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Ennennäkemättömiä akustisia  
alakatto- ja seinäratkaisuja
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SUUNNITTELUTRENDIT
Vähäeleiset seinävaimennuslevyt, saarekkeet,  
melunvaimentimet ja alakatot
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Älykäs integrointi edellyttää älykästä tiimityötä
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Projekti: La Comedie Française, Pariisi, FR

Arkkitehti: Stéphane Delaby, Agence Brossy & Associés

Alakatto: MONO
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Ripustettavat akustiikkaratkaisut kehittyvät suosittujen listoilla varustettujen 
alakattojen ohi. Niiden muodot muuttuvat. Listat jäävät piiloon, ja niihin lisätään 
kaarevuutta sekä värejä. Ne näyttävät kelluvan tilassa tai seinällä. Tämä on uusimpien 

suunnittelutrendien vaikutusta. Ripustettavat alakatto- ja seinävaimennusratkaisut 
keksitään uudelleen: ne ovat monitoimisia, yhtenäisiä, minimalistisia, luonnosta ideoita 
hakevia tai vanhaa ja uutta yhdisteleviä. Tässä INSPIRED BY YOU -lehden numerossa 
tutustutaan projekteihin, joissa rikotaan akustiikan hallinnan rajoja. Nyt on aika 
arvioida uudelleen ripustettavien akustisten alakattoratkaisujen mahdollisuudet. 
 
Tervetuloa löytöretkelle tämän lehden parissa ja verkkosivuillemme: www.rockfon.fi/
inspiredbyyou
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ETUKANSI
Projekti: Kaisa-talo, Helsinki, FI

Arkkitehdit: Selina Anttinen + Vesa Oiva,

Anttinen Oiva Architects (AOA)

Alakatot ja seinät: Industrial Opal + MONO

RIPUSTETTAVA SE ON
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SAUMATON KOKONAISUUS

S AU M ATO N
K O K O N A I S U U S

Monoliittista 

arkkitehtuuria 

pidetään yhtenä 

parin viime vuosikymmenen 

olennaisimmista 

suunnittelutrendeistä. Siinä 

leikitellään käsityksellämme 

mittakaavasta.
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SAUMATON KOKONAISUUS

Projekti: Rochdale Metropolitan Borough Council, Rochdale, UK

Sisustussuunnittelu: Steve Dickson, Senior Interior Design Director

Arkkitehti: FaulknerBrowns

Alakatto: MONO
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SAUMATON KOKONAISUUSSAUMATON KOKONAISUUS

Monoliittisen estetiikan tuominen sisustukseen 
voi olla teknisesti todella haasteellista varsinkin 
alakatoissa. Arkkitehtien suosimat keskeytymättömät 
pinnat vaikeuttavat akustiikan hallintaa ja pääsyä 
käsiksi alakaton yläpuoliseen tekniseen tilaan. Tässä 
tyylisuunnassa käytetään usein voimakkaan kulmikkaita 
muotoja ja viimeistelemättömiä kovia pintoja. Tällöin 
tilan akustiikasta voi tulla kaoottinen. Arkkitehdit tai 
heidän asiakkaansa eivät useinkaan halua tavallista 
listoilla varustettua alakattoa. Varsinkaan, jos selkeää 
minimalistista pintaa ei haluta katkoa.

KATON SYVIN OLEMUS
Otetaanpa esimerkiksi Oslossa sijaitseva ASTRUP 
FEARNLEY -MUSEO, jonka Renzo Piano Building 
Workshop ja Narud Stokke Wiig Architects ovat 
suunnitelleet yhdessä. Tämä arkkitehtuurin mestariteos 
sijaitsee uudella Tjuvholmenin alueella kaupungin 
satamassa. Monipuolinen keskus ei ole pelkkä nykytaiteen 
museo: se käsittää myös toimistorakennuksia, puiston, 
uimarannan ja sataman suuntaisen kävelykadun. 
Haapapuulla verhoillut rakennukset jäävät yhteisen 
lasikaton alle, jonka muoto muistuttaa purjeita. 

– Tämä rakennuskompleksi toimii koko keskustan 
maamerkkinä, kertoo projektiarkkitehti Hossam 
Gadalla. – Katto yhdistää kaikki toiminnot yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi. 

Suunnittelijat halusivat museon taidegallerioihin 
yhtenäisen alakaton, jonka muoto perustuu katon 
geometriaan. 
– Halusimme neutraalin ja jämäkän alakaton. Sen tulee 
olla neutraali, koska se ei saa viedä huomiota näytteillä 
olevista teoksista, ja jämäkkä, koska sen tulee heijastaa 
katon olemusta. Lisäksi alakaton tulee täyttää useita 
akustisia ja teknisiä vaatimuksia. 
–Rockfon teki meihin vaikutuksen. MONO 
-alakattojärjestelmän ominaisuudet auttoivat 
saavuttamaan tekniset ja arkkitehtoniset tavoitteet. 
Rockfon ymmärtää arkkitehtuuria, joten valinta oli 
oikea. Kun katsoo ylös, näkee puiset palkit. Alakatto 
kehystää tiloja katon kaksoiskaarevaa muotoa 
myötäillen. 

6



SAUMATON KOKONAISUUS

Projekti: Astrup Fearnley Museet, Oslo, Norja

Arkkitehdit: Renzo Piano Building Workshop 

 ja Narud Stokke Wiig Architects

Alakatto: MONO

KUN KATSOO YLÖS, NÄKEE 
PUISET PALKIT. ALAKATTO 

KEHYSTÄÄ TILOJA KATON 

KAKSOISKAAREVAA 
MUOTOA MYÖTÄILLEN

HOSSAM GADALLA
Nordic Office of Architecture 7



SAUMATON KOKONAISUUSSAUMATON KOKONAISUUS
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SAUMATON KOKONAISUUS

Projekti: Rochdale Metropolitan Borough Council, Rochdale UK

Sisustussuunnittelu: Steve Dickson, Senior Interior Design Director

Arkkitehti: FaulknerBrowns

Alakatto: MONO

KOROSTAA PINTOJA, HALLITSEE ÄÄNET
Yhteinäisiä alakattoja käytetään muuallakin kuin norjalaisen 
Astrup Fearnley -museon kaltaisissa kulttuurikohteissa. 
Pohjanmeren toisella puolella Isossa-Britanniassa 
ROCHDALE METROPOLITAN BOROUGH COUNCIL tilasi 
uuden toimistorakennuksen. Ajatuksena oli koota eri puolilla 
kaupunkia 33 rakennuksessa työskentelevä henkilöstö 
yhteen paikkaan. Uuden rakennuksen suunnittelijoiksi 
valittiin FaulknerBrowns-arkkitehdit.

Rakennus on suunniteltu ilmentämään hallinnon 
läpinäkyvyyttä. Siinä on toimistotilaa, kirjasto ja tilat 
kunnallisia palveluita varten. Rakennusta ei haluttu jakaa 
osiin, mutta suunnittelun tuli mukautua erilaisten käyttäjien 
tarpeisiin. Alakatolla on tällöin keskeinen merkitys. Se 
auttaa rajaamaan tiloja, lisäämään hohdokkuutta avoimeen 
ja läpinäkyvään ratkaisuun sekä hallitsemaan akustiikkaa. 
Alakatot auttavat yhdistämään kerrokset ja tilat toisiinsa 
helposti jäsennettäväksi kokonaisuudeksi. Yhtenäinen 
MONO -alakatto korostaa rakennuksen viimeistelemättömiä 
pintoja ja auttaa suuntaamaan katseen rakennuksen läpi. 
Lisäksi se luo tilaan miellyttävän akustiikan.
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SAUMATON KOKONAISUUSSAUMATON KOKONAISUUS
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SAUMATON KOKONAISUUS

Projekti: Rochdale Metropolitan Borough Council, Rochdale UK

Sisustussuunnittelu: Steve Dickson, Senior Interior Design Director

Arkkitehti: FaulknerBrowns

Alakatto: MONO
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Projekti: Tetra Pak Innovation Centre, Modena, Italia

Arkkitehdit: 1+1=1 (Claudio Silvestrin, Giuliana Salmaso) + Trombini Studio (Stefano Trombini)

Valokuvat: Stefano Trombini

Alakatto: MONO

IRTI TOTUTUSTA KAAVASTA
Maailmankuulu pakkausalan yritys rakensi 
TETRA PAK INNOVATION CENTRE 
-keskuksen Italian Modenaan ja muutti vanhan 
maatalousrakennuksen uusiksi tutkimus- ja 
tuotekehitystiloiksi. 
– Läpinäkyvyys, monikäyttöisyys, turvallisuus, 
helppokäyttöisyys ja hyvinvointi ohjasivat 
suunnittelua, kertoo arkkitehti Stefano 
Trombini. 
– Projektissa haluttiin säilyttää alkuperäinen 
arkkitehtuuri, tulkita sitä uudella tavalla 
rakennuksen materiaalivalinnoissa ja tuoda 
sisään mahdollisimman paljon yhtenäistä 
luonnonvaloa.

Kun valittiin alakattoa, 1+1=1:n ja Trombini 
Studion arkkitehdit kieltäytyivät mukautumasta 
listoilla varustettujen alakattojen “teolliseen 
logiikkaan”, kuten he sitä kutsuivat. Trombini 
korostaa: 
– Arkkitehtuurin historiassa on jo vuosituhansien 
ajan ihailtu monoliittisten ratkaisujen kauneutta: 
lineaarisuutta, yksilöllisyyttä ja yksinkertaisuutta. 
Miksi 1960-luvulta alkaen on sitten tuijoteltu 
kaavamaisia alakattoja? Ne ovat standardoituja, 
modulaarisia, irrotettavia, rei’itettyjä ja sekavia. 

Ne eivät ole hyvää arkkitehtuuria.
Suunnittelijat halusivat yhtenäisestä alakatosta 
keskeisen ja välttämättömän osan projektia. 
Sen tuli sulautua osaksi konseptia niin estetiikan 
kuin toimintansa osalta. Alakaton piti mukautua 
projektiin eikä päinvastoin. Lisäksi kovassa 
käytössä oleviin tiloihin haluttiin kunnollinen 
akustiikka. Siksi sinne valittiin Rockfonin MONO 
-järjestelmä. Ei ihme, että rakennus voitti Great 
Place to Work® -instituutin järjestämän Best 
Large Workplaces in Europe 2012 -kilpailun.

SAUMATON KOKONAISUUS
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?SAUMATON KOKONAISUUS SAUMATON KOKONAISUUS

MONO®

Cécile Vassort
Group Product Manager, Rockfon

Rockfonin suunnittelijat aloittivat yhtenäisen 
alakattoratkaisun suunnittelemisen yhdistämällä 
kahden asennusmenetelmän parhaat puolet: 
ripustettava listajärjestelmä voidaan asentaa 
suoraan välipohjaan, jotta akustiset Rockfon-
alakattolevyt voidaan asentaa lähelle toisiaan. 
Paneelien väliset liitokset täytetään. Pinnasta 
saadaan saumaton käyttämällä akustista 
pinnoitusta.

MONO mukautuu kaikkiin tiloihin: vaaka- tai 
pystysuoraan, kaarevina tai viistoina pintoina, 
valkoisena tai minkä värisenä tahansa. 
Siihen on helppo integroida valaistus, LVI-
järjestelmä ja tarkastusluukut. MONO on yksi 
akustisesti suorituskykyisimpiä saumattomia 
alakattoratkaisuja. Se vaimentaa ääntä 
tehokkaasti, lyhentää huomattavasti 
jälkikaiunta-aikaa, vähentää kaikua, parantaa 
puheen ymmärrettävyyttä ja tuo tullessaan 
muutkin kivivillasta valmistettujen Rockfon-
alakattolevyjen edut, kuten paloturvallisuuden ja 
kosteudenkestävyyden.

