
BY YOU

Part of the ROCKWOOL Group

R A T K A I S U T  S I S Ä T I L O J E N  A K U S T I I K A S U U N N I T T E L U U N

 Sisäinen 
KAUNEUS ESIIN

Korjauskohteita ja uudisrakennuksia

OIVALTAVAA SUUNNITTELUA
Kansainvälisten vaikutteiden innoittamana

VANHAKIN NUORTUU
Tarkastelemme muodonmuutoksia uudessa valossa

KÄYTTÖMUKAVUUS
Kestävän kehityksen vaatimukset täyttäviä 
rakennuksia, joissa on erinomainen sisäilmasto



YHTEENSOPIVUUS

Projekti: Statoil Sandsli -toimistot, Bergen, Norja

Arkkitehti: Niels Torp

Alakatot: Rockfon Krios dB 44

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 Click 2890

SISÄLTÖ



16

76

60

82

Tässä INSPIRED BY YOU -numerossa keskitytään sisäisen kauneuden esiin tuomiseen 
projekteissa eri puolilla maailmaa. Kuten sanonta kuuluu, kauneus on katsojan 
silmässä. Rockfonilla olemme sitä mieltä, että kauneus saa alkunsa suunnittelijan 

inspiraatiosta, kun hän huomaa rakennukseen tai rakenteeseen kätkeytyvät mahdollisuudet. 
Kauneus paljastuu rakennuksen käyttäjille, kun suunnittelijan mielikuva herää eloon.  
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OIVALTAVAA SUUNNITTELUA

O I VA LTAVA A
SUUNNITTELUA 

Aidosti oivaltavassa suunnittelussa 

kiinnitetään huomiota jokaiseen 

yksityiskohtaan. Silloin vain paras 

on kyllin hyvää. 

 

Suunnittelijoiden on säilytettävä 

esteettinen näkemyksensä projektin 

edetessä – tämä on haaste. Näkemys ei saa 

muuttua tärkeämmäksi kuin lopputulos. 

Jos tehdään kompromisseja, rakennuksen 

tekemän vaikutuksen voima voi vesittyä. 

Suunnittelijat säilyttäkööt visionsa 

liikkeellepanevana voimana.  

 

Tämän julkaisun ensimmäisillä sivuilla 

esitellään projekteja, joissa visio on säilynyt 

vahvana loppuun saakka. Nämä projektit 

herättävät ihastusta ja hämmästyttävät 

joka tasolla. Nautinnollisia lukuhetkiä.
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OIVALTAVAA SUUNNITTELUAOIVALTAVAA SUUNNITTELUA

Projekti: Novo Nordiskin pääkonttori, Bagsværd, Tanska

Arkkitehti: Henning Larsen Architects

Alakatot ja seinät: Rockfon Mono® Acoustic,  

Rockfon Mono® Acoustic Flecto
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OIVALTAVAA SUUNNITTELUAOIVALTAVAA SUUNNITTELUA

NOVO NORDISK – INNOITTAJANA 
YRITYKSEN OLEMUS
Tanskalainen lääkealan yritys NOVO NORDISK 
halusi Kööpenhaminan pohjoispuolelle Bagsværdiin 
rakennettavasta uudesta pääkonttorista valoisan 
ja avoimen. Sen tuli ilmentää yrityksen olemusta. 
Henning Larsen Architects voitti suunnittelukilpailun 
tyylikkäällä ehdotuksellaan, jossa ympyränmuotoisen 
rakennuksen orgaaninen muotoilu perustuu 
insuliinimolekyylien rakenteeseen ja spiraalimaiseen 
muotoon. Nämä molekyylit ovat Novo Nordiskin 
tuotevalikoiman perusta. Lisäksi Henning Larsen 
Architectsin näkemykseen sisältyy selkeitä viitteitä 
pohjoismaiseen arkkitehtuuriperinteeseen sekä 
tanskalaiseen arkkitehtiin Arne Jacobseniin, joka 
tunnettujen muna- ja joutsentuoliensa lisäksi on 
suunnitellut myös Novo Nordiskille. 

Rakennuksen pyöreä muoto edellyttää monikäyttöisiä 
rakennusmateriaaleja. Henning Larsen Architects 
valitsi laajan atriumin pysty- ja vaakasuoriin pintoihin 
Rockfon Mono® Acoustic -ratkaisun. Arkkitehti Søren 
Øllgaardin mukaan – Monolla pystyimme luomaan 
hämmästyttävän ratkaisun, jossa jatkuvat pinnat 
sitovat huonetilat toisiinsa. Alakatto- ja seinäratkaisujen 
akustiset ominaisuudet olivat pelkkää plussaa.

Mono-järjestelmä salli suunnittelijoille vapaat kädet ja 
parantaa akustiikkaa. Arkkitehdit käyttivät sitä myös 
korostaakseen luonnonvalon virtausta rakennukseen. 
– Monon jatkuva pinta luo tilaan yhdenmukaisuutta. 
Se saa valon polveilemaan mielenkiintoisella tavalla. 
Sen rustiikkiset pinnat tekevät ilmeestä kiinnostavan, 
kertoo Søren Øllgaard. –Alakaton rakenne säväyttää.

Katso video ja lisää 
valokuvia osoitteessa  
www.rockfon.fi
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OIVALTAVAA SUUNNITTELUAOIVALTAVAA SUUNNITTELUA

Projekti: Novo Nordiskin pääkonttori, Bagsværd, Tanska

Arkkitehdit: Henning Larsen Architects

Alakatot ja seinät: Rockfon Mono® Acoustic, 

Rockfon Mono® Acoustic Flecto

MONO MAHDOLLISTI 
RATKAISUN, JOSSA 

JATKUVA PINTA 
SITOO HUONETILAN YHTEEN
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Projekti: Duda Cars, Poznan, Puola

Arkkitehti: Mariusz Wrzeszcz

Alakatot: Rockfon Krios X, Rockfon Eclipse

OIVALTAVAA SUUNNITTELUAOIVALTAVAA SUUNNITTELUA
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OIVALTAVAA SUUNNITTELUAOIVALTAVAA SUUNNITTELUA
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DUDA CARS - TIUKAT VAATIMUKSET
DUDA CARS on Puolan Poznańin johtava Mercedes-
Benz-jälleenmyyjä. 7 000 m2:n myymälärakennuksessa 
on yli 2 100 m2:n esittelytila ja huollon toimitilat. 
Esittelytilaa laajennettiin uudella suurella näyttelytilalla 
ja sisäänkäynnillä. Vanha ja uusi esittelytila yhdistyvät 
sekä arkkitehtonisesti että logistisesti. Mercedes-
Benz-logo näkyy ylväänä katseet vangitsevassa 
ympyränmuotoisessa sisäänkäynnissä. Se toimii 
maamerkkinä, joka erottaa Duda Carsin esittelytilan 
muista. Tämä arvostettu automerkki ansaitsee loisteliaat 
puitteet. – Automerkin ylellisyys vaikutti siihen, miten 
hanke toteutettiin ja viimeisteltiin. Laadulla oli tärkeä 
rooli, kertoo arkkitehti Mariusz Wrzeszcz. – Halusimme 
modernin ratkaisun, jossa on katto korkealla ja seinät 
kaukana toisistaan. Rakennuksesta ja sen sisäosista ei 
kuitenkaan saanut tulla monumentaalista eikä kylmän 
tai tyhjän tuntuista. Metallia ja lasia käytettiin runsaasti 
modernin vaikutelman sekä yhteyden luomiseksi 
aiemmin valmistuneeseen esittelytilaan. Aulan 
vuorovaikutteinen teräsveistos ja muut taiteelliset 
yksityiskohdat auttoivat leikkisän tunnelman 
luomisessa. 

Näyttelytiloissa käytetään kelluvaan listajärjestelmään 
tyylikkäästi järjestettyjä Rockfon  Krios  X 
-alakattolevyjä. Ne ovat toimivia ja tarjoavat monia 
mahdollisuuksia. – Rockfon-alakatot korostavat 
hienosti tilan tyyliä. Rakennus sisältää taidetta. Autot 
itsessään ovat kuin taideteoksia. Tyylikkäät ja erittäin 
laadukkaat alakattoelementit täydentävät vaikutelman. 
Onnistuimme asettelemaan levyt siten, että alakatot 
näyttävät veistoksilta, kertoo Wrzeszcz. 

– Tilojen käyttäjien täytyy tuntea olonsa mukavaksi, 
joten akustisia ratkaisuja tarvitaan. Vaikka alue on 
valtava, siellä ei kuulu tarpeettomia häiritseviä ääniä. 
Kiinteistötekniikka ja valaistus on helppo asentaa 
listajärjestelmään ja alakattolevyjen väliin jäävään 
tilaan. Rockfonin akustiikka-asiantuntijoista oli paljon 
apua. – Rockfonin henkilöstö antoi arvokasta tukea. 
Saimme apua materiaalien valinnassa ja logistiikassa 
sekä odottamattomissa tilanteissa, kertoo Wrzeszcz.

OIVALTAVAA SUUNNITTELUA OIVALTAVAA SUUNNITTELUA
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Projekti: Duda Cars, Poznan, Puola

Arkkitehti: Mariusz Wrzeszcz

Alakatot: Rockfon Krios X, Rockfon Eclipse

OIVALTAVAA SUUNNITTELUA OIVALTAVAA SUUNNITTELUA
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Projekti: Arts et Vie -uima-allasrakennus, Plozévet, Ranska

Arkkitehti: Gauthier Philippe

Alakatot: Rockfon Sonar X, Rockfon Sonar G

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 Hook D850 ECR class D

OIVALTAVAA SUUNNITTELUA

VAIKKA UIMA-ALTAASSA 

POLSKII LAPSIA, MELU  

EI HÄIRITSE

Katso video ja lisää 
valokuvia osoitteessa  
www.rockfon.fi

ARTS ET VIE - 
ALLASRAKENNUKSEN 
RAUHALLINEN ILMAPIIRI
Ranskan Plozévet'ssa sijaitseva ARTS ET VIE 
-lomakeskus on Bretagnen ensimmäinen, 
jossa on sisäuima-allas. Tämä neljän tähden 
lomapaikka avattiin vuoden 2014 kesäkuussa 
18 kuukautta kestäneen rakennusvaiheen 
jälkeen. Vieraita majoitetaan bungaloweissa 
maaliskuusta marraskuuhun. Kaikenikäisille 
tarkoitetussa lämmitetyssä uima-altaassa polskii 
koulujen loma-aikoina lähinnä lapsia. Muulloin 
sitä käyttävät eläkeläiset.

Akustiikka on tunnetusti vaikeaa saada 
hallintaan uima-altaita ympäröivissä tiloissa. 
Projektin arkkitehti Gérard-Charles Gautier 
kohtasi haasteita luodessaan ympäristön, jossa 
sekä kuntouimarit että lapset viihtyvät. Hän 
valitsi alakattoon akustiset Rockfon Sonar 
-kivivillalevyt, jotka kiinnitettiin Chicago Metallic 
T24 ECR class D -listajärjestelmään. Näin saatiin 
aikaan laadukas ja luotettava rakenne, jossa 
kosteus ei aiheuta korroosiota. 

Akustiikan lisäksi Sonar-alakattolevyjen sileä 
valkoinen pinta ja piiloon jäävä X-reunamuoto 
auttavat suunnittelijoita luomaan monoliittiselta 
vaikuttavan mutta silti irrotettavan alakaton. 
Kiinteistön omistaja Vincent Berthy on 
huomannut, että lomakeskuksen vieraat 
nauttivat rakennuksessa vallitsevasta 
ilmapiiristä. – Varsinkin uima-allasrakennuksen 
esteettisyys vetoaa. Saadun palautteen mukaan 
vieraat arvostavat valoisuutta ja ilmavuutta, hän 
kertoo. – Ympäristössä on hiljaista silloinkin, kun 
ikkunat ovat auki.

Berthy on varma rakennuksen akustiikan 
merkityksestä. – Vieraat ovat antaneet 
erinomaista palautetta uima-allasrakennuksesta. 
Siellä ei ole meluisaa, vaikka altaassa olisi 
lapsia, hän kertoo. – Muissa rakennuksissa 
lapsilaumojen aiheuttama melu häiritsee mutta 
tässä rakennuksessa ei. Vaikka lapset pitäisivät 
meteliä, muut vieraan voivat nauttia uima-
altaan käyttämisestä. Prosessin aikana saatiin 
arvokkaita kokemuksia tulevia hankkeita varten. 
– Näitä ratkaisuja pitäisi käyttää muuallakin. En 
ole aikaisemmin törmännyt näin laadukkaaseen 
tuotteeseen, Berthy toteaa.
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CHIZHOVKAN AREENA – 
TAPAHTUMIEN KESKIPISTE
Tarve uudelle jääkiekkostadioville kävi selväksi, 
kun Valko-Venäjä sai järjestettäväkseen vuoden 
2014 jääkiekon MM-kisat. Pääkaupungissa oli 
entuudestaan 15 000 katsojalle tarkoitettu 
areena, mutta kilpailun sääntöjen mukaan 
tarvittiin toinenkin kaukalo. Siksi päätettiin 
rakentaa 9 000 katsojalle tarkoitettu 
CHIZHOVKAN AREENA näkyvälle paikalle 
Minskin asuinalueelle Chizhovkan tekoaltaan 
rannalle. 

Areenan kahden vesipisaran keskinäistä 
vuorovaikutusta kuvaava muoto perustuu sen 
sijaintiin. – Areena sijaitsee tekoaltaan rannalla, 
joten konseptiksi valittiin vesipisarat. Yhdistin 
ne, jotta syntyy vaikutelma isosta pisarasta 
eli suuremmasta areenasta, joka sulauttaa 
itseensä pienemmän pisaran, kertoo projektin 
pääarkkitehtinä toiminut Marat N. Grodnikov.

Vaikka jääkiekkoareena rakennettiin yhtä 
tapahtumaa varten, Grodnikov halusi, että 
rakennuksesta olisi iloa naapurustolle myös 
maailmanmestaruuskisojen jälkeen. Siksi 
hän lisäsi siihen pienemmän kaukalon, jonka 
ympärille mahtuu 500 katsojaa, ja 5 000 m²:n 
kauppakeskuksen rakennuksen kolmanteen 
kerrokseen. 

Areenalla järjestetään myös musiik-
kitapahtumia, joten akustiikka oli tärkeää. – 
Projektin talouden optimoimiseksi aloitimme 
analysoimalla akustiikan, kertoo Grodnikov. 
Laskelmien jälkeen areenalle asennettiin hyvän 
akustiikan saavuttamiseksi Rockfon Tropic- ja 
Rockfon Lilia -kivivillalevyjä.

Materiaaleja luovasti yhdistelemällä saatiin 
aikaan monikäyttöinen areena, jonka akustiikka 
soveltuu moniin tarkoituksiin. – Kumisevia ääniä 
tai merkittävää jälkikaiuntaa ei esiinny. Akustiikka 
toimii varsinkin suuremmalla areenalla, jossa 
järjestetään myös musiikkiesityksiä. Areenaa 
ei ole tarvinnut äänieristää niitä varten, koska 
akustiikka ei aiheuta ongelmia, kertoo Grodnikov.

