 
Hygienic.

”Remontin tuloksena saimme toimivaa avointa 
tilaa, jossa alakatto näkyy kaikkialta. Siksi sen 
viimeistelyn on oltava täysin virheetön ja rangan 
täysin suorassa. ROCKFON alakattolevyjen ansi
osta jälki on näyttävää ja siistiä”, Mills kehuu.
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Rockfon® on ROCKWOOL Groupiin 
rekisteröity tavaramerkki.

Rockfon
ROCKWOOL Finland)
Pakkalankuja 6, PL78
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