CÉCILE VASSORT
Rockfon
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KAUNIIT MUODOT KAUNIIT MUODOT

Projekti: Refurbishment of the Hôtel-Dieu, Vieux-Port, Marseille FR

Asiakas: InterContinental Hotels Group

Arkkitehti: Anthony Béchu, agent, Tangram Architectes

Sisustussuunnittelu: Jean Philippe Nuel, Volume ABC, Tangram Architectes

Kuva: Eric Cuvillier

Alakatto: MONO
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K A U N I I T
MUODOT

Luulitko, etteivät kaareva 

muoto ja listat sovi 

yhteen? Äläpä hätäile. 

Esittelemme neljä perinteiset 

käsitykset mullistavaa 

esimerkkiä.

KAUNIIT MUODOT
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Kaarevien muotojen käyttäminen 
arkkitehtuurissa nousi uutisotsikoihin vuonna 
2012, kun Ison-Britannian opetusministeriö kielsi 
ne uusissa koulurakennuksissa. Arkkitehtien 
hienosteluna pidetyt kaarevat muodot haluttiin 
syrjään suorien viivojen tieltä. Miksi ihmeessä? 
Koska byrokraattien mielestä kaarevat muodot 
eivät toimi, ja ne lisäävät kustannuksia. Näin 
yksioikoisessa suhtautumisessa muotoiluun 
ei nähdä, että arkkitehtuurissa voidaan 
vain harvoin tehdä yksinkertaisia valintoja. 
Haastavissa projekteissa suunnittelijoiden täytyy 
saada käyttöönsä koko geometristen muotojen 
kirjo.

Kauppakeskus, hotelli, historiallinen teatteri ja 
yliopiston kirjasto: INSPIRED BY YOU esittelee 
neljä projektia, joissa kaarevien alakattojen 
käyttäminen ei ole ollut arkkitehdin hullutelua 
vaan järkevä ja pakollinenkin ratkaisu toimivan 
akustiikan ja arkkitehtuurin varmistamiseksi.

KAUNIIT MUODOT KAUNIIT MUODOT

Projekti: Puerto Venecia, Zaragoza ES

Arkkitehti: Eduardo Simarro, L-35 Arquitectos

Urakoitsija: Oproler

Asentaja: Europlac 2002

Alakatto: MONO
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AALTOLIIKKEITÄ
Lokakuussa 2012 espanjalainen Zaragozan 
kaupunki pääsi ennätysten kirjoihin Euroopan 
suurimman kauppakeskuksen kotipaikkana. 
206 000 m2:n kokoisessa PUERTO VENECIAssa 
on jokaiselle jotakin: elokuvateatteri, huvipuisto 
ja yli 150 suurta myymälää. Kahvilat ja ravintolat 
sijaitsevat rakennuskompleksin läpi kulkevan 
kanavan rannoilla. Ulkoilualueen keskellä on 
tekojärvi.

Koska vedellä on keskeinen merkitys ulkotiloissa, 
suunnittelijat halusivat samanlaisen virtaavan 
vaikutelman sisätiloihin. L-35 Arquitectosin 
arkkitehti Eduardo Simarro päätti perehtyä 
aiheeseen tarkemmin. Simarro kertoo: 
– Tämän kokoisella alueella (pituus 200 m, leveys 
24 m), tuhansien ihmisten kohtauspaikalla, 
on tärkeää kiinnittää huomiota akustiikkaan 
ja jälkikaiunnan hallintaan. On keskityttävä 
varsinkin vaakasuoriin pintoihin, koska lähes 
kaikki pystysuorat pinnat ovat lasi-ikkunoita.
Hän suunnitteli kauppakeskukseen valkoisen, 
nauhamaisen keskeltä riippuvan alakaton, 
joka jäljittelee laineiden liikkeitä ulkopuolella 
näkyvän järven pinnalla.

Ensi silmäyksellä voisi luulla, että alakatto on 
kovaa laastia tai kipsiä. Itse asiassa se koostuu 
3500 neliömetristä ääntä vaimentavia MONO 
-alakattolevyjä. Alakatto ei ole pelkkä taiteellinen 
yksityiskohta. Se auttaa hallitsemaan valtavan 
kauppakeskuksen akustiikkaa. 
– Rockfon oli luonteva valinta äänenvaimen-
nukseen ja esteettiseen viimeistelyyn. Näitä 
alakattolevyjä on helppo työstää, ja kivivilla on 
erinomainen materiaali, kertoo Europlac 2002:n 
asentaja Mariano Velilla.

KAUNIIT MUODOT

ÄÄNENVAIMENNUS 
JA JÄLKIKAIUNNAN 
HALLINTA ON 
AKUSTIIKAN 
KANNALTA 
OLENNAISEN 
TÄRKEÄÄ
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KAUNIIT MUODOT KAUNIIT MUODOT
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Projekti: Puerto Venecia, Zaragoza ES

Arkkitehti: Eduardo Simarro, L-35 Arquitectos

Urakoitsija: Oproler

Asentaja: Europlac 2002

Alakatto: MONO

KAUNIIT MUODOT

19



MENNEITÄ MUOTOJA 
KUNNIOITTAEN
Joskus kaarevia pintoja ei kerta kaikkiaan voi 
välttää. Majesteettinen INTERCONTINENTAL 
MARSEILLE – HOTEL DIEU avasi ovensa 
huhtikuussa 2013. Siitä tuli kuuluisan ranskalaisen 
Välimeren satamakaupungin maamerkki. 
Hotelli rakennettiin peruskorjaamalla hieno 
keskiajalta peräisin oleva Hôtel-Dieu. Siellä 
hotellivieraita palvelevat ympäri vuorokauden 
Michelin-tähden keittiömestari, ylellinen kylpylä, 
sisäuima-allas ja taitava henkilöstö. Hotellissa 
on paljon kaarevia pintoja. Niitä on kaikkialla: 
ikkunoissa, portaikossa, Art Nouveau -aulassa, 
julkisivuissa ja holvikatoissa.

Kun Marseillessa toimivan Tangram Architectesin 
johtava arkkitehti Anthony  Béchu ryhtyi 
yhteistyöhön Volume ABC:n ja maailmankuulun 
sisustussuunnittelijan Jean  Philippe  Nuel 
kanssa hotellin yhteisten tilojen luomiseksi 
(vastaanotto, kokoushuoneet, mediatila, 
baari, ravintola, uima-allas ja fitness-sali), he 
valitsivat hyvin mukautuvan alakattoratkaisun. 
Yksi tärkeimmistä perusteista oli akustiikka. 
Esimerkiksi pohjakerroksessa perustusten 
lähellä sijaitseva kulttuurikeskus on ikkunaton 
tila, jossa on holvikatot, karkeat kiviseinät ja 
tumma puulattia. Kauniin rauhallinen MONO 
-alakatto heijastaa valoa ja luo miellyttävän 
akustiikan.

MONO -alakattojärjestelmän edut tulevat 
näkyviin myös kuntosalissa, joskin siellä 
huomaamattomammin. Kolmen seinän lattiasta 
kattoon ulottuvista ikkunoista avautuu upea 
näköala Vieux-Portiin. Ikkunoiden kaarevat 
muodot toistuvat alakaton ja jättimäisen peilin 
yläpuolelle jäävän neljännen seinän välisessä 
saumattomassa kaarevassa siirtymässä. 
Tangram Architectesin viestintäpäällikkö 
Emmanuel Dujardin kertoo:
–Rakennus on suojelukohde, joten emme 
voineet kajota alkuperäisten arkkitehtien 
kätten jälkiin. Valitsimme Rockfonin kaltaiset 
materiaalit kunnioittaaksemme alkuperäistä 
arkkitehtuuria ja integroidaksemme siihen 
omat ajatuksemme.

KAUNIIT MUODOT KAUNIIT MUODOT
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KAUNIIT MUODOT

KÄYTIMME 
ROCKFONIN KALTAISIA 
MATERIAALEJA 
VOIDAKSEMME 
KUNNIOITTAA 
ALKUPERÄISTÄ 
ARKKITEHTUURIA JA 
INTEGROIDAKSEMME 
SIIHEN OMAT 
AJATUKSEMME

Projekti: Refurbishment of the Hôtel-Dieu, Vieux-Port, Marseille FR

Asiakas: InterContinental Hotels Group

Arkkitehti: Anthony Béchu, agent, Tangram Architectes

Sisustussuunnittelu: Jean Philippe Nuel, Volume ABC, Tangram Architectes

Kuva: Eric Cuvillier

Alakatto: MONO
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KAUNIIT MUODOT KAUNIIT MUODOT

Projekti: La Comédie-Française, Paris FR

Arkkitehti: Stéphane Delaby, Agence Brossy & Associés

Alakatto: MONO
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HUIPPULUOKAN ESITYS
Pariisilainen LA COMÉDIE-FRANÇAISE 
on Ranskan kansallisteatterin koti. Sen 
kruununjalokivi on Salle Richelieu. Tätä 
italialaishenkistä auditoriota pidetään yhtenä 
maailman hienoimmista lajissaan. Salle Richelieu 
otettiin uudelleen käyttöön 12 kuukautta 
kestäneen peruskorjauksen jälkeen tammikuussa 
2013. Tärkeä osa projektia oli yleisön katseilta 
piiloon jäävän Dômen uudistaminen. LVI-
tekniikan sisältävä tila sijaitsee Salle Richelieun 
yläpuolella.

Tekniikkaa uudistettaessa arkkitehdit ehdottivat, 
että Dôme kunnostettaisiin hyötykäyttöön. 
Se tulisi tarpeeseen neliöpulasta kärsivälle 
pariisilaisteatterille. Dômen kunnostuksen 
myötä saatiin 250 m2 lisätilaa. 
– Kun talotekniikan käyttöön tarvittavaa 
tilaa vähennettiin, puolet Dômesta saatiin 
hyötykäyttöön. Lisäksi Julien Gadetin vuonna 
1900 suunnittelema rautarakenne saatiin 
näkyviin, kertoo arkkitehti Stéphane  Delaby 
B&A Studio of Architecturesta. 
– Jotta Comédie-Française pystyy 
hyödyntämään uutta tilaansa teknisesti ja 
akustisesti parhaalla mahdollisella tavalla, 
kaarevan Dômen metallirakenteen väliin 
asennettiin MONO -alakattolevyjä. Se voitiin 
säilyttää kokonaisuudessaan. Dôme on nykyisin 
erinomaisen toimiva, alapuolisesta teatterisalista 
täydellisesti äänieristetty tila.

KAUNIIT MUODOT



DÔME ON NYKYISIN 
ERINOMAISEN 
KAUNIS JA TOIMIVA TILA
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UPEA KAISA-TALO
Kun Helsingin yliopisto päätti rakennuttaa uuden 
keskuskirjaston entisen tavaratalon paikalle, vain 
harva osasi arvata, kuinka upea siitä tulisi. Yksi 
osasi: Vesa Oiva Anttinen Oiva Architects (AOA)  
-toimistosta. Hän esitti rohkean ja tyylikkään 
ehdotuksen: 
– Kirjastojen luonne muuttuu huomattavasti 
seuraavien 50 vuoden kuluessa, joten niihin 
tarvitaan joustavia rakenneratkaisuja.