OIVALTAVAA SUUNNITTELUAOIVALTAVAA SUUNNITTELUA
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Projekti: Chizhovkan areena, Minsk, Valko-Venäjä

Arkkitehti: Marat N. Grodnikov

Alakatot: Rockfon Tropic, Rockfon Lilia

OIVALTAVAA SUUNNITTELUAOIVALTAVAA SUUNNITTELUA
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MARKTHAL –  
HILJAISUUTTA JA ÄÄNTIÄ
Alankomaissa ei ole montaa Rotterdamin 
keskustan MARKTHAL-torin kaltaista katettua 
tilaa. Ainutlaatuisen rakenteen suunnitteli 
MVRDV Architects. Rotterdamin kaupunki 
tilasi tältä toimistolta yhdistetyn torin ja 
asuinrakennuksen. Monen luonnosvaiheen 
jälkeen MVRDV päätti, että toria ei pidä kattaa 
perinteisellä matalalla katolla vaan kaarella. 
– Silloin asunnoista avautuu näköala torille ja 
syntyy elämyksiä, kertoo projektin arkkitehti 
Anton Wubben MVRDV:stä.

Jotta tori nousisi rakenteen keskipisteeksi, 
kaaren sisäpuoli päätettiin peittää 4 000 
värikkäällä paikallisen taiteilijan Arno Coenin 
tekemällä paneelilla. Ympäröivistä asunnoista 
avautuu näköala torille. Kattoterassiasuntoihin 
tuli lasilattiat, jotta asukkaat voivat katsella 
torikojuja ylhäältäpäin. MVRDV jätti muut 
elementit minimiin suunnatakseen rakennusten 
käyttäjien huomion torielämään. – Tori haluttiin 
nostaa ratkaisun keskipisteeksi, joten kaikkien 
toimintojen täytyy tukea tätä ajatusta, kertoo 
Wubben. – Siksi tilasta tehtiin mahdollisimman 
minimalistinen.

MVRDV halusi jättää ikkunakehysten, lattioiden ja 
alakattojen kaltaiset elementit mahdollisimman 
huomaamattomiksi. Siksi niihin valittiin 
rauhallinen harmaa väri. – Halusimme akustisen 
alakaton ilman saumoja ja siihen juuri oikeat värit, 
joten valinta oli Rockfon  Mono®  Acoustic E, 
kertoo Wubben. Näin syntyi vaikuttava rakenne, 
jota leimaa yksityisyyden ja vuorovaikutuksen 
tasapaino. – Lopulta syntyi tila tai kehykset toria 
varten. Emme olisi uskoneet, että kaupunki 
ottaisi projektin niin vahvasti omakseen. 
Vaikka suunnittelussa tähdättiin ihmisten 
palvelemiseen, lopputulos yllätti, hän kertoo.

OIVALTAVAA SUUNNITTELUAOIVALTAVAA SUUNNITTELUA
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Projekti: Markthal, Rotterdam, Alankomaat

Arkkitehti: MVRDV

Asentaja: Pennings Akoestiek

Alakatot: Rockfon Mono® Acoustic

Listajärjestelmä: Chicago Metallic Monolitic

OIVALTAVAA SUUNNITTELUAOIVALTAVAA SUUNNITTELUA

TORI HALUTTIIN NOSTAA 
RATKAISUN KESKIPISTEEKSI, 

JOTEN KAIKKIEN 
TOIMINTOJEN 

TÄYTYY TUKEA TÄTÄ 
AJATUSTA.
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BESTSELLER –  
INTIIMI YKSINKERTAISUUS
BESTSELLER halusi Tanskan Aarhusiin 
rakennettavaan uuteen aluetoimistoonsa 
intiimiyttä. Jotta veden äärelle kävelylaiturin 
juurelle ei nousisi valtavaa rakennusta, 
suunnitelma perustuu erilaisten ulkotilojen 
rytmittämiin rakennuksiin. Pientä eloisaa 
kaupunkia muistuttava rakennusryhmä koostuu 
22 000 m²:stä työskentely- ja esittelytiloja, 
auditoriosta ja maanpäällisistä yhteistiloista. 
Lisäksi maan alla on 24 000 m² pysäköintitilaa 
ja studioita sekä tiloja logistiikkaa ja teknisiä 
palveluita varten. Suunnittelusta vastaa 
C.F.  Møller. Kohde sijaitsee alueella, jota 
on verrattu Lontoon Docklandsiin. Entinen 
teollisuusalue muuttuu uudeksi asuin-, 
liikekeskus- ja kulttuurikaupunginosaksi. 
Uusi toimitila Tanskan toiseksi suurimmassa 
kaupungissa auttaa kansainvälistä muotibrändiä 
kehittämään toimintaansa.

Rakennuksen design on yksinkertainen. 
Massoittelua leimaa lineaarisuus. Rakennus toimii 
näkyvänä maamerkkinä veden äärellä. Julkisivua 
leimaa kiven ja lasin muodostama kurinalainen 
ruudukko. Rakennus kuluttaa vain vähän 

energiaa, koska se jäähdytetään merivedellä 
ja lämmitetään aurinkoenergialla. Tavoitteena 
on sulautua ympäristöön arkkitehtuurin 
yksinkertaisuuden korostamiseksi. Rakennusten 
väliin jäävä katu yhdistää ne toisiinsa.

Vaikuttava lähes 22 000 m2:n yhtenäinen 
Rockfon Mono® Acoustic -alakatto pitää sisätilat 
yksinkertaisina, valoisina ja tilavina. Lisäksi se 
kätkee sisäänsä tarvittavan kiinteistötekniikan. 
Valaistus, ilmanvaihto ja sammutuslaitteistot 
kulkevat alakaton yläpuolella telineillä. 
Rockfon Mono® Acoustic -alakaton akustisia 
ominaisuuksia ja valonheijastavuutta tarvitaan 
avokonttoreissa ja yhteistiloissa. – Halusimme 
pitää valtavan alakaton mahdollisimman 
pelkistettynä ja yksityiskohtien määrän 
minimissä, kertoo Julian Weyer, osakas C.F. 
Møllerillä. – Olemme vähentäneet alakatossa 
tarvittavien elementtien määrää ja piilottaneet 
talotekniikan. Siksi valintamme oli Rockfonin 
valkoinen Mono-alakatto. Oli haasteellista 
saada alakatosta yhtenäinen, mutta miellyimme 
Monon yksinkertaisuuteen ja saumattomuuteen.

OIVALTAVAA SUUNNITTELUA OIVALTAVAA SUUNNITTELUA

JULIAN WEYER  
C.F. MØLLER

VÄHÄELEISYYS JA 

SAUMATTOMUUS 
MIELLYTTÄVÄT
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?OIVALTAVAA SUUNNITTELUA OIVALTAVAA SUUNNITTELUA

Parempi Rockfon 
Mono® Acoustic
Frank Winters,  
Systems Development Manager, Rockfon 
 
Useimmat arkkitehdit ja suunnittelijat ovat 
mieltyneet saumattoman alakaton ulkonäköön, 
ulkonäköön. Heistä tuntuu, että pitää valita 
joko estetiikka tai akustiikka. Tämä toimi 
lähtökohtana, kun Rockfon Mono® Acoustic 
-alakatot suunniteltiin. Se on paras mahdollinen 
akustinen alakatto. Ainutlaatuinen järjestelmä 
saatiin aikaan, kun perinteiseen ripustettavaan 
alakattoon yhdistettiin erikoistäyte aine ja 
-pintakäsittely. Näin muodostui alakatto,joka 
koostuu paloturvallisesta ja kosteudenkestävästä 
kivivillasta mutta on tarpeeksi monikäyttöinen 
suunnittelijoiden ratkaisuihin. Joustavat Rockfon 
Mono® Acoustic Flecto -paneelit voidaan taivuttaa 
mihin muotoon tahansa, joten ne eivät rajoita 
arkkitehtien suunnittelunvapautta. 

Rockfon Mono® Acoustic-järjestelmään on 
äskettäin tehty parannuksia arkkitehtien ja 
asentajien iloksi. Pinnasta on tehty sileämpi 
ja valkoisempi, jotta se heijastaa valoa juuri 
niin hyvin kuin arkkitehdit haluavat. Asentajat 
arvostavat sitä, että uuteen parannettuun pintaan 
voidaan kohdistaa suurempi paine. Tällöin 
kiinnittäminen sujuu nopeammin. Lisäksi uudet 
kiinnikkeet säästävät asennusaikaa, kun ruuveja 
tarvitaan vähemmän. Alakattolevyjen suippoja 
reunoja on pienennetty, jotta tasainen lopputulos 
saavutetaan pienemmällä määrällä täyteainetta.

Projekti: Bestsellerin pääkonttori, Aarhus, Tanska

Arkkitehti: C.F. Møller

Alakatot: Rockfon Mono® Acoustic

Listajärjestelmä: Chicago Metallic Monolitic

FRANK WINTERS 
ROCKFON
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Projekti: Valko-Venäjän lentokenttä, Minsk, Valko-Venäjä

Arkkitehti: Oleg V. Sergeyev, Minskproyekt Municipal  

Unitary Engineering Design Enterprise

Alakatot: Rockfon Tropic, Rockfon Eclipse

VANHAKIN NUORTUUVANHAKIN NUORTUU
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VANHAKIN 

N U O R T U U

Inspiraatioon perustuva 

uudistaminen löytää tilaan 

kätkeytyneet mahdollisuudet 

ja nostaa kauneuden esiin. Tällöin 

rakennus siirtyy menneisyydestä 

nykyaikaan. 

 

Yksi korjausrakentamisen 

suurimmista haasteista on 

saada ihmiset uskomaan, 

että lopputulos on parempi 

kuin uudisrakennus, eli että 

purkamiselle ei ole perusteita. 

Mielipiteet ovat onneksi 

muuttumassa. 

 

Nykyään aletaan ymmärtää, 

että oikein uudistamalla 

rakennuksesta tulee 

taloudellisempi ja 

ympäristöystävällisempi kuin 

uudisrakentamalla. Monesti 

on vaikeaa luoda moderni 

lopputulos, jossa rakennuksen 

historia yhdistyy nykyaikaiseen 

tekniikkaan, mukavuuteen ja 

palveluihin. Siksi materiaalien 

valinnalla on suuri merkitys. 

VANHAKIN NUORTUUVANHAKIN NUORTUU
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Projekti: Valko-Venäjän lentokenttä, Minsk, Valko-Venäjä 

Arkkitehti: Oleg V. Sergeyev, Minskproyekt Municipal  

Unitary Engineering Design Enterprise

Alakatot: Rockfon Tropic, Rockfon Eclipse

HALUSIMME LUODA 
TÄYSIN UUDET SISÄTILAT 

MODERNIN, VALOISAN JA ILMAVAN 

ARKKITEHTUURIN AVULLA 
NYKYISEN RAKENNUKSEN 

KUOREN SISÄÄN

VANHAKIN NUORTUUVANHAKIN NUORTUU
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MINSKIN LENTOKENTTÄ – 
AKUSTIIKAN SIIVELLÄ
1980-luvulla rakennettu MINSKIN 
LENTOKENTTÄ toimii Valko-Venäjän 
ilmaliikenteen solmukohtana. Sen kapasiteetiksi 
suunniteltiin alun perin noin 5,2 miljoonaa 
matkustajaa vuodessa. Aluksi jopa 80 % 
liikenteestä suuntautui Neuvostoliittoon. Kun 
geopoliittinen tilanne muuttui, lentokentästä 
tuli yhä tärkeämpi Länsi-Euroopan ja IVY-maiden 
välisessä liikenteessä. Vuosituhannen vaihteessa 
lentokentän kapasiteetti kuitenkin romahti. 
Rakennukset eivät enää täyttäneet kansainvälisiä 
vaatimuksia. 

Lentokenttä päätettiin uudistaa. 
Matkustajapalveluita haluttiin parantaa, 
yleisilmettä kohentaa ja kansainväisen 
lentoliikenteen kapasiteetti nostaa jopa 70 %:iin. 
– Korjausrakentamiselle ja uudisrakentamiselle 
asetettavat tavoitteet eroavat toisistaan 
huomattavasti. Tässä tapauksessa oli tyydyttävä 
kokoon ja arkkitehtuuriin, jotka olivat peräisin 
Neuvostoliiton ajoilta. Projektin kantavana 
voimana oli halu luoda täysin uudet sisätilat 
modernin, valoisan ja ilmavan arkkitehtuurin 
avulla nykyisen rakennuksen kuoren 
sisään, kertoo projektin vastaava arkkitehti 
Minskproyektin Oleg V. Sergeyev. – Olemme 
tehneet sisätiloihin dramaattisia muutoksia, 
virtaviivaistaneet terminaalialuetta, luoneet 
täysin uusia kulkureittejä matkustajaliikenteelle 
sekä sijoittaneet lähtöselvitystiskien ja 
odotustilojen täysin uuteen paikkaan, jotta 
matkustajat saavat tarvitsemansa palvelun, 
kertoo Sergeyev.

Tilojen laajentaminen uudelleen mallintamalla 
perustuu legendaarisen arkkitehdin Le 
Corbusier'n periaatteisiin ja hänen kykyynsä 
jäsentää tilaa. Lisäksi oli täytettävä paikalliset 
paloturvallisuus- ja alkustiikkavaatimukset. – 
Lentokenttäprojektissa piti mukavia sisätiloja 
luotaessa ottaa huomioon kansainväliset 
matkustajapalvelu- ja melustandardit, 
kiinnitimme erityistä huomiota rakennus-
materiaalien valintaan esimerkiksi käyttämällä 
erikoislasia ja ripustettavia akustisia alakattoja, 
kertoo Sergeyev. Alakattojen suorituskyvylle 
asetettavat määräykset täytettiin valitsemalla 
ripustettavien Rockfon Tropic- kivivilla-
alakattojen yhdistelmä täydennettynä akustisilla 
Rockfon Eclipse saarekkeilla. – Valitsimme 
ripustettavat Rockfon-alakatot, koska ne 
täyttävät paloturvallisuudelle ja akustiikalle 
asetetut vaatimukset. Rockfon-tuotteet ovat 
meille uusia ja nykyaikaa edustavia ratkaisuja. 
Valintamme perustui niiden tarjoamaan 
lisäarvoon ja laatuun, sanoo Sergeyev.

VANHAKIN NUORTUUVANHAKIN NUORTUU
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VANHAKIN NUORTUU

Projekti: S:t Lars, englantilainen koulu, Lund, Ruotsi

Arkkitehdit: Sews, Juul | Frost

Asentaja: Intermontage i Bromölla AB

Alakatot: Rockfon Sonar dB 44, Rockfon Koral,  

Rockfon Hygienic, Rockfon Hygienic Plus

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 Click 2890

VANHAKIN NUORTUU 

Katso video ja lisää 
valokuvia osoitteessa  
www.rockfon.fi
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S:T LARS – UUTTA UUDELLE 
SUKUPOLVELLE
Englantilainen koulu ja sen 300 oppilasta 
muuttivat S:T LARS -rakennuksen uuteen 
äskettäin peruskorjattuun osaan elokuussa 2014. 
Historiallinen S:t Lars-rakennus on rakennettu 
vuonna 1879. Aikanaan siellä toimi mielisairaala. 
S:t Larsin alueen historiallisen arkkitehtuurin 
vuoksi punatiilinen julkisivu säilytettiin, 
kun rakennus muutettiin peruskouluksi. 
Malmössä toimivan Sews -arkkitehtitoimiston 
ja Kööpenhaminassa toimivan Juul | 
Frost -arkkitehtitoimiston suunnittelema 
muutostöiden ensimmäinen vaihe on juuri 
valmistunut. Toinen vaihe on käynnistymässä. 

Vaikka rakennuksen ulkopuoli pidettiin lähes 
ennallaan, sen sisällä on tehty suuria muutoksia. 
NCC muutti kiinteistön ympäristöystävälliseksi. 
Sen vaikutus ympäristöön jää vähäiseksi, 
ja sisäilmasto on erinomainen. Swedish 
Miljöbyggnad -ympäristösertifioinnin saamiseksi 
NCC asensi rakennukseen energiatehokkaat 
ikkunat, lämmön talteenotolla varustetun 
ilmanvaihdon, ulkoseiniin lisäeristeet ja 
alakatoiksi Rockfon-kivivillalevyt. Tavallisissa 
luokkahuoneissa on Rockfon Koral -alakatot. 
Studiotiloissa on Rockfon Sonar dB 44 -alakatot. 
Koulun keittiöön asennettiin Rockfon Hygienic- 
ja Rockfon Hygienic Plus -alakatot.

Intermontage i Bromölla AB:n asentajat 
kiinnittivät alakattolevyt Chicago Metallic 
T24 -listajärjestelmän avulla. "Olemme erittäin 
tyytyväisiä uuden Rockfon-listajärjestelmän 
etuihin", kertoo Ola Gladh Ikyseisestä yrityksestä. 
– Listajärjestelmässä ei tarvita öljyä, joten 
asentajat voivat pitää käsineitä koko asennuksen 
ajan. Profiileita on helppo käsitellä, koska ne ovat 
jäykkiä. Laajasta valikoimasta on helppo valita 
näyttävät pystysuuntaiset osat.

VANHAKIN NUORTUU

PROFIILEITA ON HELPPO 
KÄSITELLÄ, KOSKA NE 
OVAT JÄYKKIÄ. LAAJASTA 
VALIKOIMASTA ON 
HELPPO VALITA 
NÄYTTÄVÄT OSAT

VANHAKIN NUORTUU 
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VANHAKIN NUORTUUVANHAKIN NUORTUU

Projekti: S:t Lars, englantilainen koulu, Lund, Ruotsi

Arkkitehdit: Sews, Juul | Frost

Asentaja: Intermontage i Bromölla AB

Alakatot: Rockfon Sonar dB 44, Rockfon Koral,  

Rockfon Hygienic, Rockfon Hygienic Plus

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 Click 2890
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ZOETERMEERIN 
MORMONIKIRKON 
TAIVAALLINEN AKUSTIIKKA
Alankomaissa toimiva kirkko siirtyi Haagissa 
vaikuttavaan uuteen temppeliin, mutta menetti 
samalla monitoimisen kokoustilansa. Kuusi 
vuotta Haagin temppelin valmistumisen jälkeen 
vuonna 2008 seurakunta löysi tilan uutta kirkkoa 
varten läheisestä Zoetermeeristä.

MORMONIKIRKON pohjapiirros perustuu 
kirkkokunnan vakiosuunnitelmaan. 
Zoetermeeriin rakennettu kirkko on Saksassa 
toimivan kirkon kopio. Tämän rakennuksen 
alakaton rakenne on ainutlaatuinen. Siinä 
valaistus on integroitu puisiin listoihin. 
Kirkkorakennuksen akustiikalla on erittäin suuri 
merkitys. Salt Lake Cityssä sijaitseva mormonien 
tabernaakkeli tunnetaan yhtenä maailman 
akustisesti täydellisimmistä rakennuksista. Siksi 
kirkko kääntyi akustiikka-asiantuntijan puoleen. 

Projektissa hyödynnettiin Saksasta saatuja 
kokemuksia. Sikäläinen rakenne havaittiin 
suhteellisen kalliiksi. Lisäksi se oli hankala 
asentaa, eikä akustiikka ollut halutulla tasolla. 
Slukom-asennusurakointiliike tutustui 
rakenteeseen tarkemmin. Yhdessä Rockfon 
kanssa se laati alakaton rakenteeksi ehdotuksen, 
johon tarvitaan vähemmän osia. Sen avulla 
säästettiin aikaa ja rahaa. 

VANHAKIN NUORTUUVANHAKIN NUORTUU
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Projekti: Mormonikirkko, Zoetermeer, Alankomaat

Arkkitehti: Meijer & van Eerderen architectenbureau

Asentaja: Slukom afbouw

Alakatot: Rockfon Krios D

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 Hook 2850

VANHAKIN NUORTUUVANHAKIN NUORTUU
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T KUIPKEN VELODROMI  
AKUSTIIKKA KUNTOON
T KUIPKEN VELODROMI Belgian Gentissä 
tunnetaan siellä vuosittain järjestettävästä 
pyöräilykilpailusta. Lisäksi siellä järjestetään 
konsertteja, palkintojenjakotilaisuuksia, 
kirjamessuja ja näyttelyitä. Rakennus on ollut 
kovassa käytössä, mikä on rasittanut puukuituista 
alakattoa. Sille ei ole tehty mitään rakennuksen 
valmistumisen eli 1960-luvun jälkeen. Veden ja 
tupakansavun vaurioittama vuotava alakatto 
piti vaihtaa. Arte & Deco Architecture and 
Planning asetti suunnittelussaan esteettisyyden 
ja akustisen mukavuuden etusijalle. Lisäksi 
5  600  m²:n uuden alakaton piti täyttää Belgian 
tiukat paloturvallisuusmääräykset.

Uuden rakenteen piti mukautua alumiinisen 
kantavan rakenteen kaarevaan muotoon. 
Lummenissa toimivan Calun asentajat tekivät 
tiivistä yhteistyötä Rockfonin kanssa testaamisen 
ja projektisuunnitelman yhteydessä, kun 85 x 
65 metrin alakatto vaihdettiin. Projekti edellytti 
huolellista suunnittelua, sillä kaareva muoto 
alkoi 17 metriä reunoista ja sen matalin kohta oli 
13 metrin korkeudella. – Meidän piti pystyttää 
valtavat 25 000 m3:n rakennustelineet kolme 
kertaa, jotta onnistuimme tekemään työn 
kolmessa vaiheessa. Urakka kesti yhteensä 
kolme kuukautta, kertoo Calun Raf Bervoets . 

Kun vanha puukuiduista ja sementistä koostuva 
oli poistettu, tiimin täytyi valita uudet materiaalit, 
jotka sopivat nykyisen rakenteen mittoihin. – 
Asensimme täysleveän Rockfon Krios -alakaton 
käyttämällä Benelux-maissa harvinaisia 1250 
x 1250  mm:n alakattolevyjä. Näin tehtiin, 
koska alakatto piti ripustaa suojeltuun 
kattorakenteeseen, jossa väli oli 1250 mm. 
Tämä mitoitus on yleinen Rockfonin ja Chicago 
Metallicin Saksassa käytettävässä valikoimassa. 
Onneksi sain tukea molemmilta yrityksiltä, 
kertoo Raf Bervoets.

VANHAKIN NUORTUU VANHAKIN NUORTUU

MEIDÄN TÄYTYI 

RIPUSTAA ALAKATTO 
SUOJELTUUN 

KATTORAKENTEESEEN.
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Projekti: Kuipken velodromi, Gent, Belgia

Arkkitehti: Arte & Deco Architecture and Planning

Asentaja: Calu

Alakatto: Rockfon Krios A 1250x1250

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 Hook 850

VANHAKIN NUORTUU

Akustiikan 
korjaaminen tilan 
käyttötarkoituk-
sen mukaan
Pascal Van Dort
Area Sales Manager, Holland, Rockfon
 
Sata vuotta sitten kuuluisa saksalainen fyysikko ja 
mikrobiologian suunnannäyttäjä Robert Koch  
(1834-1910) totesi, että "tulee päivä, jolloin ihmisten 
täytyy taistella melua vastaan yhtä ponnekkaasti 
kuin koleraa ja ruttoa vastaan kamppailtiin". Tämä 
havaitaan nykyään, kun monissa kaupungeissa 
tyhjiksi jääneiden rakennusten käyttötarkoitus 
muutetaan tai niitä korjataan. Akustista mukavuutta 
tarvitaan yhä enemmän. Monien tutkimusten 
mukaan puolet henkilöstöstä on tyytymätön 
toimistoissa vallitsevaan sisäilmastoon. 60 % 
ilmoittaa, että melu on pääasiallinen häiriölähde. 
Lisäksi kolmasosa akustisesti huonoissa ympäristöissä 
työskentelevistä altistuu työperäiselle stressille ja 
uniongelmille.

Huonetilan mukavuus määräytyy pitkälle akustisten 
olosuhteiden mukaan. Kunnollinen akustiikka auttaa 
keskittymään ja antaa paremman auditiivisen 
elämyksen. Tällöin vältetään niin kutsuttu 
cocktailkutsuilmiö, joka aiheutuu, kun meluisassa 
ympäristössä syntyy kiusaus puhua yhä kovemmalla 
äänellä, jotta tulee kuulluksi. Tällaisissa huonetiloissa 
perinteinen ripustettava alakatto voi tehdä ihmeitä, 
mutta se ei aina ole mahdollinen teknisistä tai 
esteettisistä syistä. Siksi Rockfon tarjoaa erilaisia 
ratkaisuja, kuten monenmuotoisia ja -värisiä akustisia 
Rockfon Eclipse -saarekkeita. Pystysuuntaiset Rockfon 
Contour -äänenvaimentimet ja Infinity-saarekkeet, 
joissa voidaan käyttää erilaisia akustisia paneeleita 
yhdessä Chicago Metallic Infinity -profiilien kanssa.

VANHAKIN NUORTUU

PASCAL VAN DORT
Rockfon
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KÄYTTÖMUKAVUUS

Suunnittelijat ja kiinteistöjen omistajat 

voivat luoda sisätiloihin aivan uudenlaista 

mukavuutta kestävän kehityksen 

vaatimukset täyttävän rakennustekniikan avulla.  

 

Ympäristöystävällinen rakentaminen kehittyy 

ja kiinnostaa yhä enemmän. Enää ei keskitytä 

pelkkään sertifiointien metsästämiseen. 

Nykyään kiinteistöjen omistajat ja kehittäjät 

etsivät kestävyysvaatimukset täyttäviä 

menetelmiä, joiden avulla rakennuksista 

tehdään ympäristöä säästäviä, kannattavia ja 

terveellisiä. 

 

Yhä yleisemmin rakennusten käyttäjien 

mukavuutta ajatellaan jo varhaisessa vaiheessa 

suunnitteluprosessia. Mukavuus on muutakin 

kuin fysiikkaa. Huomioon otetaan esimerkiksi 

monikäyttöisyys ja hyvinvointi. Tavoitteena 

on varautua rakennuksen tulevaan käyttöön 

ja tehdä tulevaisuuden vaatimukset täyttäviä 

päätöksiä sekä varmistaa käyttömukavuus.

KÄYTTÖMUKAVUUS KÄYTTÖMUKAVUUS
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Projekti: Lyceum Schravenlant, Schiedam, Alankomaat

Arkkitehti: LIAG architecten, NL

Asentajat: PBS, Oss 

Alakatot: Rockfon Krios 

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 Hook 2850

Valokuvat: Moni van Bruggen, Sebastiaan Knot 
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GARY MADARAS, 
ROCKFON 

KESTÄVÄSSÄ RAKENNUKSESSÄ 
ÄÄNET KUULOSTAVAT HYVILTÄ 
Ympäristöystävällisyyden lisäksi haluamme 
kertoa rakennusten käyttömukavuudesta. 
Hyvä akustiikka antaa ihmisten oppia, 
työskennellä ja parantua. Rakennusten avulla 
täytyy voida pitää huolta ympäristön lisäksi 
myös ihmisistä, sanoo Rockfonin akustiikka-
asiantuntija fil. tri Gary Madaras. 

Ympäristöystävällisen rakentamisen saa koko 
ajan lisää jalansijaa, mutta äänen merkitystä 
ei aina tiedosteta. Jos keskitytään pelkästään 
ympäristövaikutusten vähentämiseen, voidaan 
joutua tinkimään rakennusten pitkäikäisyydestä, 
sisäilmastosta ja paloturvallisuudesta. Kestävän 
kehityksen vaatimukset täyttävien rakennusten 
tulee olla myös mukavia ja turvallisia käyttäjilleen.

Ympäristön suojeleminen on vain osa kestävän 
kehityksen vaatimusten täyttämistä. – Monien 
mielestä kestävässä kehityksessä tärkeintä on 
luonnonvarojen säästäminen ja ympäristön 
suojeleminen. Tietysti niillä on merkitystä, mutta 
ihmisiä ei saa unohtaa, muistuttaa Gary Madaras. 

Keskusteluissa unohdetaan usein kestävän 
kehityksen sosiaalinen ulottuvuus, johon 
akustiikkakin sisältyy. – Vaikka rakennukseen 
olisi valittu täydellisen kestävät materiaalit 
tai se kuluttaisi vain vähän energiaa, se ei 
täytä vastuullisuusvaatimuksia, jos sen sisällä 
haaskataan arvokasta inhimillistä pääomaa, 
huomauttaa Gary Madaras. 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN SOSIAALINEN 
ULOTTUVUUS
Melu haittaa tuottavuutta, ihmissuhteita ja 
yleistä hyvinvointia. Kuuloaisti kertoo, onko 
ympäristö turvallinen vai vaarallinen. – Kuuloaisti 
on osa luonnollista puolustusjärjestelmäämme. 
Siksi kovat äänet häiritsevät ja voivat laukaista 
reaktioita. Sydämen syke ja hengitys nopeutuvat 
ja lihakset jännittyvät, kertoo Gary Madaras. 
Kuuloaistia ei voi sulkea pois, joten melu voi 
aiheuttaa stressiä. 

– Melu vaikuttaa hyvinvointiimme lyhyellä 
ja pitkällä aikavälillä. Stressi voi vaikuttaa 
sosiaaliseen käyttäytymiseemme sekä 
ihmissuhteisiimme työpaikalla ja kotona, hän 
sanoo. – Siksi suunnittelijoiden täytyy tietää 
kuinka akustiikka vaikuttaa rakennusten 
käyttäjien hyvinvointiin ja heidän asiakkaidensa 
talouteen pitkällä aikavälillä. Akustiikassa ei ole 
kysymys pelkästään vähimmäisvaatimusten 
täyttämisestä. 