KAISA-TALOn sydämenä toimii upea soikea 
atrium, joka kohoaa koko rakennuksen läpi. 
Atriumin kaarevat pinnat sointuvat rakennuksen 
länsiosan voimakkaasti kaartuviin aukkoihin. 
Atriumin pintojen korostamiseksi kunkin 
kerroksen valkoiset parvekkeet näyttävät 
leijuvan ilmassa samankeskisten pilvirenkaiden 
tavoin. Ne saavat katseet kääntymään ylös. 

Parvekkeiden seinät kohentavat tilan 
akustiikkaa, joten kirjaston käyttäjiä ympäröi 
rauha ja hiljaisuus. Sileiden pintojen ja 
kaarevien muotojen tähden AOA:n valinta oli 
MONO. Rockfon-alakattoja käytetään kirjaston 
muissakin osissa. Industrial Opal on asennettu 
metalliverkon taakse. Kun Kaisa-talo avasi 
ovensa, se pääsi heti yleisön suosioon. Suomen 
arvostelijain liitto ry myönsi sille keväällä 2012 
Kritiikin kannukset -palkinnon.

KAUNIIT MUODOT KAUNIIT MUODOT
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Projekti: Kaisa-talo, Helsinki FI

Arkkitehti: Selina Anttinen + Vesa Oiva,  

Anttinen Oiva Architects (AOA)

Alakatot ja seinät: Industrial Opal + MONO

KAUNIIT MUODOT



TÄHÄN KOHTEESEEN 
TARVITTIIN JOUSTAVIA 
RAKENNERATKAISUJA 
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K O H T I
KORKEUKSIA

KOHTI KORKEUKSIA KOHTI KORKEUKSIA

Projekti: Moray Council, Elgin, UK

Asentaja: Linear Projects Ltd 

Alakatto: Rockfon Eclipse + Sonar Activity B

Maailma ei ole litteä. Se 

koostuu syvänteistä, 

tasangoista, vuorista 

ja laaksoista. Eikä taivas suinkaan 

ole rajana. Biomimiikka inspiroi 

alakattojen suunnittelijoita 

eri puolilla maailmaa. He 

tarvitsevat lisää vaihtoehtoja 

suunnitellessaan uudis- ja 

korjausrakennusten alakattoja.
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KOHTI KORKEUKSIA
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BIOMIMIIKKA
Biomimiikka on nopeasti kehittyvä tieteenala. 
Sen nimi on peräisin kreikan kielen elämää 
merkitsevästä bios-sanasta ja jäljittelemistä 
merkitsevästä mimesis-sanasta. Biologi 
Janine Benyusin 1990-luvulla popularisoima 
biomimiikka etsii ideoita ja inspiraatiota 
luonnosta. Mutta biomimiikan käyttäminen 
arkkitehtuurissa on vanhempaa perua. 
Esimerkiksi Frank Lloyd Wright suunnitteli 
Johnson Wax -rakennuksen pylväät 
muistuttamaan lumpeita. Kun rakennusten 
massaa ryhdyttiin hyödyntämään inertiana 
lämpötilanvaihteluita vastaan, inspiraatiota 
haettiin termiittien pesien lämpötilan säätelystä.

Akustisiin saarekkeisiin ja melunvaimentimiin on 
saatu inspiraatiota pilvistä ja pensasrivistöistä. Ne 
näyttävät kelluvan vapaasti huonetiloissa, joissa 
ei voi käyttää listoja. Saarekkeet riippuvat vaaka- 
tai pystyasennossa vain hieman kulmittain 
välipohjaan nähden. Melunvaimentimet 
riippuvat pystysuorassa vierekkäisinä tai 
peräkkäisinä riveinä.

Biomimiikka vaikuttaa sisustusarkkitehtuuriin ja 
suunnitteluun. Suunnittelijat pyrkivät tekemään 
tiloista luonnollisempia seuraavia viittä tekijää 
muokkaamalla.

JOUSTAVUUS
Luonto mukautuu jatkuvasti. Maisemat 
muuttuvat. Yhteisöt tiivistyvät ja hajoavat. 
Monet nykyisistä suunnittelijoista haluavat 
luoda tiloja, jotka ovat modulaarisia ja mobiileja. 
Tällöin komponentteja voidaan siirrellä vapaasti 
häiritsemättä ympäristöä.

SUUNNITTELU
Luonnossa esiintyvät muodot, tekstuurit ja 
värit toimivat monipuolisina inspiraation 
lähteenä suunnittelijoille. Osa biomimiikkaan 
perehtyneistä suunnittelijoista asettaa 
tavoitteekseen elementtien luonnollisuuden. 
Toiset yrittävät toisintaa luonnonvoimien 
vaikutusta.

VISUAALISUUS
Luonnossa kasvit ja geologiset muodostelmat 
muokkaavat luonnonvalosta kuvioita ja varjoja. 
Suunnittelijat noudattavat samoja periaatteita 
sisätiloissa.

TERMINEN MASSA
Termiittien keoista tuttu terminen massa voi 
auttaa vähentämään rakennuksen jäähdytys- 
ja lämmitystarvetta, jolloin siitä tulee 
energiatehokkaampi.

AKUSTIIKKA
Biomimiikka voi olla kaksiteräinen miekka 
akustiikalle. Toisaalta kiven ja lasin kaltaisten 
kova- ja litteäpintaisten luonnonmateriaalien 
käyttäminen voi aiheuttaa jälkikaiuntaa. Toisaalta 
suunnittelijat voivat käyttää pehmeämpiä, 
luonnollisen kaarevia muotoja ja huokoisia 
pintoja äänien vaimentamiseen.

KOHTI KORKEUKSIA KOHTI KORKEUKSIA

TUTKI LUONTOA,  

RAKASTA SITÄ, PYSY SEN LÄHELLÄ.  

ET KOSKAAN PETY
– FRANK LLOYD WRIGHT
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Projekti: Le Cap, Sartrouville, FR

Arkkitehti ja valokuvat: Jean-Michel Ruols

Alakatot ja seinät: Tropic A

Projekti: Velux, Peking, CN

Alakatto: Rockfon Eclipse

Projekti: Mail.ru Group, Moskova, RU

Alakatto: Fibral Multiflex Baffle

Projekti: Electrolux, Evere BE

Arkkitehti: Thomas van Havre, Exode Architecture + Chantal d’Udekem d’Acoz

Alakatto: Sonar Activity B + Rockfon Eclipse

Projekti: Moray Council , Elgin UK

Arkkitehti: Linear Projects LtdArchitecture

Alakatto: Rockfon Eclipse + Sonar Activity B

JOUSTAVUUS
Luonto mukautuu jatkuvasti. Maisemat 
muuttuvat. Yhteisöt tiivistyvät ja hajoavat. 
Monet nykyisistä suunnittelijoista haluavat 
luoda tiloja, jotka ovat modulaarisia ja mobiileja. 
Tällöin komponentteja voidaan siirrellä vapaasti 
häiritsemättä ympäristöä.

SUUNNITTELU
Luonnossa esiintyvät muodot, tekstuurit ja 
värit toimivat monipuolisina inspiraation 
lähteenä suunnittelijoille. Osa biomimiikkaan 
perehtyneistä suunnittelijoista asettaa 
tavoitteekseen elementtien luonnollisuuden. 
Toiset yrittävät toisintaa luonnonvoimien 
vaikutusta.

VISUAALISUUS
Luonnossa kasvit ja geologiset muodostelmat 
muokkaavat luonnonvalosta kuvioita ja varjoja. 
Suunnittelijat noudattavat samoja periaatteita 
sisätiloissa.

TERMINEN MASSA
Termiittien keoista tuttu terminen massa voi 
auttaa vähentämään rakennuksen jäähdytys- 
ja lämmitystarvetta, jolloin siitä tulee 
energiatehokkaampi.

AKUSTIIKKA
Biomimiikka voi olla kaksiteräinen miekka 
akustiikalle. Toisaalta kiven ja lasin kaltaisten 
kova- ja litteäpintaisten luonnonmateriaalien 
käyttäminen voi aiheuttaa jälkikaiuntaa. Toisaalta 
suunnittelijat voivat käyttää pehmeämpiä, 
luonnollisen kaarevia muotoja ja huokoisia 
pintoja äänien vaimentamiseen.

KOHTI KORKEUKSIA
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RIIPPULIITOA
MAIL.RU GROUP teki pitkän vuokrasopimuksen 
Moskovassa Skylight Business Centressä 
sijaitsevaa pääkonttoriaan varten. Rakennuksen 
arkkitehtuuri osoittautui haastavaksi. Kuten jo 
nimestä käy ilmi, rakennuksen sisäosat kylpevät 
korkeista ikkunoista ja laajasta atriumista 
tulvivassa luonnonvalossa. Arkkitehdit jättivät 
kaikki LVI-asennukset ja johtokourut näkyviin 
välipohjien alle. 

Keskus koostuu kahdesta 27-kerroksisesta 
tornista, jotka aukio ja kävelysilta yhdistävät 
toisiinsa. Tornit ovat toistensa peilikuvia.
Mail.ru on vuokrannut käyttöönsä lähes 30 000 
m2 toisesta tornista. Akustiikan hallitsemiseksi 
Mail.ru asennutti 17 000 Fibral Multiflex Baffle 
-levyä avokonttoreiden ja atriumin yläpuolelle.

Melunvaimenninrivit toimivat samalla tavalla 
kuin tuulensuojaa luonnollisesti antavat puurivit. 
Ne vaimentavat ääntä ja hillitsevät jälkikaiuntaa.
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Projekti: Mail.ru Group, Moskova RU

Alakatto: Fibral Multiflex Baffle

KOHTI KORKEUKSIA
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HILJAINEN KUNNANTALO
Skotlantilaisen MORAY COUNCILin hallinto on 
siirtynyt uuteen kunnantaloon. Se rakennettiin 
peruskorjaamalla Elginin kauppakadulla 
sijaitseva entinen supermarket. Rakennus on 
saanut ympäristöystävällisyytensä ansiosta 
BREEAM Excellent -arvosanan. Kattoikkunoista 
tulee runsaasti luonnonvaloa, joten 
keinotekoisen valaistuksen tarve vähenee. 
Ilma vaihtuu katolla sijaitsevien, suunnattavien 
ilmanvaihtoventtiilien avulla koneellisen 
ratkaisun sijasta. 

Näiden ratkaisujen vuoksi perinteistä 
ripustettavaa alakattoa ei voitu asentaa, mutta 
äänitaso oli kuitenkin saatava hallintaan, 
koska avokonttorissa työskentelee yli 
220 henkilöä. Esikuvaksi otettiin lehtien 
metsään tuoma rauhallisuus ja puron äänen 
vaimeneminen pehmeässä sammaleessa. 
Avokonttoriin ripustettiin 68 Rockfon Eclipse 
-alakattosaareketta. Päätyihin asennettiin 126 m2 
B-reunamuodolla varustettuja Sonar Activity 
-levyjä. Kehyksettömien saarekkeiden reunat 
ovat minimalistisen teräviä. Ne vaimentavat 
paneelin molemmilta puolilta tulevaa ääntä 
mutta antavat ilman kiertää vapaasti.
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Projekti: Moray Council , Elgin UK

Asentaja: Linear Projects Ltd 

Alakatto: Rockfon Eclipse + Sonar Activity  B
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TEHTÄVÄ VOI VAIKUTTAA 
HANKALALTA, 
MUTTA SE ONNISTUI 
HELPOSTI ROCKFONIN 
RATKAISUJEN AVULLA
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Projekti: Le Cap, Sartrouville FR

Arkkitehti ja valokuvat: Jean-Michel Ruols

Alakatot ja seinät: Tropic A
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Projekti: Le Cap, Sartrouville FR

Arkkitehti ja valokuvat: Jean-Michel Ruols

Alakatot ja seinät: Tropic A

ÄÄNEN MUOTOILIJAT
Uimahallit kuuluvat akustiikan hallittavuuden kannalta 
hankalimpien tilojen joukkoon. Riemunkiljahdukset 
ja polskuttelu aiheuttavat jälkikaiuntaa. Arkkitehti 
Jean‑Michel  Ruols suunnitteli Ranskan Satrouvillessä 
sijaitsevaan LE CAP -vesipuistoon perinteisistä 600 x 600 
mm:n Tropic-alakattolevyistä uudenlaisen geometrian, jota 
noudattamalla levyt leikattiin ja asennettiin. 
– Loimme kolmiomaisia saarekkeita, jotka muistuttavat 
origamia, kertoo Ruols. – Ääni tarttuu kulmiin, ja kaiunta 
saadaan kuriin. Rockfon sietää kosteutta ja kestää. Minulle 
arkkitehtinä nämä ominaisuudet ovat tärkeitä.