Tämä näkyy kaikkein selkeimmin terveyden-
huollon rakennuksissa. – Jos potilaat eivät saa 
parantavaa unta, sairaalahoitojaksot pitenevät. 
Tarvitaan enemmän kipulääkitystä, joten 
kaatumisen riski suurenee. Kotiuttamisen 
jälkeen he saattavat joutua palaamaan sairaalaan 
siellä aiheutuneiden komplikaatioiden vuoksi. 
Yhdysvalloissa joiden sairaaloiden saamat 
määrärahat on osittain sidottu siihen, kuinka 
hiljaista potilashuoneiden ympäristössä on.

Vastaavasti melu ja huono sisätilojen akustiikka 
voivat vaikeuttaa oppimista kouluissa. – 
Tilastojen mukaan oppilaat kuulevat ja 
ymmärtävät vain kolme sanaa neljästä. Mitä 
nuorempia he ovat, sitä vaikeampaa heidän on 
päätellä, mitkä sanat jäävät puuttumaan, toteaa 
Madaras. Puutteellinen akustiikka voi vaikeuttaa 
täsmällisestä viestintää. Kouluissa ja työpaikoilla 
voi aiheutua ongelmia, mutta sairaaloissa melu 
on hengenvaarallista.

VIESTINTÄ JA TUOTTAVUUS 
Melu vaikuttaa tuottavuuden lisäksi 
yleiseen hyvinvointiin. Yleensä henkilöstö 
aiheuttaa organisaatioille suurimmat 
kustannukset. Tutkimusten mukaan jopa 90 % 
organisaation kuluttamista luonnonvaroista 
käytetään työvoimaan ja alle 10 % fyysiseen 
työntekopaikkaan.

– Vaikka monien 
mielestä on tärkeintä, 
että lattiamatot tai 
seinissä käytettävä 
puu täyttävät kestävän 
kehityksen vaatimukset, 
niihin kuluu alle 10 % 
yrityksen luonnonvarojen 
kulutuksesta. Loput kuluu 
työvoimaan, muistuttaa 
Madaras. – Jos haluaa 
aidosti täyttää kestävän 
kehityksen vaatimukset, 
y m p ä r i s t ö n s u o j e l u , 
sosiaaliset näkökohdat ja yleinen hyvinvointi 
täytyy saada tasapainoon.

Pienetkin muutokset akustisissa elämyksissä 
voivat ajan mittaan vaikuttaa huomattavasti 
liiketoimintaan, koska henkilöstökustannukset 
muodostavat suuren osan yrityksen kuluista. 
Siksi Madaraksen mielestä yritysjohtajien tulee 
kiinnittää huomiota rakennusten akustiikan 
parantamiseen. – Toimistotyöntekijöiden ajasta 
62 prosenttia kuluu hiljaista työtä tehden, joten 
heidän täytyy voida keskittyä. 

OSA KESTÄVÄÄ 
KEHITYSTÄ 
ON HUOMIOIDA 

INHIMILLISEN 
PÄÄOMAN TUOTTO 

KÄYTTÖMUKAVUUS KÄYTTÖMUKAVUUS

GARY MADARAS, 
ROCKFON 
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Yritykset kuitenkin toivovat avointa tilaa 
yhteistyön edistämiseksi. Jos melu haittaa 
keskittymistä jatkuvasti, tuottavuus heikkenee, 
hän sanoo. – Siksi akustiikka täytyy nostaa 
etusijalle. Vähäinenkin akustiikan kohentaminen 
voi parantaa henkilöstön tuottavuutta, vähentää 
terveyshaittoja ja kerryttää säästöjä enemmän 
kuin tehorakennuksen suunnittelu.

SUUNNITTELUA KESTÄVÄN KEHITYKSEN 
EHDOILLA
– Akustiikan ja paloturvallisuuden kaltaiset 
sosiaaliset tekijät on otettu huomioon 
kestävän kehityksen arviointimenetelmissä 
ja rakennusmääräyksissä, mutta parannusten 
tekemiseen tarvittavista ponnisteluista ja niistä 
aiheutuvista kustannuksista ei palkita riittävästi.

Arkkitehdeillä ja sisustussuunnittelijoilla on 
suuri vastuu. – Heidän täytyy sopia kiinteistön 
omistajan kanssa siitä, riittääkö pelkkä 
vähimmäisvaatimusten täyttäminen vai 
halutaanko akustiikan tuottamat elämykset 
optimoida, sanoo Madaras. "Tämä ei 
välttämättä juolahda kiinteistöjen omistajien 
mieliin, joten suunnittelijoiden täytyy kertoa 
mahdollisuuksista saada aikaa parannuksia", 

hän muistuttaa. – Akustiikka laiminlyömällä on 
saatu aikaan rakennuksia, joissa kustannusten 
optimoiminen on tärkeämpää kuin niiden 
käyttömukavuus.

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄMINEN
Arkkitehdeillä on monta perustetta suositella 
Rockfon-kivivillalevyjä, jotta esimerkiksi 
LEED-, BREEAM- tai vastaavat vaatimukset 
täytetään. Jotkut suunnittelijat vähentävät 
sähkövalaistuksen tarvetta valitsemalla 
alakattolevyt, joiden valkoinen pinta 
heijastaa päivänvaloa tehokkaasti. Toiset ovat 
menestyksekkäästi hyödyntäneet ROCKWOOLin 
ja Rockfonin kierrätysohjelmia, ohjelmia 
kaatopaikkajätteen vähentämiseksi.

ROCKWOOL-konserni on kuluneiden kolmen 
vuosikymmenen aikana ottanut käyttöön 
kierrätysohjelmia monissa maissa. Niiden 
avulla elinkaarensa päähän tulleet eristeet ja 
alakattolevyt voidaan kierrättää uusiksi tuotteiksi 
heikentämättä laatua. Rockfon laatii kestävän 
kehityksen vaatimusten täyttämisestä kertovat 
dokumentit, ilmoituksen kierrätetyn materiaalin 
käyttämisestä, tuotteiden ympäristöilmoitukset 
(EPD), todistukset alhaisista päästöistä ja 
kierrätysohjeet. 
 
Rockfon-alakattolevyt on valmistettu 
basaltista. Sitä on saatavana käytännöllisesti 
katsoen loputtomasti. Se on erittäin riittoisaa. 
Yhdestä kuutiometristä basalttia saadaan 
2 200 neliömetriä 15 mm:n paksuisia 
Rockfon-alakattolevyjä eli alakatot noin 30 
luokkahuoneeseen. Basaltin lisäksi Rockfon 
käyttää kierrätettyä sisältöä, joten Rockfon-
tuotteista jopa 42 % on kierrätysmateriaaleja. 

YMPÄRISTÖNSUOJELU, 
SOSIAALISET 
NÄKÖKOHDAT JA YLEINEN 
HYVINVOINTI TÄYTYY 
SAADA TASAPAINOON

1% Energy costs

9%  Rental costs

 costs Quiet work

15% Meetings 
and interaction

6% Chores
3% Breaks

10% Phone calls

62%

BUSINESS OPERATION COSTS
Over a 10 year period

HOW DO WE SPEND OUR TIME AT WORK?

Sources:
Brill et al. for BOSTI Associates (2001): Disproving Widespread Myths About Workplace Design
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LYCEUM SCHRAVENLANT –  
KEHDOSTA KEHTOON
LYCEUM SCHRAVENLANT on Alankomaiden 
ensimmäinen koulurakennus, joka on 
suunniteltu ja rakennettu kehdosta 
kehtoon -periaatteen mukaisesti. Kyse 
on kokonaisvaltaisesta suhtautumisesta 
kuluttamiseen ja rakentamiseen. Tavoitteena on 
saada aikaan tehokkaita ja lisäksi jätteettömiä 
ratkaisuja. Materiaalit käytetään uudelleen 
muiden tuotteiden valmistamiseen ilman että 
laatu heikkenee tai syntyy lisää jätettä. 

Schiedamin kunta on ottanut kunnianhimoiseksi 
tavoitteeksi kunnallisten rakennusten 
hiilidioksidipäästöjen vähentämisen kantamalla 
vastuun siitä, miten rakennusta käytetään ja 
mitä rakennukselle tapahtuu, kun se on tullut 
elinkaarensa päähän. Schiedamin kunnan julkiset 
rakennukset täytyy voida purkaa kokonaan, ja 
niiden materiaalit on voitava käyttää uudelleen 
uusien tuotteiden valmistamiseen. Kestävän 
kehityksen periaatteiden mukaisesti ensin 
arvioitiin, voidaanko vanha koulurakennus 
kunnostaa, mutta suurin osa sen 1960-luvulta 
peräisin olevista materiaaleista ei täyttänyt 
kestävän kehityksen periaatteita. Muista tuolla 
vuosikymmenellä rakennetuista kouluista 
poiketen tämä rakennus oli suunniteltu 
vanhanaikaista opetusjärjestelmää varten. 
Energiankulutuksen laskeminen nykyään 
vaadittavalle tasolle olisi käynyt kalliimmaksi 
kuin uusi rakennus. 

Kun Haagissa toimiva LIAG architecten sai 
toimeksiannon, päätettiin innovatiivisesta 
lähestymistavasta. 600 opiskelijan tarpeet ja 
ajatukset haluttiin nostaa suunnitteluprosessin 
keskipisteeseen. Yhteistyössä koulun kanssa 
käynnistettiin kolmipäiväinen projekti. 
Opiskelijoita pyydettiin suunnittelemaan 
koulu itseään varten. Opiskelijat tutustuivat 
muihin rakennusprojekteihin ja kehittivät 
ratkaisuja, jotka esiteltiin opiskelijoille, heidän 
vanhemmilleen ja kunnalle. Ne otettiin 
huomioon osana LIAGin suunnittelutyötä. 

Tuloksena syntyi verraten pieni täysin 
hiilidioksidineutraali rakennus, jossa lämpötila 
pidetään ihanteellisena ja ilmanvaihto täyttää 
Alankomaiden tiukimmat vaatimukset 
(Frisse Scholen Klasse A). Rakennuksessa 
on 120 aurinkopaneelia, wc:t huuhdellaan 
luonnonvesistöstä peräisin olevalla vedellä 
ja rakennusmateriaalit ovat kierrätettyjä sekä 
kierrätyskelpoisia, myös 30 000  m² akustisia 
Rockfon Krios D -kivivillalevyjä, joiden ansiosta 
akustiikka on kunnossa. Alakattoa tukeva 
pitkä jäkäläseinämä säätelee akustiikkaa ja 
rakennuksessa vallitsevaa ilmankosteutta. 

Sisäilmasto on tärkeä osa kestävää kehitystä. 
Siksi kunta ja koulun johtokunta päättivät, että 
siihen kannattaa panostaa. LIAG architectenin 
Thomas Bögl kertoo, että kestävän kehityksen 
vaatimuksia ei täytetä valitsemalla ympäristöön 
vain vähän vaikuttavia materiaaleja. – Rakennus 
täyttää kestävän kehityksen vaatimukset 
vain, jos se täyttää tarkoituksensa, mikä tässä 
tapauksessa on koulutus. Siksi sisäilmaston tulee 
olla terveellinen.

– Energiatehokas kestävistä materiaaleista 
tehty rakennus ei määritelmällisesti vielä ole 
terve, joten kiinnitimme runsaasti huomiota 
sisäilmastoon. Myös akustiikalla on suuri 
merkitys. Jos äänitaso pidetään alhaisena, stressi 
vähenee ja sairauspoissaoloja tulee vähemmän, 
Bögl jatkaa. Näin saatiin aikaan mukava kestävän 
kehityksen vaatimukset täyttävä koulurakennus, 
jolla on käyttöä pitkälle tulevaisuuteen, koska 
siinä voidaan ottaa käyttöön uusia tekniikoita ja 
huonetilat voidaan jakaa uudelleen. Rakennusta 
voidaan tulevaisuudessa laajentaa tai pienentää, 
ja sitä voidaan käyttää muihin tarkoituksiin. 
Esimerkiksi liikuntatilat ja luokkahuoneet ovat 
käytettävissä koulupäivien päättymisen jälkeen. 

Katso video ja lisää 
valokuvia osoitteessa  
www.rockfon.fi
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Projekti: Lyceum Schravenlant, Schiedam, Alankomaat

Arkkitehti: LIAG architecten, NL

Asentajat: PBS, Oss 

Alakatot: Rockfon Krios

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 Hook 2850

Valokuvat: Moni van Bruggen, Sebastiaan Knot 
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ENERGIATEHOKAS KESTÄVÄN KEHITYKSEN VAATIMUKSET TÄYTTÄVISTÄ 
MATERIAALEISTA TEHTY RAKENNUS EI MÄÄRITELMÄLLISESTI VIELÄ OLE 
TERVE, JOTEN KIINNITIMME RUNSAASTI HUOMIOTA SISÄILMASTOON. MYÖS 
AKUSTIIKALLA ON SUURI MERKITYS
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SOUTHMEADIN SAIRAALA –  
TERVE RAKENNUSPROSESSI
Vastikään käyttöön otettu SOUTHMEADIN 
uusi SAIRAALA on kokoluokassaan yksi 
Iso-Britannian ympäristöystävällisimmistä 
rakennuksista. Se sai erinomaisen BREEAM-
luokituksen osaksi fiksujen materiaalivalintojen 
ja prosessi-innovaatioiden ansiosta. Esteettisyys 
haluttiin yhdistää kestävään kehitykseen. 
Siksi arkkitehdit halusivat jotain muuta kuin 
tavanomaisia neliömäisiä alakattolevyjä. 
Rakennuksessa tarvitaan suorituskykyisiä 
alakattoja, jotka heijastavat valoa säästäen 
keinovalaistukseen kuluvaa energiaa. 
Rakennuksessa on runsaasti kookkaita ikkunoita. 
Sen keskustassa on suuri lasiatrium, joten oli 
valittava rakennusmateriaalit, jotka saavat 
luonnonvalon jakautumaan tasaisesti sekä 
heijastavat valoa juuri oikein leikkaussaleissa ja 
tutkimushuoneissa. 

Urakoitsijaksi valittu Carillion täytti molemmat 
vaatimukset asentamalla rakennukseen piiloon 
jäävillä reunoilla varustetut Rockfon MediCare 
-alakattolevyt. Ilmeestä tuli yhtenäinen, ja 86 % 
valosta heijastuu takaisin. MediCare-valikoima 
täyttää terveydenhoitoympäristöille aasetetut 
puhdistettavuus- ja hygienivaatimukset. 
Nämä levyt eivät toimi MRSA-bakteerien 
kasvualustana. Hiukkaspäästöt jäävät vähäisiksi. 
Rockfon MediCare Plus -levyjen ISO-
puhdastilaluokitus on 4. Rockfon MediCare 
Standard -levyjen luokitus on 5. Lisäksi tämä 
ratkaisu täyttää vaatimukset, joiden mukaan 
huonetiloissa seinien kipsilevyjen välien tulee 
olla suuremmat ja listajärjestelmää saa jäädä 
näkyviin vähemmän. 

Rockfon auttoi saavuttamaan paremman 
BREEAM-luokituksen vähentämällä rakennus-
työmaajätteen määrää. Alakattourakoitsija 
Carlton Ceilings & Partitions, Carillion, 
alakattolevyjen jälleenmyyjä SIG Interiors, 
rakennuttaja ja Walesissa toimiva ROCKWOOLin 
tehdas kehittivät yhdessä innovatiivisen 
prosessin ROCKWOOL-eristeiden ja Rockfon-
alakattolevyjen leikkuujätteen kaltaisen 
rakennustyömaajätteen palauttamiseksi 
Walesiin ROCKWOOLin tehtaalle, jossa se 
kierrätettiin uusiksi tuotteiksi. Kun työmaalle 
tuotiin tavaraa, samalla jätteet vietiin pois. Näin 
säästettiin kuljetuskustannuksia, Bristolissa 
tarvittiin vähemmän varastotilaa ja jäte 
kuljetettiin ROCKWOOLille käsiteltäväksi. Vaikka 
kaikissa ROCKWOOLin tehtaissa pystytään 
käsittelemään jätettä kuiduiksi, joilla on samat 
ominaisuudet kuin neitseellisistä materiaaleista 
valmistetuilla, tämä oli ensimmäinen ja 
toistaiseksi suurin projekti, jossa useat samalla 
työmaalla toimivat yritykset tekivät yhteistyötä 
vain yhden jätevirran muodostamiseksi. 

KÄYTTÖMUKAVUUSKÄYTTÖMUKAVUUS
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Projekti: Southmeadin sairaala, Bristol, Iso-Britannia

Pääurakoitsija: Carillion

Alakattoasentajat: Carlton Ceilings

Alakatot: Rockfon MediCare Standard, Rockfon MediCare Plus

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 Click 2890
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Projekti: Orange City, Varsova, Puola

Arkkitehti: Fiszer Atelier 41

Alakatot: Rockfon Tropic E

KÄYTTÖMUKAVUUSKÄYTTÖMUKAVUUS
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ORANGE CITY –  
UUDELLA TAVALLA YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN
Tunnettu tietoliikennealan yritys ORANGE siirsi pääkonttorinsa 
Puolan pääkaupunkiin Varsovaan BREEAM-sertifioituun kiinteistöön. 
Se on yksi alueensa suurimmista toimistokeskittymistä. Yli 
43 000  m2:n tiloissa viidessä kuusikerroksisessa rakennuksessa 
työskentelee noin 3 500 henkilöä. Maanalaisessa pysäköintihallissa 
on tilaa 1 050 autolle ja 120 polkupyörälle. Henkilöstöravintolassa 
on 300 paikkaa. Lisäksi kiinteistössä toimii elintarvikemyymälä, 
kioski, pankkiautomaatti, kahvila, kuntosali, autopesula ja puutarha. 
Ei ihme, että kiinteistö on saanut kutsumanimen Orange City.

Fiszer Atelier 41 -arkkitehtitoimistolla oli selkeä visio 
ympäristöystävällisyydestä, toimivuudesta ja muuntojoustavuudesta. 
"Konseptina oli suunnitella monikäyttöinen lämpöä ja energiaa 
säästävä tila, jotta sille saatiin erinomainen BREEAM-luokitus”, 
kertoo johtava arkkitehti Piotr Bujnowski. Kiinteistö täyttää 
energiatehokkuudelle, viheralueen hallinnalle, energiaa säästävälle 
valaistukselle, työterveydelle ja vedenkulutuksen vähentämiselle 
asetetut vaatimukset. 

Koska tehokkuus, muuntojoustavuus ja kestävä kehitys olivat 
tärkeitä tavoitteita arkkitehdit valitsivat koko kohteeseen Rockfon 
Tropic E -alakattojärjestelmän. "Halusimme erittäin tehokkaan 
ja joka suhteessa eli teknisesti ja fyysisten mittojensa puolesta 
mukautettavan järjestelmän. Rockfon-järjestelmä toimii yhtä 
hyvin yksittäisissä huoneissa kuin avarissa avokonttoreissa 
toimien julkisivun rytmin jatkumona. Tämä järjestelmä vaimentaa 
ääntä tehokkaasti, joten se on oikea valinta kiireisenä sykkivään 
toimistoympäristöön. Lisäksi siitä on hyötyä ympäristön suojelemisen 
kannalta. Se tukee pyrkimyksiämme vähentää ympäristövaikutuksia 
ja parantaa kiinteistön tehokkuutta", tiivistää Bujnowski. 

KÄYTTÖMUKAVUUS

TÄSTÄ JÄRJESTELMÄSTÄ ON HYÖTYÄ YMPÄRISTÖN 
SUOJELUSSA. SE TUKEE PYRKIMYKSIÄMME VÄHENTÄÄ 

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA JA PARANTAA KIINTEISTÖN 
TEHOKKUUTTA
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TÄÄLLÄ JÄRJESTETÄÄN 
SUURIA TAPAHTUMIA. 
NIISTÄ SYNTYY MELUA, 
JOTEN KAIPAAMME 
AKUSTISTA RAUHAA
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Projekti: Metro Toronto -kokouskeskus, Toronto, Kanada

Arkkitehti: B + H Architects

Alakatot: Rockfon Koral

Valokuvat: John Lynch, Bochsler Creative Solutions
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Metro Toronto -kokouskeskus, Toronto, Kanada

Arkkitehti: B + H Architects

Alakatot: Rockfon Koral

Valokuvat: John Lynch, Bochsler Creative Solutions

KÄYTTÖMUKAVUUS
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METRO TORONTO -KONFERENSSIKESKUS (MTCC) 
– YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISIÄ TAPAHTUMIA
MTCC:N ETELÄINEN RAKENNUS sijaitsee Kanadassa Toronton 
keskustassa. Pinta-alaa on yli 110 000 m2. Sitä peruskorjattaessa 
otettiin huomioon monia ympäristönsuojelullisia näkökohtia.
Vuonna 1997 käyttöön otettu rakennus ei täyttänyt MTCC:n 
tavoitteita saada LEED® Canada -sertifiointi. Tämän vaativan 
kansainvälisesti tunnustetun sertifioinnin myöntää Canadian 
Green Building Council (CaGBC).

MTCC:ssä ympäristötietoisuus on vuosien kuluessa 
ulotettu tapahtumien suunnitteluun, kestävän kehityksen 
mukaisiin kokousratkaisuihin, kuten uusiutuvan sähkön 
tarjoamiseen, jätepäästöjen nollatasoon, lähiruokaan ja 
kasvihuonekaasupäästöjen kompensointiin. Peruskorjaus 
toi tullessaan mahdollisuuden käyttää suorituskykyisempiä 
materiaaleja esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämiseksi. 
Suuret alakatot ja lattiajärjestelmät on vaihdettu. Näin 
on voitu vaikuttaa akustiikkaan ja energiatehokkuuteen. 
"Konferenssikeskuksen kannalta on tärkeää valita tuotteet, jotka 
on valmistettu ainakin osittain kierrätysmateriaaleista ja joilla on 
vähäiset tai olemattomat VOC-päästöt", kertoo MTCC:n tekninen 
ja projektikoordinaattori Joshua Jaikaran. 

Suunnittelun aikana alakatto otettiin erityishuomion 
kohteeksi. Sen avulla katetaan 34 kokoustilaa ja 4 messuhallia 
esteettömästi. – Olemme Kanadan suurin konferenssikeskus, 
joten täällä järjestetään paljon suuria tapahtumia. Siksi tarvitaan 
melunvaimennusta ja akustista yksityisyyttä. Äänet eivät saa 
kantautua viereisiin tiloihin, kertoo Jaikaran.

MTCC valitsi Rockfon Koral -alakattojärjestelmän sen 
akustisen suorituskyvyn, vähäisten VOC-päästöjen, 
kierrätysmateriaalipitoisuuden, keston, keveyden ja kevyesti 
kuvioidun helposti puhdistettavan pinnan vuoksi. – Valkoiset 
sileäpintaiset tehokkaasti valoa heijastavat pinnat tekevät tilasta 
valoisamman. Tällöin voidaan säästää energiaa sekä vähentää 
valaistusta ja jäähdytystä.

KÄYTTÖMUKAVUUSKÄYTTÖMUKAVUUS
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Projekti: UPM:n pääkonttori, Helsinki 

Arkkitehti: Helin & Co. Architects 

Alakatot: Rockfon Krios 
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MARIITTA HELINEVA 
HELIN & CO.

Projekti: UPM:n pääkonttori, Helsinki

Arkkitehti: Helin & Co. Architects 

Alakatot: Rockfon Krios

UPM:N PÄÄKONTTORI –  
VALOISA JA LÄPINÄKYVÄ
Toimittuaan vuosisadan ajan Helsingin 
historiallisessa keskustassa UPM 
rakennutti itselleen juuri tähän 
tarkoitukseen suunnitellun pääkonttorin 
Töölönlahden rannalle. Suunnittelusta 
vastasi Helin & Co Architects. Suomalaisen 
Biofore-yrityksen uusi pääkonttori 
muovaa uudenlaista urbaania 
kehitystä lähiympäristössään. – UPM 

halusi toiminnallisesti ja esteettisesti uudenlaista 
arkkitehtuuria, joka kumpuaa yrityksen pitkästä 
historiasta Suomen teollisuuden ja yhteiskunnan 
kehityksen keskipisteessä, kertoo Mariitta 
Helineva Helin & Co -arkkitehtitoimistosta. 
L-kirjaimen muotoisen vaikuttavan rakennuksen 
julkisivu kohtaa kaupungin keskustan laajenevan 
etupihan kautta. Rakennuksessa on käytetty 
runsaasti puuta varsinkin UPM:n omista metsistä 
paloturvallisuusmääräysten sallimissa puitteissa. 
Julkisivu on pinnoitettu vanerilla, sisätiloissa 
on puisia huonekaluja, alakatoissa ja seinillä on 
puiset paneelit ja parvekkeiden lattioissa on 
puu-muovikomposiittimateriaalia. Länsipuolen 
julkisivun auringolta suojaava verkko on tehty 
UPM:n paperinvalmistuksessa käyttämästä 
viirasta. Esimerkiksi näiden ratkaisujen ja 
tehokkaan LVI-järjestelmän ansiosta rakennus 
sai platinatason LEED-sertifioinnin. 

Rakennuksen sisällä on valoisaa ja läpinäkyvää. 
Sen keskustassa on tilava atrium vastaanottoineen 
ja kahvioineen sekä lehdenmuotoinen tyhjä tila, 
joka tuo rakennukseen runsaasti päivänvaloa. 
Pystysuuntaisista LED-valaisimista säteilevä 
valo läikehtii. Käytävät ja työtilat on sijoitettu 
tyhjää tilaa vasten, jotta niihin tulvii päivänvaloa. 
Läpinäkyvyyden aikaan saamiseksi työtilat 
sijaitsevat avokonttorissa. – Näin tehostetaan 
tiedonkulkua toimistossa, Helineva sanoo. – 
Työtilasta on tullut henkilöstön kohtauspaikka, 
koska monet matkustelevat jatkuvasti eri puolilla 
maailmaa. 

Lämmitys ja jäähdytys on toteutettu 
modulaaristen metallisten kattopaneelien 
avulla. Helineva: – Halusimme integroida 
akustisen alakattojärjestelmän näihin teknisiin 
paneeleihin. Rockfon Krios osoittautui 
toimivaksi ratkaisuksi. Tähän valkoiseen 
alakattojärjestelmään pääsee helposti käsiksi. 
Se varmistaa kunnollisen akustiikan ja on 
laadukas sekä kustannustehokas. Valaistus 
ja ilmanvaihto on sijoitettu 10 cm:n profiiliin 
paneelien väliin. Tällainen saumaton alakatto 
varmistaa ihanteellisen akustiikan ja termisen 
mukavuuden työtiloissa. 

KÄYTTÖMUKAVUUS KÄYTTÖMUKAVUUS
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Akustinen suorituskysy 

saa esimerkiksi 

urheiluareenan tai 

muun julkisen tilan jäämään 

mieleen. 

 

Julkisissa tiloissa akustisten 

ongelmien ratkaiseminen on 

hankalampaa rakennusten koon 

ja käyttäjien määrän vuoksi. 

Lentokenttien, liikuntakeskusten, 

uimahallien, hotellien 

konferenssikeskusten ja vapaa-

ajanviettokeskusten kaltaisissa 

paikoissa kuhisee ihmisiä.  

 

Näissä tiloissa täytyy olla 

sellainen akustiikka, että niihin 

voi kokoontua paljon ihmisiä, 

ja mukava ilmapiiri, jossa 

osallistujien keskinäinen viestintä 

toimii ja puhe kuuluu helposti 

ymmärrettävänä. Äänimaisema 

täytyy ottaa huomioon jos 

siinä vaiheessa, kun rakennus 

suunnitellaan. 
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VOITTOISA VIIVA

Projekti: Atlantic-uimahalli, Pietari, Venäjä

Urakoitsija: Eugene G. Ostanin, OOO Techglavstroy Contractors

Alakatot ja seinävaimentimet: Rockfon Tropic, Rockfon Sonar,

Rockfon MediCare, Rockfon Color-all, Rockfon Boxer

VOITTOISA VIIVA
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VOITTOISA VIIVA VOITTOISA VIIVA

Projekti: Atlantic-uimahalli, Pietari, Venäjä 

Urakoitsija: Eugene G. Ostanin, OOO Techglavstroy Contractors 

Alakatot ja seinävaimentimet: Rockfon Tropic, Rockfon Sonar, Rockfon 

MediCare, Rockfon Color-all, Rockfon Boxer

VOITTOISA VIIVA

ATLANTIC KUTSUU UIMAAN
ATLANTIC SWIMMING POOLS -ketju avasi äskettäin 
kolme toimipaikkaa Pietarissa. Kunnianhimoisena 
tavoitteena on rakentaa 20 uimahallia Pietariin, Ufaan 
ja useisiin muihin Venäjän kaupunkeihin. Uimahalleissa 
toimii myös kuntosaleja, lääkärinvastaanottoja, 
kylpylöitä, kauneushoitoloita, urheilutarvikemyymälöitä 
ja terveyskahviloita, jotta kuntoileminen on mukavaa ja 
kaikkien ulottuvilla. Atlantic Pool -ketju tarjoaa erityisiä 
ohjelmia vanhuksille, urheilijoille, odottaville äideille, 
vammaisille, liikuntaa harrastaville ja lapsille.

Koska kohderyhmät ovat näin erilaisia, suuressa 
monitoimirakennuksessa on saatava akustiikka 
hallintaan. Melun vaimentamiseksi ja jälkikaiunta-
ajan lyhentämiseksi OOO Techglavstroy Contractorsin 
pääsuunnittelija Eugene G. Ostanin valitsi alakattoihin 
ja seiniin useita erilaisia Rockfon-tuotteita. Ripustetuissa 

alakatoissa käytettiin Rockfon Tropic-, Rockfon Sonar-, 
Rockfon MediCare- ja Rockfon Color-all -levyjä. 
Rockfon Boxer -levyjä käytettiin alakattojen lisäksi 
myös seinävaimentimissa.