Kaukana veden pinnan yläpuolella kelluvat saarekkeet 
muistuttavat lentokalojen eviä. 
– Tehtävä voi vaikuttaa hankalalta, mutta se onnistui helposti 
Rockfonin ratkaisujen avulla, kertoo Ruols. – Rockfon ei ole 
pelkkä tuote; se on todellinen suunnittelukumppani!
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Projekti: Electrolux, Evere BE

Arkkitehti: Thomas van Havre, Exode Architecture + Chantal d’Udekem d’Acoz

Alakatto: Sonar Activity B + Rockfon Eclipse

Projekti: Electrolux, Evere BE

Arkkitehti: Thomas van Havre, Exode Architecture + Chantal d’Udekem d’Acoz

Alakatto: Sonar Activity B + Rockfon Eclipse

Akustiikka ja matala asennuskorkeus saivat 
ELECTROLUXin valitsemaan Rockfon  Eclipse 
-saarekkeet ja B-reunamuodolla varustetut 
Sonar Activity -levyt Belgian Everessä sijaitsevaan 
esittelytilaansa ja pääkonttoriinsa. Esittelytila 
rakennettiin entiseen teollisuusrakennukseen, 
jossa on betoniset alakatot, seinät ja lattiat sekä 
runsaasti lasipintaa. 
– Jos betonipinnat olisi jätetty paljaiksi, 
jälkikaiuntaa ja melua olisi ollut aivan 
liikaa. Meidän täytyi löytää ratkaisu äänen 
vaimentamiseksi, kertoo Atelier d’Architecture 
de Genvalin Director Architect -osakas 
Chantal d’Udekem d’Acoz. – Rockfon Eclipsen 
avulla loimme pitkän valkoisen aallon, 
joka imaisee vierailijat mukaansa erilaisille 
näyttelyalueille. Se hallitsee akustiikkaa 
täydellisesti ja näyttää upealta. Juuri sitä 
tarvittiinkin.
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Projekti: Cinemes Centre Splau, Llobregat ES

Rakennusarkkitehti ja suunnittelija: Marta Batlle

Asentaja: Odiel Acústica

Alakatto: Customized Fibral Multiflex Baffel + Rockfon Color-all Charcoal
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TILA JA ÄÄNI
Espanjan Llobregatissa toimivassa, 
28-salisessa CINEMES CENTRE SPLAU- 
teräväpiirtoelokuvakeskuksessa rakennusarkkitehti 
ja tuotantotalouden insinööri Marta Batlle 
suuntasi katseensa kattoon. Hän halusi saada 
aikaan laadukkaita, ikimuistoisia elämyksiä.
–Elokuvateatterin valkokankaan pitäisi olla 
valovuosia edellä kotitelevisioita. On vain yksi 
keino: temmata ihmiset mukaan kuvan ja äänen 
avulla. Elokuvateatterin salien arkkitehtuurit 
eroavat toisistaan. Elämysten tulee tempaista 
mukaansa heti alusta alkaen, sanoo Batlle.

Suurimmat haasteet matkalla kohti elämyksiä 
olivat tila ja ääni. 
– Hieman yli 9000 neliömetrin alueella toimii 
28 salia, kertoo Batlle. Äänen siirtyminen 
lähekkäisten salien ja aulatilojen välillä oli 
estettävä.

Salit sijaitsevat vain kahdessa kerroksessa, joten 
korkeasta tilasta oli pulaa. Batlle päätti jättää 
julkisissa tiloissa kaiken kiinteistötekniikan 
näkyviin ja maalauttaa sen tummalla värillä. Jotta 
asiakkaat eivät saapuisi täysin tyhjään aulaan, 
sinne asennettiin Rockfonin valkoisia Fibral 
Multiflex Baffel -levyjä. Melunvaimennuslevyt 
ovat kiinni toisissaan, ja ne muodostavat vapaasti 
kelluvan kuvion, joka muistuttaa koivuja kuun 
valaisemassa metsässä. Saleissa käytettiin 
hiilenvärisiä Rockfon Color-all -alakattoja 
erittäin tumman vaikutelman aikaan saamiseksi 
ja äänentoisto hallitsemiseksi. Batllen mukaan 
Rockfon-tuotteet ovat auttaneet luomaan 
mukaansatempaavan elämyksen. Asiakkaat eli 
elokuvissa kävijät ovat tyytyväisiä.

ÄÄNEN SIIRTYMINEN 
LÄHEKKÄISTEN SALIEN JA 
AULATILOJEN VÄLILLÄ 
OLI ESTETTÄVÄ
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KUUMAA JA KYLMÄÄ
Tanskalaisen VELUXIN Pekingissä sijaitsevissa 
toimitiloissa saarekkeilla on keskeinen 
merkitys rakennuksen lämmittämisessä ja 
jäähdyttämisessä. Rakennuksessa on viistot, 
Veluxin katto- ja muut ikkunat esiin tuovat 
ulkoseinät. Rakennukseen tulee sivusta ja katon 
kautta runsaasti luonnonvaloa. 
Velux haluaa tehdä uusista rakennuksista 
mahdollisimman energiatehokkaita. Tämä 
koskee myös Pekingin toimitiloja. Rakennuksen 
sisätiloja lämmitetään ja jäähdytetään termisen 
massan avulla. Rockfon Eclipse -saarekkeet 
valittiin kolmen edun ansiosta: ne auttavat 
heijastamaan luonnonvaloa, niiden ansiosta 
ilma kiertää termisen massan vaatimalla tavalla 
ja ne parantavat akustiikkaa. 
– Ne kohentavat rakennuksen ilmettä, koska 
ne näyttävät tyylikkäämmiltä kuin ripustetut 
alakatot yleensä. Vaikutelma on yllättävä ja 
tuore, sanoo Veluxin Kiinan tuotantojohtaja 
Jan Engberg. 

KOHTI KORKEUKSIA

Projekti: Velux, Beijing CN

Alakatto: Rockfon Eclipse
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?KIM PALMEN
ROCKFON Rockfon Eclipse

Kim Palmen
Manager Product Development, Rockfon

MITEN ROCKFON ECLIPSE SAI ALKUNSA? 
Perinteiset ripustettavat alakatot eivät aina ole 
paras ratkaisu kaikkiin huonetiloihin teknisistä tai 
esteettisistä syistä. Esimerkkeinä mainittakoon 
vaikka huoneet, joissa on lattiasta alakattoon 
ulottuvat ikkunat, tai historialliset rakennukset. 
Ikkunoita tai arkkitehtuurin ominaispiirteitä ei 
haluta peittää. Siksi mietimme, olisiko mahdollista 
hallita akustiikkaa ja heijastaa valoa muulla 
tavalla käyttämällä hyödyksi alakattoa.

KUINKA SUUNNITTELIJAT OVAT 
SUHTAUTUNEET?
Rockfon Eclipsestä on saatu erittäin myönteistä 
palautetta. Arkkitehdit arvostavat suunnittelun 
vapautta, kehyksettömyyttä, minimalistisen 
terävää reunaa ja tyylikästä viistettä. 
Nämä ominaisuudet on helppo yhdistää 
muihin ratkaisuihin. Moduuliyhdistelmillä 
on kiva leikitellä. Asennuskorkeutta ja 
ripustuskulmia voi vaihdella, ja jättää 
sillä tavalla tilaan oman kädenjälkensä. 
Suunnittelijat arvostavat lisäksi Rockfon 
Eclipsen modernia, hillittyä visuaalisuutta. 
Lähes näkymätön asennusjärjestelmä luo 
vaikutelman, että saarekkeet kelluvat ilmassa. 
Kiinteistöjen omistajat ja käyttäjät haluavat 
valonheijastavuutta, mahdollisuutta lämmittää ja 
jäähdyttää termisen massan avulla sekä tietenkin 
mainion akustiikan. 

MILLAINEN TULEVAISUUS ROCKFON 
ECLIPSEÄ ODOTTAA?
Rockfon Eclipse -kokovaihtoehtojen määrä oli 
alun perin rajoitettu. Sitä oli saatavana vain 
neliöimäisinä ja suorakulmaisina levyinä. 
Kysynnän kasvaessa valikoimaa on laajennettu 
suuremmilla vaihtoehdoilla ja eri muodoilla. Ne 
tulevat vähitellen saataville eri maissa. Lisäksi 
Rockfon Eclipsen värit ovat pian muokattavissa 
tilauspalvelumme kautta, joten suunnittelijat 
saavat täydellisen ilmaisunvapauden.

KOHTI KORKEUKSIA

Projekti: Berufsschule, Ansbach DE

Alakatto: Rockfon Eclipse
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Joissakin tiloissa 

toiminnasta aiheutuu 

ääntä. Joissakin tiloissa 

ääni on kaikki kaikessa. Siksi 

puheen ymmärrettävyys ja 

äänenlaatu ovat oleellisen 

tärkeässä asemassa 

varsinkin oppilaitoksissa ja 

konserttisaleissa. 

 

Jokainen on joskus istunut 

luokkahuoneessa tai teatterin 

katsomossa yrittäen kuulla, 

mitä opettaja tai näyttelijä 

sanoo, vaikka kaikki muut 

olisivat hiljaa. Jokainen on 

myös kuullut arvosteltavan 

tilan akustiikkaa. Mutta ellei 

satu olemaan akustiikan 

asiantuntija, ratkaisu ei ole 

tullut mieleen. Oppilaitosten ja 

esityssalien akustiikkaongelmien 

ratkaiseminen ei ole helppoa. Se 

edellyttää uudenlaista ajattelua.
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Projekti: Heartlands Academy, Birmingham UK

Arkkitehti: Elly Loach, Archial Group

Alakatto ja seinät: Rockfon Contour + Rockfon Color-all 

(Anthracite, Chili, Concrete, Plaster)
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OPIKSI JA OJENNUKSEKSI
Oppilaitokset ovat dynaamisia ja akustisesti 
haastavia ympäristöjä. Niiden kohdalla on syytä 
unohtaa akustiikasta toimistoympäristöissä 
saadut kokemukset. Oppilaitoksilla ja toimistoilla 
on nimittäin vain vähän yhteistä. Monissa maissa 
opetusta annetaan rakennuksissa, vanhoissa 
tai uusissa, jotka eivät valmistumisvuodestaan 
riippumatta sovi nykyisiin opetusmenetelmiin 
ilman merkittäviä muutostöitä. 