Eugene G. Ostaninin mukaan valinta perustui teknisiin 
ja esteettisiin syihin: – Uimahalleissa tarvitaan tehokasta 
ilmanvaihtoa. Siksi ripustettujen alakattojen muoto voi 
muuttua tai levyt voivat irrota, jos ne ovat vain 7 tai 8 
mm:n paksuisia. Rockfon-alakattolevyjen paksuus on 
15–20 mm, ne ovat erittäin suorituskykyisiä ja niitä on 
saatavana useina värivaihtoehtoina. Siksi alakatoissa 
ja seinävaimentimissa käytetyt levyt voitiin soinnuttaa 
altaissa käytettävien laattojen väriin, hän kertoo. 
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Projekti: Union League Boys & Girls Clubs, Chicago, Yhdysvallat

Arkkitehti: Antunovich Associates

Pääurakoitsija ja asentaja: Tandem Inc.

Alakattojärjestelmä: Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A, 

Rockfon Boxer ja Chicago Metallic 50 mm Bandraster 3050

CLUB ONE – LIIKETTÄ EI SAA LOPETTAA
UNION LEAGUE BOYS & GIRLS CLUBILLA on tärkeä 
tehtävä auttaa Chicagon lähellä sijaitsevan Pilsenin alueen 
lapsia kehittämään opiskelu- ja liikuntataitojaan, joten 
sitä ei voitu sulkea peruskorjaamisen ajaksi. Antunovich 
Associatesin suunnittelijat ja Tandem Construction laativat 
yhdessä projektisuunnitelman, jotta toiminta häiriytyi 
mahdollisimman vähän 4,2 miljoonaa dollaria maksaneen 
ja 19 kuukautta kestäneen peruskorjaamisen aikana. 
Tilat lähes kaksinkertaistettiin. – Projekti vaiheistettiin 
siten, että toiminta voi jatkua alkuperäisissä tiloissa, kun 
laajennusosaa rakennetaan, ja siirtyä uusiin tiloihin, jotta 
alkuperäinen rakennus päästään peruskorjaamaan, kertoo 
Tandeminvaratoimitusjohtaja Tony Andrews. 

Liikunta on tärkeä osa klubin toimintaa, joten Rockfon 
suositteli liikuntatiloihin Rockfon System OlympiaPlus A 
Impact 1A -järjestelmää, jossa Rockfon Boxer -alakattolevyt 
asennetaan iskunkestävään Chicago Metallic 50mm 
Bandraster -runkoon. Näitä kivivillasta valmistettuja akustisia 
alakattolevyjä käytetään kaikkialla Euroopassa, mutta 
Yhdysvalloissa niitä ei vielä tunnettu. – Rockfonin järjestelmä 
oli juuri oikea ratkaisu Union Leaguen liikuntatiloihin. Emme 
olisi tienneet sen olemassaolosta, ellei valmistaja olisi meitä 
valistanut, sanoo Antunovich Associatesin projektiarkkitehti 
Clark Christensen. – Valmistaja teki kaikkensa päästäkseen 
tarjoamaan parasta mahdollista ratkaisua. 

“Peruskorjatuissa liikuntatiloissa alakatto ei madaltanut 
korkeutta liikaa. Tilaa jäi vielä sähkö- ja sprinklerijärjestelmiä 
varten, joten mitään ei tarvinnut asentaa olemassa olevan 
alakaton yläpuolelle. Akustiikka on parempi, joten lasten 
aiheuttamat äänet vaimenevat. Järjestelmä on vankka ja 
kestää hyvin palloniskut. Ja tarvittaessa levyt on helppo 
vaihtaa”, kertoo Christensen. Tandemin projektipäällikkö 
Brian Curtin jatkaa: – Yhdysvaltojen ensimmäisen iskuja 
kestävän listajärjestelmän asentaminen oli hieno kokemus. 
Tällaisia alakattoja ripustetaan yhä useampiin liikuntatiloihin 
eri puolille maata.
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RADISSON BLU SOCHI HOTELS – 
AINA TILAA MAJOITTUA
Näissä hotelleissa on tarjolla majoituksen lisäksi 
erilaisia palveluita vieraille ja muillekin, kuten 
hyvinvointipalveluita, ostosmahdollisuuksia, 
viihdettä ja konferenssitiloja. Nämä hotellit ovat 
kasvaneet pieniksi kaupungeiksi. Näin on käynyt 
kahdessa uudessa arvostetussa Radisson Blu 
Hotellissa jotka rakennettiin Venäjälle Sotshin 
talviolympialaisia varten: RADISSON BLU 
RESORT & CONGRESS CENTER JA RADISSON 
BLU PARADISE & SPA SOCHI. Molemmissa 
on noin 500 huonetta, joihin mahtuu noin 750 
vierasta. 

Resort & Congress Centre on erikoistunut 
järjestämään tapahtumia. Spa keskittyy 
hyvinvointiin ja virkistymiseen. Hotellien 
monipuolisten toimintojen ja tilojen 
vuoksi materiaaleja valittaessa täytyy ottaa 
huomioon useita tekijöitä. Alakatoilta 
vaaditaan esteettisyyttä, taloudellisuutta sekä 
tekniikkaa kuten akustiikkaa, terveellisyyttä 
ja kosteudenkestoa. Hotelleissa liikkuu suuria 
ihmismääriä, joten akustiikan täytyy olla kunnossa 
sekä aulojen, ravintoloiden ja bankettisalien 
kaltaisilla vilkkaasti liikennöidyillä alueilla 
että hiljaisilla käytävillä ja hotellihuoneissa. 

Molemmissa hotelleissa on Rockfon  Sonar 
-alakatot, joiden yhteispinta-ala on noin 4 000 m². 
Niiden avulla varmistetaan paras mahdollinen 
akustinen mukavuus. Ihmisten tuottamien 
äänien lisäksi täytyy ottaa huomioon myös 
kiinteistötekniikka. Pääurakoitsija ZAO Hotel 
Development Companyn pääsuunnittelija 
Alexei Blyznyuk kertoo: – Vesijohdot ja 
palonsammutusjärjestelmät sijaitsevat yleensä 
hotellihuoneiden ja hotellin muiden tilojen 
alakatoissa. Ne aiheuttavat hieman ääntä, joten 
akustisilla ominaisuuksilla oli suuri painoarvo, 
kun valittiin Rockfon-alakatot.

Sotshi sijaitsee Mustanmeren rannalla, joten 
myös kosteus piti ottaa huomioon materiaaleja 
valittaessa. – Testasimme alakattojen 
kosteudenkestoa ja vertasimme Rockfon-
tuotteita muiden valmistajien tuotteisiin, kertoo 
Blyznyuk. – Upotimme näytteitä vesiastioihin 
ja vertailimme tuloksia. Muut alakattotuotteet 
hajosivat, mutta Rockfon-alakattolevyt kestivät. 
Suuresta koosta (1800 x 300 ja 1200 x 1200 mm) 
huolimatta alakattolevyjen vahvuus ja muoto 
säilyvät muuttumattomina. Tämä on tärkeää 
pitkäikäisyyden ja hotellien ilmeen kunnossa 
pysymisen kannalta. 
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MEETING SQUARE BITSWIJK – 
MONITOIMINEN RATKAISU
Udenin kunnan, Zorg Brabant -palvelun ja paikallisen 
asuntoyhdistyksen aloitteesta alkunsa saanut MEETING 
SQUARE BITSWIJK on monitoimikeskus, jossa koulutus, 
lastenhoito, liikuntatilat ja terveydenhoito yhdistyvät 
toimistoihin ja asumiseen. DAT Tilburg -arkkitehtitoimisto 
halusi kannustaa asukkaita keskinäiseen 
vuorovaikutukseen. Käyttäjille tarjotaan kaikki tarvittavat 
palvelut, jotta he voivat pysyä alueella pidempään eikä 
heidän tarvitse muuttaa, kun elämäntilanne muuttuu. 
Rakennuksen ilme on avoin. Kokoontumistilan, 
leikkihuoneen ja workshop-tilojen kaltaiset toiminnot on 
ryhmitetty yhteisen ytimen ympärille.

Näitä toimintoja varten rakennuksessa tarvittiin 
suorituskykyistä alakattoratkaisua. – Tällä rakennuksella 
on useita tehtäviä. Liikuntahallia ympäröi koulu, 
palveluasumistiloja ja suuri kahvila. Siksi akustiikkaa 
piti hallita tehokkaasti varsinkin alakattojen avulla, 
kertoo DAT Tilburgin projektiarkkitehti GertJan de 
Rooij. Rockfon-tuotteita muissa projekteissa käyttänyt 
DAT Tilburg valitsi Rockfon Krios -alakattolevyt 
tasapainottamaan akustiikkaa ja tukemaan luonnollista 
ilmanvaihtoa koulussa.

Liikuntasaliin DAT Tilburg valitsi vankkatekoisen 
ratkaisun, jonka avulla suuressa tilassa vallitseva 
akustiikka tasapainotetaan ja joka kestää pallojen 
osumat. – Liikuntatilojen akustiikalle ei aseteta kovin 
tiukkoja vaatimuksia rakennusmääräyksissä. Mutta 
jos akustiikka ei ole kunnossa, lopputulos voi ärsyttää, 
kertoo GertJan de Rooij explains. Ratkaisuksi valittiin  
Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A 
-järjestelmä, jossa akustiset kivivillalevyt kestävät 
iskuja ja voidaan irrottaa helposti Chicago Metallic 
Bandraster-asennuskehikon ansiosta. "Udenissa 
liikuntahallin alakatto on 7 metrin korkeudessa, joten 
iskunkestävyydelle asetetaan tiukat vaatimukset. 
Levyn vaihtaminen tai suoristaminen ei ole helppoa", 
hän kertoo.

VOITTOISA VIIVA

Projekti: Meeting Square Bitswijk, Uden, Alankomaat

Arkkitehti: DAT Tilburg

Asentajat: van Dijk afbouw, Tenback projecten

Alakatot: Rockfon Krios, Rockfon Boxer

Listajärjestelmä: Chicago Metallic Bandraster 3050
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Projekti: Meeting Square Bitswijk, Uden, Alankomaat

Arkkitehti: DAT Tilburg

Asentajat: van Dijk afbouw, Tenback projecten

Alakattojärjestelmä: Rockfon System OlympiaPlus A Impact 1A, 

Rockfon Boxer ja Chicago Metallic 50mm Bandraster 3050

VOITTOISA VIIVA

WILFRIED STESSEL 
Rockfon Rockfon 

System OlympiaPlus

A Impact 1A
Wilfried Stessel, Manager of Development of
Grids and Accessories, Rockfon 
 
Rockfon OlympiaPlus A Impact 1A kestää iskuja. 
Se kehitettiin esimerkiksi liikuntatiloja ja kouluja 
varten. Yhdistämällä kovapintaiset esteettiset 
Rockfon Boxer -levyt vankkatekoisiin Bandraster-
kehyksiin halusimme luoda iskuja ja pallojen 
osumia kestävän järjestelmän, joka voidaan 
irrottaa. Jokainen, joka on joskus vaihtanut 
vaurioituneen levyn korkealla sijaitsevaan 
liikuntahallin alakattoon, tietää, että levyjen olisi 
parempi kestää ja pysyä ehjinä. Jos levy kuitenkin 
vaurioituu, asennuskehyksen tulee olla sellainen, 
että sen voi helposti vaihtaa. Tällainen ajattelu 
innosti meitä tekemään Bandraster-kehykseen 
muutoksia, jotta levy joustaa hieman ylöspäin 
iskuenergian vaimentamiseksi. Levy voidaan 
irrottaa siirtämällä Bandraster-rungon liittimiä.

Järjestelmä kehitettiin Rockfonin ja Chicago 
Metallicin tiiviin yhteistyön tuloksena. Kun 
järjestelmä julkistettiin vuonna 2010, se perustui 
ensimmäiseen yhteiseen patenttiimme. EN13964 
D -tuotestandardin mukaisesti järjestelmä kestää 
iskun 16,5 metrin sekuntinopeudella. Tämä on 
paras iskunkestävyysluokitus.

Olen edelleen sitä mieltä, että kehittämämme 
ainutlaatuinen järjestelmä on luokkansa 
paras. Arkkitehdeille tämä merkitsee erittäin 
kilpailukykyistä esteettisyyden sekä kivivillan 
tunnettujen akustisten, paloturvallisuus- 
ja kosteudenkestoetujen yhdistelmää. 
Asentajien iloksi asennus sujuu nopeasti. Kun 
päälistajärjestelmä on asennettu, kehykset 
voidaan napsauttaa paikoilleen ilman työkaluja. 
Irrottaminen ja alakaton yläpuolella sijaitsevan 
tekniikan käsittely on helppoa.
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Projekti: Lastensairaala Emma, Amsterdam, Alankomaat

Arkkitehti: OD205 Architectuur 

Asentaja: Element binnenafbouw

Alakatot: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare, Rockfon Krios D, Rockfon 

Sonar D, Rockfon Hygienic
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Sairaaloita uudelleen 

suunniteltaessa potilaan 

hyvinvointi asetetaan 

etusijalle. Parempi hoitoympäristö 

luodaan jäsentämällä tila uudelleen 

sekä uudenlaisten värien ja 

materiaalien avulla. 

 

Winston Churchill totesi aikanaan: 

"Ensiksi muotoilemme rakennukset, 

ja sen jälkeen rakennukset 

muotoilevat meidät." Tämä pitää 

paikkansa varsinkin sairaaloissa. 

Sisustussuunnittelun merkitys 

potilaiden hyvinvoinnille on 

laajalti dokumentoitu, mutta tilan 

jäsentelyn merkitystä sairaalan 

toiminnan tehokkuudelle ei tunneta 

yhtä yleisesti.  

 

Potilaiden hyvinvoinnin ja sairaalan 

tuottavuuden tasapainottaminen 

voi olla vaikeaa. Sitä kuitenkin 

tehdään monissa merkittävissä 

tutkimuslaitoksissa. Niissä on 

otettu käyttöön fiksuja ratkaisuja 

ja joustavaa suunnittelua, jotta 

sairaaloissa voidaan reagoida 

tekniikan, kliinisten käytäntöjen ja 

talouden muutoksiin.
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Projekti: Emma-lastensairaala, Amsterdam, Alankomaat

Arkkitehti: OD205 Architectuur 

Asentaja: Element binnenafbouw

Alakatot: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare, Rockfon 

Krios D, Rockfon Sonar D, Rockfon Hygienic 

ALAKATTO
AUTTAA 
HAHMOTTAMAAN 

TILAN TASOT
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Katso video ja lisää 
valokuvia osoitteessa  
www.rockfon.fi
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LASTENSAIRAALA EMMA 
- AUTETAAN LAPSIA 
PARANEMAAN
Yhteyden pitäminen ulkopuoliseen maailmaan 
on tärkeä osa paranemista. Kun Delftissä 
toimiva OD205 Architectuur suunnitteli 
amsterdamilaisen EMMA-LASTENSAIRAALAN 
uudistamisen, integrointi otettiin osaksi 
rakennuksen ydintä: Potilaiden sairaalassaolo 
yhdistettiin arkielämään, potilaiden hoitaminen 
integroitiin akateemiseen tutkimukseen ja 
rakennus integroitiin ympäröivään kaupunkiin. 
Muodonmuutokseksi kutsuttu perusteellinen 
uudistaminen jaksotettiin kolmeksi vaiheeksi, 
jotka kestävät yhteensä 10 vuotta. Työ on juuri 
saatu valmiiksi. 

Muodonmuutoksen tuloksena syntyi pienoisko-
koinen kaupunki katuineen, aukioineen, 
leikkikenttineen ja jopa elokuvateatteri, jotta 
lapset tuntevat edelleen olevansa osa normaalia 
ympäristöä. Sairaalamaisen tunnelman 
välttämiseksi kuvittajat peittivät seinät 
kirkkailla väreillä ja Hergén sarjakuvahahmoilla. 
Ilmeestä tehtiin ystävällinen ja valoisa suurien 
ikkunoiden ja tavallisuudesta poikkeavien 

rakennusmateriaalien avulla. OD205 
Architectuur in tärkein työkalu oli päivänvalo. 
Keskuskäytävään asennettiin monoliittinen 
alakatto, jotta valo heijastuu mahdollisimman 
tehokkaasti. Saumattomassa alakatossa on 
2  000  m² Rockfon Mono® Acoustic -levyjä. 
Tämä on ainutlaatuista sairaalaympäristössä. 
Yhtenäisen kipsipinnan taakse jäävä kivivilla on 
paloturvallista ja tuo tullessaan akustisia etuja.

Monikäyttöisiksi suunnitellut potilashuoneet 
ovat samankokoisia kaikkia ikäryhmiä varten, 
joten jos tarpeet muuttuvat, niihin on helppo 
sijoittaa tilapäisesti toiseen ikäryhmään 
kuuluva. Sairaalaa suunniteltaessa haluttiin 
korostaa lasten normaalia lapsuutta, kehittää 
sosiaalisia taitoja ja pitää heidät mukana 
yhteisössä. Leikkimistä käytetään paranemisen 
apuvälineenä. Lapsia halutaan innostaa 
poistumaan huoneistaan ja tulemaan mukaan 
vuorovaikutukseen täysikokoisen jalkapallopelin 
ja videoseinien avulla tai keittiössä. – Ei ole 
tarkoituksenmukaista, että lapset pysyttelevät 
huoneissaan. Heidät täytyy saada ulos tutkimaan 
maailmaa, toteaa arkkitehti Peter Defesche 
OD205 architectuur -toimistosta.
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MARIA MIDDELARES  
– TULEVAISUUDEN SAIRAALA
Muutokset lääkinnällisessä teknologiassa, 
tekniikoissa ja juridisissa vaatimuksissa 
voivat vaikuttaa siten, että jopa uudehkoista 
rakennuksista tulee tarpeettomia. Siksi EGM 
ja LLOX architecten suunnittelivat Belgian 
Ghentiin rakennettavan MARIA MIDDELARES 
-SAIRAALAN siten, että sen potilashuoneiden 
määrään ja 17 leikkaussalin kokoon voidaan 
tehdä muutoksia. Projektiarkkitehti Laurent 
Van Damme LLOX architecten -toimistosta 
kertoo: – Ensimmäiset suunnitelmat tehtiin 
vuonna 2003, mutta niihin tehtiin muutoksia 
useita kertoja, kun tekniikat ja suhtautuminen 
terveydenhoitoon muuttuivat. Rakennuksen 
tilankäyttö suunniteltiin joustavaksi tulevaa 
laajentamista varten, jotta sairaala voi kehittyä 
lääketieteen ja tekniikan kehittymisen myötä. 
Halusimme välttää pienten siipirakennusten tai 
lisäkerrosten tarvetta, koska ne vaikuttaisivat 
rakenteeseen ja arkkitehtuuriin.

U-kirjaimen muotoinen sairaala koostuu 
kolmesta suuresta lohkosta. Niistä kaksi on 
samansuuntaisia ja kolmas on ristikkäinen. 
Potilashuoneet sijaitsevat siinä. Kahden 
samansuuntaisen lohkon väliin jää valoisa avoin 
kaksi kerrosta korkea atrium. Sille annettiin 
keskeinen sija, jotta kaikki ambulatoriset 
toiminnot olisivat helposti ulottuvilla. – 
Moderneissa sairaaloissa tarvitaan tehokasta 
logistiikkaa. Vaakasuuntaisten siirtymäreittien 
tulee olla lyhyitä. Potilaiden, vieraiden ja 
henkilöstön kävelymatkojen täytyy jäädä 
lyhyiksi. Pystysuuntainen siirtyminen on 
keskitetty yhdelle atriumissa sijaitsevalle 
hissialueelle, kertoo Laurent Van Damme.

Projekti: Maria Middelaresin sairaala, Ghent, Belgia

Arkkitehti: LLOX architecten

Asentaja: Jansen finishings, Meeuwen

Alakatot: Rockfon Sonar D, Rockfon Boxer, 

Rockfon MediCare Plus, Rockfon MediCare Air

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 Hook 850
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Kutsuvan ja helppopääsyisen ratkaisun avulla pyritään 
luomaan paranemisympäristö, joka huokuu turvaa ja 
rauhaa. Tämä näkyy esimerkiksi valoisassa atriumissa ja 
useissa patioissa, joiden kautta rakennukseen pääsee 
päivänvaloa. Potilas asetetaan etusijalle avoimessa 
ilmavassa rakennuksessa. Suurin osa 629 vuodepaikasta 
sijaitsee yhden hengen huoneissa, joissa on lattiasta 
kattoon ulottuvat ikkunat. Tällainen avoimuus saa aikaan 
tiiviin suhteen ulkoympäristön kanssa. Laurent Van Damme 
kertoo: – Halusimme saada aikaan terveyskylpylämäisen 
tunnelman. Kun makaa vuoteessa tai istuu tuolissa, yhteys 
maisemaan, ilmaan ja taivaaseen on vahva. Panoraama 
saa aikaan suhteen ympäristöön: Maaltebeek-jokea 
ympäröivään luontoon ja R4-valtatien liikenteeseen. 

Rakennuksen ilmavuuden korostamiseksi arkkitehdit 
valitsivat siihen hygieenisiä vähäeleisiä materiaaleja. 
Korostevärejä käytetään vain tietyissä huonekaluissa ja 
verhoissa. Sairaalan kanssa keskusteltiin tiiviisti käytännön 
asettamista ja lakisääteisistä vaatimuksista. Siksi EMG 
ja LLOX valitsivat 30 000 m²:n rakennukseen erilaisia 
Rockfon MediCare -kivivilla-alakattoja. "Kun sairaalaa 
varten valitaan rakennusmateriaaleja, hygieenisyydelle 
ja puhdistettavuudelle asetettavat vaatimukset täytyy 
tasapainottaa kotoisuuden ja lämpimyyden tarpeiden 
kanssa. Alakattojen kaltaisiin rakennuksen kiinteisiin 
osiin valittiin ilmeeltään selkeitä helposti puhdistettavia 
materiaaleja, jotka on helppo pitää hygieenisinä", kertoo 
Laurent Van Damme. – Ilmeen pitämiseksi yhdenmukaisena 
on tärkeää valita tuoteryhmä, jossa riittää valinnanvaraa. 
Laaja Rockfon MediCare -valikoima antoi arkkitehdeille 
vapauden valita kuhunkin huonetilaan tarvittavat ratkaisut 
(esimerkiksi leikkaussaleissa vaaditaan puhdistettavuutta, 
irrotettavuutta ja ilmatiiviyttä) mutta säilyttää silti 
rakennuksen yhtenäisenä.

HALUSIMME LUODA 
PELKISTETYN 
ILMEEN KÄYTTÄMÄLLÄ 
HELPOSTI 
PUHDISTETTAVIA 
MATERIAALEJA
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PYHÄN LUUKKAAN SAIRAALA – 
YHTEISÖSTÄ PIDETÄÄN HUOLTA
Lääketieteen ammattilaisten suojeluspyhimyksen 
mukaan nimensä saanut PYHÄN LUUKKAAN 
SAIRAALA on yksi Singaporen kuudesta 
kaupunginsairaalasta. Pyhän Luukkaan 
sairaalassa annetaan ensihoidon ja akuutin 
hoidon väliin jäävää hoitoa. Sinne otetaan lähes 
80 % läheisen kansallisen yliopistosairaalan 
potilaista, jotka tarvitsevat kunnallista 
sairaanhoitoa. Singaporen väestö lisääntyy ja 
ikääntyy nopeasti. Siksi terveysministeriö laati 
suunnitelman potilasmäärän kasvun varalta. 
Sairaaloiden kapasiteettia on tarkoitus laajentaa 
1 800 vuodepaikalla vuoteen 2020 mennessä. 

Osana tätä suunnitelmaa vuonna 2012 
käynnistettiin projekti Pyhän Luukkaan sairaalan 
laajentamiseksi 48 vuodepaikalla, jotta sen 
kapasiteetti nousee 233 vuodepaikkaan. 
14 miljoonaa dollaria maksava valtiollinen 
projekti sisältää uuden seitsemänkerroksisen 
siipirakennuksen päiväkuntoutuskeskusta 
varten, apteekin, klinikan avohoitopotilaita 
varten ja hallinnollisia toimistotiloja. Kysymys 
on sairaalan ensimmäisestä merkittävästä 
laajentamisesta sen jälkeen kun se aloitti 
toimintansa vuonna 1996. Samalla muita tiloja 
uudistetaan.

Design Architects tarvitsi uudistusta varten 
materiaaleja, jotka sointuvat sairaalan nykyiseen 
ilmeeseen ja kestävät Singaporen kuumassa 
kosteassa ilmastossa. Pääurakoitsijan TMG 
Projectsin ja Rockfonin jälleenmyyjän Welmaten 
kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen tavallisten 
osastojen alakattoihin valittiin Rockfon 
MediCare, koska se pysyy mittavakaana, vaikka 
suhteellinen ilmankosteus olisi 100 %. Kivivillasta 
valmistettu MediCare-valikoima ei toimi 
bakteerien kasvualustana. Lisäksi saatavana on 
useita reunamuotoja. Yleisiin tiloihin valittiin 
Rockfon Pacific -alakattolevyt. Ne kestävät 
ilmankosteutta yhtä hyvin, mutta niiden hinta 
on edullisempi.

HUOLELLISESTI MIETITTY

Projekti: Pyhän Luukaksen sairaala, Singapore

Arkkitehti: Design Architects

Pääurakoitsija: TMG Projects

Alakatot: Rockfon MediCare, Rockfon Pacific

HUOLELLISESTI MIETITTY
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Rockfon MediCare
Michel Soria
Southern Europe Regional Marketing Manager, Rockfon

Terveydenhoitotiloissa käytettäville rakennusmateriaaleille 
asetetaan tiukat vaatimukset. Kehitimme Rockfon MediCare 
-valikoiman, jotta kivivillan hyödyt voidaan ottaa käyttöön 
sairaaloissa ja muissa terveydenhoitotiloissa. Rockfon MediCare 
-valikoima tuo tullessaan akustisia etuja, paloturvallisuutta ja 
kosteudenkestoa. Nämä alakattolevyt ovat kauniita ja helposti 
puhdistettavia. Ne eivät toimi MRSA-kasvualustoina. Kaikki 
Rockfon MediCare -alakattolevyt ovat saatavina A-reunamuodolla. 
Rockfon MediCare Standard- ja Rockfon MediCare Plus -alakattolevyt 
ovat saatavana myös E-reunamuodolla. Rockfon MediCare Plus 
-alakattolevyt ovat saatavina myös piiloon jäävällä X-reunamuodolla 
varustettuina.

Erilaisilla terveydenhoidon alueilla 
suorituskyvylle asetetaan erilaiset 
vaatimukset. Siksi kehitimme neljänlaisia 
Rockfon MediCare -alakattolevyjä. 
Rockfon MediCare Standard on tarkoitettu 
osastojen, hallintotilojen, odotustilojen ja 
hoitajien toimistotilojen kaltaisille alueille, 
joilla vaaditaan hygieenisyyttä ja helppoa 
puhdistettavuutta. Näiden alakattolevyjen 
bakteriologinen luokitus on B5 ja B10. 
Akuuttipoliklinikoiden, synnytyssalien, 
päiväkirurgiatilojen, radiologisten tutkimustilojen, laboratorioiden ja 
käytävien kaltaisiin tiloihin, joissa hygienia- ja desinfiointivaatimukset 
ovat tiukemmat, suositellaan Rockfon MediCare Plus -alakattoja. Niiden 
bakteriologinen luokitus on B1.

Rockfon MediCare Air -järjestelmässä (bakteriologinen luokitus B1 
ja B5) on ilmatiivis taustakalvo ja suljetut reunat. Se soveltuu suuren 
riskin alueille, kuten leikkaussaleihin, heräämöihin ja teho-osastoille. 
Näillä alueilla ilmanpainetta hallitaan infektioiden leviämisen 
ehkäisemiseksi. Suuren riskin alueille, joilla ilmanpainetta hallitaan 

infektioiden leviämisen estämiseksi ja joilla 
puhdistettavuudelle asetetaan suuret vaatimukset, 
kuten leikkaussalit, akuuttipoliklinikat, pesutilat 
ja teho-osastot, suosittelemme Rockfon MediCare 
Block -järjestelmäämme. Nämä alakattolevyt 
ovat täysin ilma- ja vesitiiviitä inertin kalvon 
ansiosta. Niiden bakteriologinen luokka on B1. 
ISO-puhdastilaluokka on 2. 

Korroosiota kestävät 
Chicago Metallic 
-ripustusjärjestelmät
Erik van Bouwel
Certification and Technical Data Manager, Rockfon

Tietyissä ympäristöissä tarvitaan tavallisia listoja suorituskykyisempiä 
ripustusjärjestelmiä. Esimerkiksi uimahalleissa, pesutiloissa tai 
lääketieteellisissä käyttökohteissa ilmankosteus on yleensä suuri ja 
lämpötila korkea. Sairaaloissa ja klinikoilla voidaan asettaa tiukat 
hygieniavaatimukset. Tällöin metalliosien korroosio voi aiheuttaa 
vaaran. Se on vältettävä käyttämällä ripustettavissa alakatoissa 
korroosiota kestäviä listoja. 

EN 13964 -standardin mukaisesti 
listavalikoimamme on jaettu neljään 
luokkaan: A, B, C ja D. Näistä B 
soveltuu tavallisiin olosuhteisiin, kuten 
asuinrakennukset, oppilaitokset, toimistot 
ja vähittäismyymälät. Jos suhteellinen 
ilmankosteus ylittää 90 % ja on olemassa 
kosteuden kondensoitumisen vaara, 
on valittava C-luokka. D-luokan listat 
soveltuvat käytettäviksi, jos sisäilmasto on 
aggressiivinen. 