Ongelmia on loputtomasti. Oppilaitoksissa 
toimitaan koko ajan monin tavoin. Tiettyjä 
tiloja käytetään moniin tarkoituksiin. 
Musiikin, ilmaisutaidon, puutöiden tai 
liikunnan kaltaisista oppiaineista aiheutuu 
runsaasti ääntä, joka voi häiritä viereisiä tiloja. 
Puutteellinen akustiikka luokkahuoneessa 
asettaa opettajien äänenkäytön koetukselle 
ja haittaa oppimista. Koulurakennuksissa 
käytetään kovia pintoja. Monissa projekteissa 
on kyse vanhan rakennuksen laajentamisesta 
tai käyttötarkoituksen muuttamisesta. 
Budjettileikkaukset kohdistuvat usein juuri 
akustiikkaan.

Viime vuosina arkkitehdit ja suunnittelijat ovat 
saaneet oppilaitosten akustiikan hallintaansa 
uusilla menetelmillä. Seinävaimennuslevyt ovat 
yksi näistä menetelmistä.

Projekti: Heartlands Academy, Birmingham UK

Arkkitehti: Elly Loach, Archial Group

Alakatto ja seinät: Rockfon Contour +  

Rockfon Color-all (Anthracite, Chili, Concrete, Plaster)
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Isossa-Britanniassa koulujen akustiikkaa 
säätelevät BB93-vaatimukset ovat erittäin 
tiukat. Kun Archial Group valitsi Birminghamiin 
rakennettavaan HEARTLANDS ACADEMYYN 
arkkitehtiä ja pääsuunnittelijaa, akustiikka 
nostettiin etusijalle. Johtava arkkitehti Elly Loach 
kertoo: 
– Rakennuksen kullakin alueella asetettiin 
erilaiset vaatimukset esimerkiksi akustiselle 
suorituskyvylle, estetiikalle ja kosteudenkestävyydelle.
Akustiikkaa ei mietitty vasta tilojen 
suunnittelemisen jälkeen. Archial Group laati 
yleiset suunnitteluperiaatteet, joissa akustiikka 
otettiin huomioon alusta alkaen. 
– Saimme inspiraatiota television testikuvasta 
ja sen vaakasuuntaisten väriraitojen 
muodostamista kuvioista. 
Suorakulmaisten muotojen innoittamana Loach 
valitsi Rockfon Color-all -seinävaimennuslevyt 
koko rakennukseen ja Rockfon Contour 
-melunvaimentimet kahden kerroksen korkuisiin 
tiloihin. Lisäksi musiikin opetustiloissa, keittiössä 
ja käytävillä käytetään Rockfon-alakattoja. 

KULLAKIN ALUEELLA 
ASETETTIIN ERILAISET 
VAATIMUKSET 
ESIMERKIKSI 
AKUSTISELLE 
SUORITUSKYVYLLE, 
ESTETIIKALLE JA 
KOSTEUDENKESTÄVYYDELLE
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Oslolaisen FRYDENBERG SKOLE suunnittelijat 
kohtasivat samanlaisen haasteen. Teollisuusrakennus 
haluttiin muuttaa kouluksi. Ikkunat ulottuivat 
lattiasta korkealla sijaitseviin alakattoihin saakka, 
joten valoa ja ilmavuutta riitti. 
– Mutta kaikkialla oli kovia pintoja: lasia, betonia, 
tiiltä ja palkkeja, muistelee ESG Bygg og Eiendom 
AS:n asennuksista vastaava projektijohtaja 
Lee Dade. Norjassa voimassa olevat tiukat 
oppilaitosten akustiikkavaatimukset oli 
täytettävä. Lisäksi huonetilojen korkeudet 
vaihtelivat. Siksi Dade asiantuntijatiimeineen 
valitsi ripustettavat Koral 40 mm -alakatot, 
Rockfon Multiflex -melunvaimentimet ja 
iskunkestävät Samson-seinävaimennuslevyt. 
– Rockfon oli ainoa mahdollinen ratkaisu äänen 
hallintaan ja eri tiloissa tarvittavan akustiikan 
saavuttamiseksi.

Projekti: Frydenberg Skole, Oslo, NO

Arkkitehti: Arch Uno AS

Tekninen neuvonantaja: Multiconsult AS

Asentaja: ESG Bygg og Eiendom AS

Alakatto ja seinät: Koral 40 mm + Multiflex Baffle + Samson
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ROCKFON OLI AINOA MAHDOLLINEN 

RATKAISU ÄÄNEN 
HALLINTAAN JA 
ERI TILOISSA TARVITTAVAN 
AKUSTIIKAN SAAVUTTAMISEKSI

IHMESEINÄT

LEE DADE
ESG Bygg og Eiendom AS
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Projekti: University College Sealand Campus, Roskilde DK

Arkkitehti: Henning Larsen Architects

Seinät ja alakatto: VertiQ + Sonar E

IHMESEINÄT
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YHTEINEN SYKE
Yhdessä Tanskan vanhimmista kaupungeista toimivalla kampuksella 
näkee maan moderneinta arkkitehtuuria. 

Arvostettu Henning Larsen Architects on suunitellut vuonna 
2012 ovensa avanneen CAMPUS ROSKILDEn “helpottamaan 
vuoropuhelua ja satunnaisia tapaamisia sekä saamaan opiskelijat 
tuntemaan kuuluvansa monimuotoiseen korkeakouluympäristöön, 
jossa sydämet sykkivät samaan tahtiin,” kuten toimisto perustelee 
ehdotustaan. Kampuksella on erikoistuttu kouluttamaan 
sairaanhoitajia, opettajia, sosiaalityöntekijöitä ja fysioterapeutteja.

Alue koostuu neljästä nelikulmaisesta rakennuksesta, jotka kääntyvät 
hieman sisäänpäin niin, että keskusaukion ympärille muodostuu 
intiimi, monipuolinen tila. Kampus on elävä ja aktiivinen yhteisö. 

Henning Larsen Architects valitsi Rockfon-alakatot, joissa käytetään 
E-reunamuodoilla varustettuja 1200 x 300 mm:n kokoisia Sonar-
levyjä ja VertiQ-seinävaimennuslevyjä, jotta “Monta näkemystä, 
yhteinen syke” -suunnitteluperiaate ei aiheuttaisi kaoottista 
kokemusta laajoissa sisätiloissa. Seinävaimennuslevyt asennettiin 
liukuovimaisiin tilanjakajiin, jotka ripustettiin kahvilaa ympäröiville 
kiskolle. Äänenvoimakkuus ja jälkikaiunta ovat tässä tilassa 
voimakkaimmillaan. VertiQ valittiin vakautensa ja kestävyytensä 
vuoksi. Sen on kestettävä päivittäistä käsittelyä. Campus Roskildea 
pidetään yhtenä Tanskan kauneimmista ja nautittavimmista 
korkeakoulualueista. 

49



MESTARILLINEN SUORITUS
Auditorion tai konserttisalin akustiikan 
suunnitteleminen voi vaikuttaa helpommalta 
kuin koulun akustiikka. Tällaiset tilat rakennetaan 
tiettyä käyttötarkoitusta varten, joten akustiikan 
hallitsemisen ei pitäisi tuottaa yllätyksiä. 
Jos oppilaitosten suurin haaste on tilojen 
ja toimintojen moninaisuus, auditoriossa 
on otettava huomioon, että samassa tilassa 
järjestetään hyvin erilaisia esityksiä. Millainen 
akustiikka suunnitellaan tilaan, jossa järjestetään 
tänään luento ja huomenna konsertti?

Ranskan Alençonissa sijaitsevaa Parc des 
Expositions Anova -messukeskukseen 
kehitettiin ainutlaatuinen lähestymistapa. 
Sen keskustana toimivassa 2860 neliömetrin 
SALLE ANOVAssa järjestetään tapahtumia 
yritysten seminaareista pienoisesityksiin, rock-
konsertteihin ja elokuvanäytöksiin. Parhaan 
mahdollisen akustiikan varmistamiseksi 
akustiikan asiantuntijat ja Rockfon yhdistivät 

voimansa seiniin kiinnitettävien, eri kokoisten 
ääniloukkujen kehittämiseksi. Niissä käytetään 
tummimpia eli hiilenvärisiä Rockfon  Color-all 
-levyjä, jotka on kiinnitetty Rockfonin 
mukauttamiin ja asennusyrityksen rakentamiin 
kehyksiin. 
– Olemme tehneet akustiikka-asiantuntijan 
kanssa yhteistyötä vuosien mittaan, ja ratkaisuista 
on tullut kerta kerralta kehittyneempiä. Täällä 
käytettävät ääniloukut ovat todellinen läpimurto, 
joita aiotaan käyttää tulevissakin projekteissa, 
kertoo Rockfonin Technical and Logistics 
Manager Hervé Edouard. 

Projekti: Salle Anova, Alençon FR

Arkkitehti: Jean-Pierre Lott

Valokuvat: Jean-Michel Regoin

Seinät: Rockfon Color-all (Charcoal)

IHMESEINÄTIHMESEINÄT



TÄÄLLÄ 
KÄYTETTÄVÄT 
ÄÄNILOUKUT 
OVAT 
TODELLINEN 
LÄPIMURTO
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?MACIEJ MOSIĄDZ
ROCKFON VertiQ

Maciej Mosiądz
International Project Manager, Rockfon

MIHIN VERTIQ PERUSTUU?
Asiakkaiden kuuntelemiseen. Monet tarvitsevat 
vaihtoehtoa akustisille alakattolevyille, koska 
ripustettavia alakattoja ei voi käyttää kaikissa 
kohteissa tai akustiikkaa on kohennettava 
vieläkin tehokkaammin. Haluttiin kaikki Rockfon-
ratkaisujen edut, kuten mainio akustiikka, 
näyttävä muotoilu ja helppo asennus ja lisäksi 
vielä enemmän teknistä tehoa, jotta huonetilan 
kovien pintojen aiheuttama kaiku saataisiin 
kuriin. Ratkaisumme oli A-reunamuodolla 
varustettu VertiQ. Sitä täydentävä VertiQ C 
suuntautuu enemmän muotoiluun. Sen reunat 
jäävät piiloon, joten useista levyistä muodostuviin 
seinäpintoihin saadaan yhtenäisempi ilme.

MITÄ ETUJA VERTIQ TUO TULLESSAAN?
VertiQ soveltuu erityisesti rakennuksiin, joissa on 
runsaasti seinätilaa: joko runsaasti seiniä, kuten 
oppilaitoksissa ja toimistoissa, tai jos seinät ovat 
korkeat, kuten vapaa-ajanviettokeskuksissa ja 
liikuntatiloissa. VertiQ-levyjen kudotun pinnan 
valkoinen, musta ja harmaa väri sopivat lähes 
kaikkialle. Ne kestävät iskuja. Kun ne asennetaan 
suoraan seinään HAT-järjestelmän profiilien 
avulla, saadaan aikaan hyvä iskunkestävyys DIN 
18032 osa 3:n mukaisesti.

ENTÄ ASENTAMINEN?
VertiQ soveltuu moniin tarkoituksiin. Muut 
seinävaimennuslevyt asennetaan yleensä 
pysyvästi profiilien avulla, jotka lapsikin 
pystyy irrottamaan. VertiQ voidaan asentaa 
kolmella erinomaisen tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Q-järjestelmä on erittäin esteettinen, 
sillä reunat jäävät piiloon ja siinä käytetään 
alumiinisia erityiskulmakappaleita ja profiileita. 
HAT-järjestelmä kestää iskuja erittäin hyvin. 
T-järjestelmä on turvallinen ja irrotettavissa. 
Kiinnikkeet voidaan irrottaa vain irrotustyökalun 
avulla.

VertiQ on enemmän kuin pelkkä 
seinävaimennuslevy. Se on esteettinen ja 
käytännöllinen ratkaisu. Se kestää iskuja ja 
vaimentaa ääntä.

Projekti: University College Sealand Campus, Roskilde DK

Arkkitehti: Henning Larsen Architects

Seinät ja alakatto: VertiQ + Sonar E

IHMESEINÄT
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VÄHÄELEISEN TYYLIKÄSVÄHÄELEISEN TYYLIKÄS

Projekti: Ørestad Skole, Ørestad, DK

Asiakas: Kööpenhaminan kunta

Arkkitehti: KHR Architects

Alakatto: Sonar X
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VÄHÄELEISEN TYYLIKÄS

VÄHÄELEISEN
T YYLIK ÄS
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Projekti: Ørestad Skole, Ørestad, DK

Asiakas: Kööpenhaminan kunta

Arkkitehti: KHR Architects

Alakatto: Sonar X

ALAKATTO TOIMII 
RYTMITTÄÄ  
JA JAKAA TILAN

VÄHÄELEISEN TYYLIKÄSVÄHÄELEISEN TYYLIKÄS
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OPPIRAUHA
Tanskalainen Ørestadin kaupunki antoi 
KHR Arkitekter -toimistolle toimeksi 
suunnitella koulun, iltapäiväkerhotilat ja 
kirjaston. Suunnittelijat halusivat nostaa 
rakennuksen modernin kaupungin sosiaalisen 
ja kulttuurielämän keskukseksi. KHR:n 
ennakkoluuloton näkemys ØRESTAD SKOLE 
koostuu riippuvista puutarhoista, erkkereistä 
ja vilkkaista, kohtaamispaikoista katolla 
terasseineen. Rakennuksen sisällä geometria 
tekee mahdolliseksi kooltaan ja väreiltään 
erilaiset, toisiinsa yhdistetyt huone- ja julkiset 
tilat. Alakatolla on tärkeä rooli opastaa perille ja 
vähentää häiriöitä.

– Rakennuksesta haluttiin tehdä voimakkaasti 
ulospäin suuntautunut. Kirjasto sijaitsee 
pohjakerroksessa. Kahdeksan ylimmän 
kerroksen erkkeri-ikkunat sijoittuvat julkisten 
tilojen yläpuolelle, kertoo arkkitehti Mikkel 
Beedholm KHR:stä. 
– Rakennuksen sisällä ei ole orgaanisia muotoja, 
ainoastaan geometrisia, ja runsaasti kulmia. 
Alakatto rytmittää ja jakaa tilan, hän kertoo 
viitaten 1800 x 600 mm:n X-reunaisiin Sonar 
-alakattolevyihin. – Alakatto auttaa käyttäjiä 
ymmärtämään sijaintinsa tilassa. Lisäksi se 
korostaa rakennuksen ainutlaatuista geometriaa.

VÄHÄELEISEN TYYLIKÄS
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VÄHÄELEISEN TYYLIKÄS

Projekti: Ørestad Skole, Ørestad, DK

Asiakas: Kööpenhaminan kunta

Arkkitehti: KHR Architects

Alakatto: Sonar X
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MAJOITUS METSÄN  
SIIMEKSESSÄ
Varsovasta 30 km pohjoiseen sijaitsee metsän 
keskellä HOTEL NARVIL, joka on nopsaan 
nousemassa yhdeksi Puolan trendikkäimmistä 
konferenssi- ja vapaa-ajankohteista. Arkkitehti 
Konrad  Rubaszkiewiczin suunnittelema 
rakenne sulautuu ympäristöönsä upeasti. Luonto 
ympäröi sitä joka puolelta. Hotellin konsepti 
perustuu sen alueella kasvaviin 30-vuotiaisiin 
lehmuksiin. Niiden kauneus, ikä ja energia 
auttoivat projektin määrittelyssä.

Sisätilojen harmonian säilyttämiseksi Rockfon 
toimitti 700 m2 Sonar- ja 3400 m2 Krios-
alakattolevyjä listat peittävällä D-reunamuodolla 
varustettuina. Niistä muodostuva alakattosarja 
soljuu ja sointuu täydellisesti hotellin 
minimalistiseen estetiikkaan. Samalla akustiikalle, 
paloturvallisuudelle ja valonheijastavuudelle 
asetettavat vaatimukset täyttyvät.

58



VÄHÄELEISEN TYYLIKÄS

Projekti: Hotel Narvil, Serock, PL

Arkkitehti: Konrad Rubaszkiewicz

Alakatto: Sonar D + Krios D
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VÄHÄELEISEN TYYLIKÄSVÄHÄELEISEN TYYLIKÄS

RAKENNUKSEN ALAKATTOJA 
HUOMAA TUSKIN 
OLLENKAAN, JA SE ON 
TARKOITUSKIN 
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HALLITTU ILMAPIIRI
Tieteellisen tiedon keskus ja akateeminen 
kirjasto tunnetaan nimellä CINIBA, joka on 
peräisin puolankielisestä nimestä Centrum 
Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. 
Kyse on Sleesian yliopiston ja Katowicen 
kauppakorkeakoulun yhteisestä projektista. 
Tämä arkkitehtitoimisto HS99:n suunnittelema 
kohde sai Puolan parhaan rakennuksen 
palkinnon vuosina 2000–2012 Puolan johtavan 
arkkitehtuurilehden Architektura Muratorin 
järjestämässä kilpailussa, johon osallistui yli 1000 
työtä.

CINiBA on saanut useita palkintoja: Life In 
Architecturen Paras rakennus -palkinto, 
arvostetun Polityka-viikkolehden Grand 
Prix -palkinto, Mies van der Rohe 2013 
-palkintoehdokkuus, Euroopan unionin 
modernille arkkitehtuurille myöntämä palkinto 
ja sijoittuminen 34 parhaan työn joukkoon.

Dariusz Herman oli yksi HS99:n arkkitehdeistä 
CINiBA-projektissa. Hän kuvaa rakennusta 
yksinkertaiseksi: 
–Halusimme luoda keitaan kaltaisen tilan. 
Rakennus kääntyy sisäänpäin. Se kommunikoi 
ulkomaailman kanssa rei’itetyn julkisivunsa 
kautta.
Hermanin mukaan yksi suurimmista haasteista 
oli sisätilojen ilmapiirin hallinta. Alakatto 
oli keskeinen väline tämän tavoitteen 
saavuttamisessa. Akustiikan hallitsemiseksi ja 
halutun minimalistisen muotoilun vuoksi HS99 
valitsi piiloon jäävillä listoilla ja D-reunamuodolla 
varustetut Rockfonin Sonar-alakattolevyt 
toimistoalueen käytäviin sekä konferenssi- ja 
luentotiloihin. 
– Rockfonin tuotteiden kuviointi- ja 
muotovaihtoehtojen ansiosta saimme alakaton 
integroiduksi konseptiimme harmonisesti. 
Juuri sitä halusimmekin, kertoo Herman. 
– Rakennuksen alakattoja huomaa tuskin 
ollenkaan, ja se on tarkoituskin.

Projekti: CINiBA, Katowice, PL

Arkkitehti: HS99

Alakatto: Sonar D

61



Projekti: Opera Office, Gdansk, PL

Arkkitehti: Rafał Degutis (Degutis Architecture Studio)

Alakatto: Tropic E + Krios X

VÄHÄELEISEN TYYLIKÄSVÄHÄELEISEN TYYLIKÄS

BISNES-HARMONIAA
HAASTATTELU: ARKKITEHTI RAFAŁ DEGUTIS
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Äskettäin valmistunut OPERA OFFICE sijaitsee 
Gdanskin keskustan ja Wrzeszczin alueen 
välissä kaupungin pääväylän varrella. Tämä 
minimalismista inspiraatiota saanut A-luokan 
toimistokiinteistö rakennettiin tarkkaan 
valittujen puiden ympärille. Ne kehystävät nyt 
sisäänkäyntiaukiota. Rafał Degutis, Degutis 
Architecture Studion johtava arkkitehti, 
kertoo projektille asetetuista odotuksista ja 
suunnitteluratkaisuista.

MIKÄ OLI PROJEKTIN TAVOITE?
Projektin tavoite oli luoda keskeisellä paikalla 
sijaitseva kaunis ja toimiva toimistotila, joka 
kiinnostaisi vuokralaisia työpaikkana.

MIKÄ TOIMI INSPIRAATION LÄHTEENÄ?
Rakennus on minimalistinen: yksinkertainen 
mutta dynaaminen. Siinä on viistot julkisivut ja 
lasijulkisivun valorivien kaltaisia yksityiskohtia. 
Selkeys kaunistaa. Tässä konseptissa pitäydyttiin 
projektin alusta alkaen. Oslon oopperatalo toimi 
inspiraation lähteenä.

MITKÄ OLIVAT SUURIMMAT HAASTEET?
Suurimmat haasteet olivat rakennuspaikalla 
vallitsevat olosuhteet ja vanhojen puiden 
täyttämän tontin L-muoto. Projekti 
osoittautui mielenkiintoiseksi. Vanhoja puita 
säilytettiin patiota varten. Rakennus valmistui 
sopusoinnussa niiden kanssa. 

VÄHÄELEISEN TYYLIKÄS
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RAFAŁ DEGUTIS
Degutis Architecture Studio

MIKSI VALITSIT ROCKFON-TUOTTEET?
Opera Office -rakennuksessa vuokralaiset voivat 
valita toimistojensa tilaratkaisut. Joissakin 
yrityksissä arvostetaan avointa tilaa, joissakin 
tila halutaan jakaa. Siksi piti valita modulaariset 
alakatot, jotka eivät häiritse minimalistista 
estetiikkaa ja varmistavat kunnollisen akustiikan. 
Minulle Rockfon-tuotteet olivat itsestään selvä 
valinta tekniseksi ratkaisuksi toimistotilaan. Ne 
soveltuvat A-luokan toimistoihin.

KUINKA ROCKFON-TUOTTEET AUTTOIVAT 
SAAVUTTAMAAN HALUTUT DESIGN-
TAVOITTEET?
Niiden laatu ja varsinkin X-reunamuodolla 
varustettujen 600 x 600 mm:n ja 1200 x 600 
mm:n Krios X -moduulien yhdistelmä auttoivat 
suunnittelemaan toimistotilat ja käytävät 
luovasti sekä tasokkaasti. Rockfon ei tyydy vain 
valmistamaan alakattoja. Lisäksi tarjolla on 
esimerkiksi seinien avulla ääntä vaimentavia 
ratkaisuja. Selailen Rockfon-luetteloa usein. 
Rockfon oli paikalla myös rakennusvaiheessa. 
Rakennus valmistui ja otettiin kaupalliseen 
käyttöön ajoissa ilman ongelmia.

VÄHÄELEISEN TYYLIKÄSVÄHÄELEISEN TYYLIKÄS
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ONKO OPERA OFFICE MENESTYSTARINA?
Uskon niin. Rakennuksella on paljon tarjottavaa: 
mainio sijainti, toimistotilamarkkinoiden 
tarpeisiin mainiosti soveltuva tuote ja 
mielenkiintoinen, houkutteleva arkkitehtuuri. 
Halusimme näyttää, että toimistojen ei tarvitse 
olla ikäviä koppeja. Kaikkiin tiloihin löydettiin 
vuokralaiset jo rakennusvaiheessa, joten 
asiakkaat arvostavat ponnistelujamme. Lloyd’s, 
Raiffeisen Bank, Lufthansa ja KPMG eivät voi olla 
väärässä!

VÄHÄELEISEN TYYLIKÄS

Projekti: Opera Office, Gdansk PL

Arkkitehti: Rafał Degutis (Degutis Architecture Studio)

Alakatto: Tropic E + Krios X

65



VÄRIÄ ELÄMÄÄN

VÄRIÄ ELÄMÄÄNVäri on erittäin tärkeä osa 

sisustussuunnittelua. Siispä 

siihen liittyy merkittäviä 

haasteita. Värien käyttäminen ei 

ole koskaan neutraalia. Kaikki värit 

välittävät jonkin toiminnan tai 

tunnetason viestin tilojen käyttäjille.

VÄRIÄ ELÄMÄÄN
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VÄRIÄ ELÄMÄÄN

Projekti: Roland Garros Players’ Restaurant, Pariisi FR

Arkkitehti: Didier Girardet (ACD Girardet et Associés)

Asentaja: Aquilon

Alakatto: MONOVÄRIÄ ELÄMÄÄN
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VÄRIÄ ELÄMÄÄNVÄRIÄ ELÄMÄÄN

MILTÄ TUNTUU?
Aloitetaanpa perusasioista. Värit ja valo 
vaikuttavat toisiinsa. Lisäksi väri vaikuttaa 
viereisiin väreihin. Värin aistiminen ja suhde 
siihen muuttuu sen mukaan, esiintyykö 
väri yksin, hallitseeko se tilaa vai onko se 
vuorovaikutuksessa muihin väreihin. Lisäksi 
vaikuttavat valon laatu ja määrä. Jos jokin huone 
vaikuttaa erilaiselta ja eriväriseltä aamulla ja 
illalla, syynä voi olla päivänvalon suunnan 
muuttuminen.

Vaikka kulttuurierot vaikuttavat värien 
käyttämiseen ja niihin reagoimiseen, tutkimusten 
mukaan värit ovat kansainvälinen visuaalinen 
kieli. Värit aiheuttavat fyysisisiä ja psykologisia 
reaktioita. Kirkkaus ja värilämpötila vaikuttavat 
mielialaan ja tunnetilaan. Lämpimät värit 
stimuloivat, viileät värit yleensä rauhoittavat.

Sähköyhtiö SYDFYNS ELFORSYNINGIn 
Tanskan Svendborgissa sijaitsevassa 
hallintorakennuksessa haettiin tasapainoa 
värien avulla. Kun rakennukseen astuu sisään, 
huomio kiinnittyy ensimmäisenä rakennuksen 
pituuteen ja lasisen julkisivun läpi valkoisen 
atriumin kautta virtaavan valon määrään.

Kliinisyyden vähentämiseksi alakerran lattia on 
lämpimänsävyistä harmaata kiveä ja ylemmissä 
kerroksissa on puulattiat. C&W Architects lisäsi 
tilaan tyyliä 2700 neliömetrin metallipintaisella, 
piiloon jäävällä H-reunamuodon Rockfon Color-
all Mercury -alakatolla. Siihen on integroitu 
valaistus käytävissä ja porrashuoneissa. Suuressa 
kivi- ja lasipintaisessa atriumissa akustiikkaa 
hallitaan 350 neliömetriä peittävien MONO 
-levyjen avulla. Valkoiset saumattomat seinät 
heijastavat valoa kauniisti. 
– Piiloon jäävä H-reunamuoto ja Rockfon Color-
all -alakattolevyjen pitkänomaisuus auttavat 
korostamaan rakennuksen pituutta, toteaa 
arkkitehti Anders Hulgaard C&W-toimistosta. 
– Harmaa alakatto toimii kontrastina atriumin 
koolle. Lisäksi se ilmaisee tilan käyttäjille, että nyt 
ollaan erilaisessa tilassa, ja lämmittää ilmapiiriä. 
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VÄRIÄ ELÄMÄÄN

Projekti: Sydfyns Elforsyning, Svendborg, DK

Arkkitehti: Anders Hulgaard, C&W Architects

Seinät ja alakatto: MONO + Rockfon Color-all (Mercury)

PIILOON JÄÄVÄ H-REUNAMUOTO JA ROCKFON 
COLOR-ALL -ALAKATTOLEVYJEN PITKÄNOMAISUUS 
KOROSTAVAT RAKENNUKSEN PITUUTTA
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VÄRIÄ ELÄMÄÄNVÄRIÄ ELÄMÄÄN

Projekti: Roland Garros Players’ Restaurant, Pariisi,  FR 

Arkkitehti: Didier Girardet (ACD Girardet et Associés)

Asentaja:: Aquilon

Alakatto: MONO

ASENTAMINEN EDELLYTTI 
TENNISKENTÄN PINNAN 
VÄRISTEN ALAKATTOLEVYJEN 
TARKKAA SIJOITTAMISTA 
KORKEUSSUUNNASSA
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VÄRIÄ ELÄMÄÄN

ROLAND GARROS PLAYERS’ RESTAURANT 
-ravintola toimii Pariisissa sijaitsevassa 
tenniskeskuksessa, French Open -tenniskisan 
kotipaikassa. Uudenlainen suhtautuminen 
akustiikkaan johti värien innovatiiviseen 
käyttöön tässä kohteessa. Pelaajat perheineen 
ja seurueineen kokoontuvat tänne keskittymään 
ennen pelin alkamista ja juhlimaan sen päätyttyä. 
Vuonna 1994 valmistunut ravintola oli remontin 
tarpeessa varsinkin, koska siellä oli liian meluisaa, 
nk. cocktailkutsuilmiö. Siellä on kova laattalattia, 
suuria lasipintoja ja kulmikkaita seiniä. 

Ravintolan peruskorjauksen suunnittelusta 
vastannut arkkitehti Didier Girardet sai 
idean alakaton uudistamisesta viistosti 
katkaistuilla värillisillä pinnoilla. – Asentaminen 
edellyttää alakattolevyjen tarkkaa sijoittamista 
korkeussuunnassa. Kahden erilaisen pinnan 
välisellä siirtymällä voi hallita sekä valoa että 
ääntä. Kun kaikuminen vähenee, puhe erottuu 
selkeämmin. Okran väri toi lämpöä enimmäkseen 
valkoiseen tilaan ja korostaa savimurskekenttiä, 
joista Roland Garros tunnetaan. Girardet valitsi 
MONO-levyt. Ne muotoiltiin tarkalleen hänen 
ohjeidensa mukaan. Väriksi valittiin tenniskentän 
pintaa jäljittelevä sävy. Tuloksena on hienostunut 
tila, joka kuulostaa ja näyttää hyvältä. 
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VÄRIÄ ELÄMÄÄNVÄRIÄ ELÄMÄÄN

Projekti: KNSB, Utrecht, NL

Sisustussuunnittelu: Buro Bogaarts + Aramat Design 

Alakatto: Rockfon Color-all (Gravel) + Sonar E

VÄRILLISET ALAKATOT 
LUOVAT INTIIMIN 
TUNNELMAN
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VÄRIÄ ELÄMÄÄN

MISSÄ ME OLEMME?
Väri vaikuttaa myös tilan hahmottamiseen. Se 
on tärkeä työväline, kun huonetilaan halutaan 
tietty tunnelma, ilme ja ilmapiiri. Vaaleat värit 
saavat yleensä tilan vaikuttamaan suuremmalta. 
Tummat värit voivat lisätä intiimiyden tuntua. 
Tumma alakatto näyttää olevan todellista 
matalammalla. Jos se asennetaan riittävän 
korkealle, se ikään kuin katoaa näkyvistä. 

Nämä faktat otettiin huomioon, kun 
Alankomaiden luisteluliitolle KNSB:lle 
suunniteltiin uudet toimitilat Utrechtiin. 
Toimistoja, neuvotteluhuoneita ja julkisia 
tiloja, kuten galleria ja aula. Jos Bogaarts Buro 
Bogaarts -sisustussuunnittelutoimistosta kertoo:
– Rakennuksen värimaailma perustuu luisteluun 
luonnossa; kanavissa, jotka jäätyvät talvella.
Kirkkaissa, tehokkaissa toimistotiloissa lattioiden 
maanläheiset sävyt tuovat mieleen kanavien 
rannoilla kasvavan ruohon ja kanavia reunustavat 
kivet. Alakatossa on käytetty Rockfon Sonar 
-levyjä.

Alakerran kirjastossa ja aulassa vallitsee täysin 
toisenlainen tunnelma. Puu, kivi, nahka, 
tummat alakatot ja kohdevalaistus saavat 
aikaan lämpimän kotoisan tunnelman. Bogaarts 
kertoo, että ravintolaan valittiin soranväriset 
Rockfon Color-all -alakattolevyt, jotta 
ilmapiiristä tulisi intiimimpi. Ne sointuvat hienosti 
tilassa käytettyihin luonnonmateriaaleihin. 
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VÄRIÄ ELÄMÄÄNVÄRIÄ ELÄMÄÄN

Projekti: Houtensin koulu, Houtens, NL

Arkkitehti: Ronald van Hek, BBHD Architecten

Alakatto: Krios + Rockfon Color-all

MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?
Värien avulla voidaan ilmaista tilan 
käyttötarkoitus. Värejä voi käyttää rajojen ja 
siirtymien luomiseen. Suunnittelijat ottavat 
huomioon tilan visuaalisen stimulaation, joka 
aiheuttaa aivoissamme kulttuurisen vasteen. 
Tämä on erittäin tärkeää ympäristöissä, joissa 
eri tiloilla on eri tarkoitukset ja toiminnot. Värien 
avulla voidaan välttää käyttäjiä stressaavia 
sekaannuksia. 

Oppilaitokset ovat hyvä esimerkki tilan 
monikäyttöisyydestä. Alankomaiden 
Houten-sissa BBHD Architecten käytti 
värejä osana HOUTENS  SCHOOL 
suunnittelua. Arkkitehti Ronald van Hek 
mukaan myös alakatossa käytetyt värit 
visualisoivat oppilaitoksen toiminnot. 
– Materiaalien ja värien valinnalla oli erittäin 
suuri merkitys muotoilukonseptille.
Van Hek tiimeineen valitsi luokkahuoneisiin 
ja hallintotiloihin kirkkaanvalkoiset Krios-
alakatot. Muihin tiloihin valittiin erisävyisiä 
Rockfon Color-all -alakattoja. 
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VÄRIÄ ELÄMÄÄN



MATERIAALIEN JA VÄRIEN 
VALINNALLA OLI 
MUOTOILUKONSEPTILLE SUURI 
MERKITYS
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VÄRIÄ ELÄMÄÄNVÄRIÄ ELÄMÄÄN

AIR FRANCE & KLM LOUNGEssa Schipholin 
lentokentällä Alankomaissa haasteena oli 
tuoda yksityisyyttä ja järjestystä valtavaan, 
avoimeen tilaan. Arkkitehti päätti valita mustat 
Rockfon Color-all -alakattolevyt koko tilaan, 
jotta se vaikuttaisi inhimillisemmän kokoiselta. 
Valkoiset Rockfon Contour -melunvaimentimet 
ripustettiin lentokonemaisiksi kelluviksi linjoiksi 
lisäämään liikkeen tuntua ja antamaan visuaalisia 
vinkkejä tilassa navigointiin. 
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VÄRIÄ ELÄMÄÄN

Projekti: Air France & KLM lounge, Schiphol Airport NL  

Schipholin lentokenttä, Alankomaat

Asentaja: Henri Zeegers 

Alakatto: Rockfon Color-all (Charcoal) + Rockfon Contour

VÄRIEN KÄYTTÄMINEN EI OLE KOSKAAN NEUTRAALIA. 

KAIKKI VÄRIT VÄLITTÄVÄT TOIMINNALLISIA JA 

TUNNETASON VIESTEJÄ TILOJEN KÄYTTÄJILLE
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Projekti: Dansk Industri, Kööpenhamina, DK

Arkkitehti: Transform

Valaistus: Philips

Alakatto: MONO + Sonar X

INHIMILLINEN TEKIJÄINHIMILLINEN TEKIJÄ
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INHIMILLINEN 

TEKIJÄ

Ympäristöystävällinen 

rakentaminen 

yleistyy. Suunnittelijat 

suhtautuvat alakattoihin, 

valaistukseen, lämmitykseen 

ja jäähdytykseen 

kokonaisvaltaisesti. Niitä ei 

kuitenkaan voi täysin integroida 

toisiinsa ilman yhtä tärkeää 

elementtiä. 

 

Mikä on onnistuneen teknisen 

integroinnin salaisuus? 

Kysyimme tätä neljältä 

rakennusprojektiryhmältä 

ja keskustelimme samalla 

kokonaisvaltaisista 

alakattoratkaisuista. Vaikka 

ryhmien kokemukset ovat 

erilaisia, yksi asia nousee 

selvästi esille: älykäs integrointi 

edellyttää älykästä tiimityötä.

INHIMILLINEN TEKIJÄ
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ROCKFONIN IDEA 

TILAMALLIN 
RAKENTAMISESTA SAI 
KAIKKI VAKUUTTUNEIKSI 

TOTEUTUKSEN 
TOIMIVUUDESTA

Projekti: Dansk Industri, Kööpenhamina, DK

Arkkitehti: Transform

Lighting: Philips

Alakatto: MONO + Sonar X

INHIMILLINEN TEKIJÄINHIMILLINEN TEKIJÄ

TILAMALLIN TAIKA
DANSK INDUSTRI (Tanskan teollisuuden 
keskusliitto) päätti uudistaa Industriens Hus 
-pääkonttorinsa, joka sijaitsee Kööpenhaminassa 
raatihuoneen aukion varrella. Transformin 
arkkitehdeille annettiin toimeksianto tehdä 
enemmän kuin pelkkä kasvojenkohotus. 
1970-luvulla tiilistä rakennettu julkisivu 
vaihdettiin lasiseen vastaavaan, joka kiinnitettiin 
ohueen, timantinmuotoiseen teräsverkkoon. 
Sisätyötilat ja pohjakerroksen myymälätilat 
uudistettiin kokonaan. Rakennuksen 
energiatehokkuuden parantamiseksi alakattoon 
integroitiin Philips LED-valaistus ja LVI-
asennukset. 

Projektin haluttiin onnistuvan, jotta sen 
lopputulos täyttäisi Dansk Industrin vaatimukset. 
– Noin 12 kuukautta ennen ensimmäisten 
alakattolevyjen toimittamista rakensimme 
mallin toimistotiloista, kertoo Rockfonin Tanskan 
ja Suomen myyntijohtaja Thomas  Vilmar. 
Projektiin osallistuville haluttiin esitellä, miltä 
uusi alakatto todellisuudessa näyttää ja selvittää 
mahdolliset ongelmat ennen asennusten 
alkamista työmaalla. 

LARS SERUP
Transform
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INHIMILLINEN TEKIJÄ



– Rakennus näkyy maailmankuuluun 
Kööpenhaminan Tivoliin, joten valaistusta 
on säädelty tiukasti. Toimistojen valaistus piti 
suunnata tietyllä tavalla, jotta sinne ei leviä 
valosaastetta, hän kertoo. 
1970-luvulle tyypillinen rakennustapa aiheutti 
lisähankaluuksia. Välipohjat olivat melko 
matalalla nykyiseen rakennustapaan verrattuna. 
Lisäksi niiden korkeus vaihteli ajan myötä 
tapahtuneen painumisen seurauksena. 
– Vain Sonar X -alakattomme tarjosi varmasti 
riittävästi tilaa esimerkiksi LVI-, johto- valaistus- 
ja akustiikka-asennuksille, Vilmar kertoo. – Mallin 
laatiminen oli ainoa tapa osoittaa se käytännössä.
 
– Rockfonin idea tilamallin rakentamisesta 
auttoi vakuuttamaan kaikki osapuolet, 
kertoo Transformin johtava arkkitehti Lars 
Serup. – Meidän näkökulmastamme ajatus 
oli arkkitehtuurin kannalta hyvä alusta 
alkaen. Mutta kun sen pääsi mallin avulla itse 
näkemään ja kokemaan, kaikki huomasivat, että 
ehdotuksemme toimistotiloiksi oli juuri oikea.

THOMAS VILMAR
Rockfon
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Projekti: Dansk Industri, Kööpenhamina, DK,

Valaistus:: Philips

Alakatto: MONO + Sonar X

INHIMILLINEN TEKIJÄINHIMILLINEN TEKIJÄ
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INHIMILLINEN TEKIJÄ
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Projekti: BDO, Herning, DK

Asentaja: Systek Skræddergaard

Valaistus: Luminex

Alakatto: Sonar X

INHIMILLINEN TEKIJÄ
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INHIMILLINEN TEKIJÄ



INTEGROIDUN VALAISTUKSEN 
YHTEISKEHITYS
Tanskalainen taloushallintoyritys BDO päätti 
rakennuttaa uudet toimitilat Herningiin. 
Keskeiseksi kysymykseksi nousi integroitu 
valaistus. Alakatot haluttiin korkealle, mutta 
toisaalta henkilöstölle haluttiin rauhaa keskittyä 
työntekoon. Akustiikan lisäksi valaistuksella on 
suuri merkitys.

Projektin aloituskokouksen jälkeen Rockfon 
ja valaisintoimittaja Luminex suunnittelivat 
yhdessä täysin uuden valaisinsarjan: Matric-
Line L3. Yhdistämällä lähes yhtenäisen pinnan 
muodostavat Sonar X -alakattolevyt Luminexin 
valaisimiin saadaan aikaan tyylikäs ratkaisu. 
Alakaton listat kannattelevat valaisimia. 
Luminexin kehittämä tasapainottava siltaratkaisu 
helpotti asennusta. Valaisinten ja alakattolevyjen 
kiinnikkeet toimivat listarakenteen kantavina 
osina.

Rockfonin ja Luminexin kehittämä ratkaisu täytti 
arkkitehdin ja BDO:n vaatimukset. Lisäksi se 
edisti projektin valmistumista.
– Ratkaisu tekee yleensä hankalasta 
asennusprosessista helpon kaikille osapuolille, 
kertoo asennuksesta vastanneen Systek 
Skræddergaardin Kim Sørensen. – Asennus sujui 
käden käänteessä.

RATKAISU TEKEE 
YLEENSÄ HANKALASTA 
ASENNUSPROSESSISTA 
HELPON KAIKILLE 
OSAPUOLILLE
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Projekti: BDO, Herning, DK

Asentaja: Systek Skræddergaard

Valaistus: Luminex

Alakatto: Sonar X

INHIMILLINEN TEKIJÄ
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OSKAR MERES
ROCKFON

INHIMILLINEN TEKIJÄINHIMILLINEN TEKIJÄ

Projekti: Sydmors Skole, Vils, DK

Arkkitehti: Ole Davidsen, Arkitektgruppen Limfjorden ApS

Suunnittelijat: A&I Rådgivende Ingeniører + D.A.I arkitekter og ingeniører

Urakoitsija: Niels Thomsen, Tømrernes Byggeselskab A/S

Alakatto ja seinät: Sonar E and X + VertiQ

ILMAVA ILMANVAIHTO
Uudessa SYDMORS SKOLESSA Morin saarella 
Tanskassa alakatosta haluttiin yhtenäinen. 
Urakoitsija Niels Thomsenin harmiksi arkkitehdit 
eivät halunneet näkyviä ilmanvaihtoritilöitä.
– Soitin Rockfonille, kerroin tilanteen ja kysyin, 
voitteko toteuttaa.

Ratkaisu löytyi Rockfon-alakattojen 
ominaisuuksista. Rockfonin Technical Manager 
Oskar Meres kertoo:
– Ihanteellinen äänenvaimennus edellyttää 
näkymättömiä rakoja levyjen välissä. Liitoksia 
tulee olla mahdollisimman monta.

Kun ripustetun alakaton yläpuolella vallitsee 
matalampi ilmanpaine, välejä voidaan hyödyntää 
pakottamalla ilma kulkemaan niiden läpi. Tällöin 
ilma vaihtuu tehokkaasti ilman pölyä ja vetoa.

Kuusi vuotta sitten Rockfon osallistui 
testiprojektiin, jossa tätä ilmiötä hyödynnettiin 
korkeakoulun ilmanvaihdossa. Etelä-Morin 
projektissa tätä ideaa sovellettiin käytäntöön 
E-reunamuodolla varustettujen Sonar-
alakattolevyjen avulla.
– Ilmanvaihtoventtiilien asentamisen sijasta 
alakatto toimii jättimäisenä venttiilinä, kertoo 
Meres. Huonetilojen yleisen akustiikan 
parantamiseksi kaikkialle rakennukseen 
asennettiin VertiQ-seinävaimennuslevyt.
–Ratkaisua ei olisi löydetty, jos emme olisi 
perehtyneet ongelmiin yhdessä, kertoo 
Thomsen. – Kaikkien asiantuntemusta ja 
tiimityötä tarvittiin. 
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NIELS THOMSEN
Tømrernes Byggeselskab A/S

INHIMILLINEN TEKIJÄ

RATKAISUA EI OLISI 
LÖYDETTY, JOS 
EMME OLISI PEREHTYNEET 
ONGELMIIN 
YHDESSÄ
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INHIMILLINEN TEKIJÄINHIMILLINEN TEKIJÄ

Projekti: Le Tivoli, Pariisi, FR

Asentaja: Augagneur

Alakatto: Krios dB Metal
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INHIMILLINEN TEKIJÄ

METALLI JA KIVIVILLA
LE  TIVOLI -toimistorakennuksissa Pariisissa 
Gare Saint Lazaren lähellä aloitettiin remontti 
vuonna 2011. Tavoitteena oli uudistaa 
seitsemässä rakennuksessa sijaitsevat 22 000 m2 
ympäristöystävällisemmiksi ja saada niille 
BREEAM-sertifiointi. Aluksi materiaaliksi 
valittiin ripustettava Krios dB 40 -kivivilla-
alakatto, mutta arkkitehti ja kiinteistön omistaja 
muuttivat myöhemmin mielensä ja halusivat 
sittenkin metallipintaisen alakaton. Alkuperäisen 
Rockfon-alakaton akustisesta suorituskyvystä ei 
kuitenkaan haluttu tinkiä. 

Rockfon ja asennuksesta vastannut Augagneur 
kehittivät uuden alakattoratkaisun. 
– Olimme tehneet Augagneurin kanssa 
yhteistyötä useissa projekteissa vuosien mittaan, 
joten tunsimme toisemme hyvin, kertoo 
Rockfonin aluemyyntipäällikkö Laurent Behuel. 
– Tutussa porukassa löysimme innovatiivisen 
ja kustannustehokkaan ratkaisun. Tiimi sai 
ajatuksen metallisista moduuleista, jotka 
vuorataan Rockfon-alakattolevyillä. Silloin 
alakatto näyttisi metalliselta, mutta Rockfon-
täyte toisi tullessaan modulaarisen kivivilla-
alakaton akustiset ominaisuudet. 
– Rockfon integroi tuotteitaan metalliseen 
alakattoon nyt ensimmäisen kerran. Lopputulos 
täytti asiakkaan vaatimukset.



TUTUSSA PORUKASSA 
LÖYSIMME INNOVATIIVISEN JA 
KUSTANNUSTEHOKKAAN RATKAISUN. 
LOPPUTULOS TÄYTTI ASIAKKAAN VAATIMUKSET
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Rockfon® on ROCKWOOL Groupiin 
rekisteröity tavaramerkki.

Rockfon
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