C- ja D-luokan listat ja varusteet on suojattu molemmilta puolilta 
sinkillä, pohjamaalaamalla ja polyesterimaalilla. C-luokan listoissa on 
100 grammaa ja D-luokan listoissa 275 grammaa sinkkiä neliömetriä 
kohden tai muu samalla tavalla toimiva pinnoite. D-luokan järjestelmät 
suojaavat tehokkaammin kuin C-luokan, joten niitä käytetään 
erikoisprojekteissa. Jos käytetään D-luokan listoja, arvioimme 
olosuhteet ja varmistamme jo saatujen kokemusten pohjalta, että 
järjestelmä sopii käyttötarkoitukseensa.

MICHEL SORIA
Rockfon

ERIK VAN BOUWEL
Rockfon

HUOLELLISESTI MIETITTYHUOLELLISESTI MIETITTY

Projekti: Emma-lastensairaala, Amsterdam, Alankomaat

Arkkitehti: OD205 Architectuur 

Asentaja: Element binnenafbouw

Alakatot: Rockfon Mono® Acoustic, Rockfon MediCare, 

Rockfon Krios D, Rockfon Sonar D, Rockfon Hygienic Plus
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Vaikka avokonttoreista on 

tullut normi, uusimpien 

tutkimusten mukaan ne 

ovat kaikkea muuta kuin normaaleja. 

 

Tehokkuus ja tuottavuus ovat 

nimittäin kaksi eri asiaa. Jos 

ahtaaseen tilaan tungetaan 

suuri määrä ihmisiä, se voi 

vaikuttaa taloudelliselta, mutta 

mitä henkilöstön tuottavuudelle 

tapahtuu? Entä jos tila estää 

henkilöstöä saavuttamasta tuloksia? 

Tai vielä pahempaa: estää lisäarvon 

tuottamisen? 

 

Fyysinen työpaikka on suurempi 

osa johtamista kuin koskaan. Sen 

täytyy jatkuvasti mukautua ja 

haastaa perinteiset käsitykset, jotta 

pysytään mukana liiketoiminnan 

muutosvauhdissa. 

UUDENLAISTA AVOIMUUTTA

UUDENLAISTA 
AVOIMUUTTA

UUDENLAISTA AVOIMUUTTA
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Projekti: Statoil Sandsli -toimistot, Bergen, Norja

Arkkitehti: Niels Torp

Asentajat: Acusto

Alakatot: Rockfon Krios dB 44

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 Click 2890

UUDENLAISTA AVOIMUUTTA

69



STATOIL SANDSLI – 
KUN TOIMISTO JOUSTAA 
Norjalainen öljy- ja kaasujätti STATOIL rakennutti 
uuden toimistokiinteistön osana suurempaa 
suunnitelmaa laajentaakseen pääkonttoriaan 
42  000 m²:llä. Sinne siirtyy noin 1 000 
työntekijää, jotka aikaisemmin työskentelivät 
eri puolilla Norjan länsirannikolla sijaitsevaa 
Bergenin kaupunkia. Arkkitehti Niels Torp 
suunnitteli modulaarisen avokonttoriratkaisun, 
jotta varmistetaan vuorovaikutus ja tietojen 
jakaminen henkilöstön kesken. 

Kokonaisratkaisu muistuttaa kiinteän rakennuksen 
sijasta rakennustelineitä. Kokonaisuus on kuin 
22 erilaista tehdasta, jotta kukin osasto saa 
käyttöönsä toimivaa ja joustavaa työtilaa. – 
Jokainen tehdas on 3 x 3 metrin ruudukon avulla 
jaettu samassa kerroksessa sijaitseva 1 000 m2:n 
tila. Lattiaa, alakattoa ja seiniä voidaan siirtää 
ohjelman puitteissa, kertoo sisäasennuksista 
vastaavan Acuston Jarle Jenssen. – Näiden 
pääelementtien täytyy olla mahdollisimman 
turvallisia, laadukkaita ja monikäyttöisiä, koska 

Statoil halusi erikoisratkaisun, joka soveltuu sen 
pitkän aikavälin kasvutavoitteisiin. Kiinteitä ja 
lasiseiniä voidaan siirtää, jotta saadaan aikaan 
osastokohtaisia ratkaisuja. Tietyillä osastoilla 
nimittäin tarvitaan enemmän neuvottelutiloja, 
toisilla puolestaan työpisteitä.

Kun käytössä on laaja avonainen tila siirrettävine 
seinineen, lattia ja alakatto vaikuttavat voimakkaasti 
akustiseen mukavuuteen. Rockfon toimitti 
alakattoihin 23 000 m² A- ja D-reunamuodoilla 
varustettuja Rockfon Krios dB 44 
-alakattolevyjä sen poikkeuksellisen tehokkaiden 
äänenvaimennusominaisuuksien sekä asen-
tamisen ja purkamisen helppouden vuoksi. – 
Valintamme oli Rockfon, koska tiesimme, että 
Krios eristää ääntä harvinaisen tehokkaasti. 
Toinen syy valintaan oli volyymi.Meidän täytyi 
voida luottaa siihen, että näin suuri määrä 
pystytään toimittamaan ajallaan, kertoo Jenssen. 
– Lisäksi Rockfon pystyi toimittamaan tuotteistaan 
ympäristödokumentit raaka-aineista kuljetukseen 
saakka. Tämä oli tärkeää Statoilille.

UUDENLAISTA AVOIMUUTTA UUDENLAISTA AVOIMUUTTA
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Projekti: Statoil Sandsli -toimistot, Bergen, Norja

Arkkitehti: Niels Torp

Asentajat: Acusto

Alakatot: Rockfon Krios dB 44

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 Click 2890

VALINTAMME OLI ROCKFON, KOSKA TIESIMME, 
ETTÄ KRIOS DB ERISTÄÄ ÄÄNTÄ HARVINAISEN 

TEHOKKAASTI

UUDENLAISTA AVOIMUUTTA UUDENLAISTA AVOIMUUTTA
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Project: Statoil Sandsli Offices, Bergen, NO 

Architect: Niels Torp 

Installers: Acusto 

Ceilings: Rockfon Krios dB 44 

Suspension grids: Chicago Metallic T24 click 2890

UUDENLAISTA AVOIMUUTTA UUDENLAISTA AVOIMUUTTA
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TECHNICOLOR-KAMPUS – 
INNOVAATIOKESKUS
Median ja viihdeteknologian suunnannäyttäjä 
TECHNICOLOR otti äskettäin käyttöön uuden 
tutkimus- ja kehityskeskuksen Rennesissä 
Ranskan luoteisosassa. Uudessa 18 000 m2:n 
rakennuskokonaisuudessa työskentelee 550 
tutkijaa ja kehittäjää. Keskuksen tarkoitus on 
helpottaa tietojen vaihtamista akateemisten 
tutkijoiden, opiskelijoiden ja eri puolilla 
maailmaa sijaitsevien kampusten kanssa. 

Pariisilainen Devillers et Associés suunnitteli 
kampuksen kannustamaan luovuutta, täyttämään 
tiukat ympäristönsuojeluvaatimukset ja 
säästämään energiaa. Ratkaisu koostuu suurista 
kulmikkaista rakennuslohkoista, joiden keskellä 
on matala paviljonki. Pohjakerroksen julkisivu 
on enimmäkseen lasia, joten vaikutelma on 
avoin ja lämmin. Sen päällä luodaan raskaampi 

vaikutelma väreillä ja materiaaleilla. Ulkopinnasta 
on tehty dynaaminen mielenkiintoisen 
ikkunajärjestelyn avulla. Siinä on vuorotellen 
erikokoisia suorakaiteen muotoisia ikkunoita. 
Sisätiloissa arkkitehdit keskittyivät toimivuuteen 
ja mukavuuteen innovoinnin edistämiseksi. 

– Arkkitehdeillä oli selkeä näkemys alakatosta. 
Sen piti sointua julkisivun konseptiin, toimia 
modulaarisena järjestelmänä ja varmistaa 
mahdollisimman suuri akustinen mukavuus, 
kertoo Rockfonin Sales Area Manager 
Olivier Cretois. – Ratkaisuksi valittiin 
Rockfon Krios -valikoima, koska siinä on useita 
reunamuoto- ja mittavaihtoehtoja. Ilme tyydytti 
asiakasta, koska Rockfon pystyi toimittamaan 
1350 x 600 ja 1200 x 600 mm:n erikoismoduuleja 
laadusta tinkimättä, Cretois kertoo. Lisäksi 
Rockfon toimitti Chicago Metallic Bandraster 
3150 -listoja 1220 x 150 mm -kokoisina.

Projekti: Technicolor-kampus, Rennes, Ranska

Arkkitehti: Devillers et Associés

Alakatot: Rockfon Krios

Listajärjestelmä: Chicago Metallic 150 mm Bandraster 3150

UUDENLAISTA AVOIMUUTTA UUDENLAISTA AVOIMUUTTA
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Projekti: Ziraat-pankin pääkonttori, Istanbul, Turkki

Arkkitehti: ERA Architecture

Alakatot: Rockfon Sonar A, Rockfon Koral E

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 1819

ZIRAAT-PANKIN PÄÄKONTTORI – 
AIKA ON RAHAA
Ziraat-pankin PÄÄKONTTORI kohoaa lähivuosina 
Turkin pääkaupungin Istanbulin rahoitusalan 
yritysten suosimalle alueelle.ERA Architecture 
suunnitteli väliaikaiset tilat, joissa toimitaan 
muuttoon saakka. Aiemmin valmistuneen 
rakennuksen 12 000 m2:n sisätilat uudistettiin 
vain kahdessa kuukaudessa pankin osastojen 
erityistarpeita varten.

Arkkitehtien piti suunnitella toimivat tilat maan 
suurinta pankkia sekä sen IT-toimintoja ja luotto-
osastoa varten. Pankin asiakaspalvelukeskuksessa 
täytyi kiinnittää erityistä huomiota akustiikkaan. – 
Suurimpana haasteena suunnittelussa oli erilaisten 
määräysten noudattaminen alkaen henkilöstön 
hierarkiasta ja pankin yritysrakenteesta aina 
asiakaspalvelukeskuksen toiminnan asettamiin 
vaatimuksiin, kertoo ERA  Architecturen vanhempi 
arkkitehti ja projektipäällikkö Ekim Orhan Ismi.

– Alakaton materiaalin ääntä vaimentavat ominai-
suudet vaikuttavat asiakaspalvelukeskuksessa ja sen 
lähellä työskentelevien päivittäiseen mukavuuteen, 
kertoo Ismi. Ratkaisuksi valittiin Rockfon Sonar 
A ja Rockfon Koral E. Niiden avulla akustiikasta 
saatiin ihanteellinen. – Tarvitsimme modulaarista 
alakattojärjestelmää, jolla on erinomaiset akustiset 
ja paloturvallisuusominaisuudet ja joka voidaan 
asentaa erittäin nopeasti. Meille suositeltiin Rockfon-
tuotteita ja hyväksyimme ne, koska ne vastaavat 
odotuksiamme täydellisesti, kertoo Ismi.

TARVITSIMME MODULAARISTA 
ALAKATTOJÄRJESTELMÄÄ, 
JOSSA ON ERINOMAISET 
AKUSTISET JA 
PALOTURVALLISUUSOMINAISUUDET

UUDENLAISTA AVOIMUUTTA UUDENLAISTA AVOIMUUTTA

75



UUDENLAISTA AVOIMUUTTA UUDENLAISTA AVOIMUUTTA

Projekti: Citrixin toimistotilat, Kööpenhamina, Tanska

Arkkitehti: Zeso Architects

Alakatot: Rockfon Cosmos

Alakattojärjestelmä: Rockfon System B ruuvi/koukku
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Projekti: Citrixin toimistotilat, Kööpenhamina, Tanska

Arkkitehti: Zeso Architects

Alakatot: Rockfon Cosmos

Listajärjestelmä: Rockfon System B Screw/Hook

UUDENLAISTA AVOIMUUTTA UUDENLAISTA AVOIMUUTTA

CLAUS HØEG OLSEN, 
ZESO ARCHITECTS

CITRIX - TOIMISTOTILAT NÄKÖALALLA
ZESO ARCHITECTS -toimiston Kööpenhaminan 
Vesterbron kaupunginosaan suunnittelemissa 
CITRIXIN uusissa toimitiloissa näkyy ympäristön 
teollinen historia. Tällä entisellä tehdas- ja 
teurastamoalueella toimii nykyään trendikkäitä design-
alan yrityksiä ja ravintoloita. Alueen korkeimpien 
joukkoon kuuluvan rakennuksen kahdessa ylimmässä 
kerroksessa sijaitsevasta toimistosta avautuu upea 
näköala kaupungille. Newyorkilaishenkistä loft-
tilaa muistuttavassa avokonttorissa on säväys 
teollisuuslaitoksen tunnelmaa. Noin sadan työntekijän 
avokonttorissa on useita suojattuja neuvottelutiloja ja 
vapaamuotoisia kohtauspaikkoja. 

Vaikka tilassa korostetaan sen teollista menneisyyttä, 
työskentely-ympäristöstä haluttiin lämminhenkinen 
ja mukava. Tasapaino saavutettiin valitsemalla 
materiaalit huolellisesti, hyödyntämällä päivänvaloa 
ja modernisoimalla akustiikka. – Valitsemalla 
karkeapintaisia materiaaleja sekä pehmeitä 
lämminhenkisiä huonekaluja ja pinnoitteita menneisyys 
saatiin kohtaamaan nykyisyys, kertoo Claus Høeg 
Olsen Zeso Architects -toimistosta. – Esimerkiksi 
betonilaattoihin ja paljaisiin betonipalkkeihin on 
yhdistetty vaneriseiniä ja -ovia sekä akustiikkaa 
parantavia tekstiileitä. Julkisivun suurista ikkunoista 
pääsee runsaasti päivänvaloa toimiston sisäosiin saakka, 
joten valaistukseen tarvitaan vähemmän energiaa.

Avokonttoreissa saattaa olla meluisaa. Äänen 
aiheuttamat ongelmat täytyy ratkaista, jotta 
saavutetaan akustinen mukavuus. Siksi uudella 
yhtenäisellä akustisesti vaimentavalla betonilattialla 
ja akustisella alakatolla on tärkeä tehtävä. Alakatoissa 
on noin 1 200 m2 Rockfon Cosmos -levyjä. Ne ovat 
kevyitä, ja ne vaimentavat ääntä erittäin tehokkaasti. 
Akustisten etujen lisäksi Rockfon Cosmos valittiin 
ilmeensä vuoksi. Se nimittäin sointuu sisustukseen 
täydellisesti. – Valintamme oli valkoinen Rockfon 
Cosmos akustisten ominaisuuksien ja pelkistetyn 
urbaanin ulkonäön vuoksi, kertoo Claus Høeg Olsen. 
– Sen pinta integroituu hienosti betonipalkkeihin ja 
-pylväisiin. Lisäksi sähköasennukset saatiin piiloon 
helposti kiinnitettävien ja irrotettavien levyjen taakse.
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VALITSEMALLA KARKEAPINTAISIA 
MATERIAALEJA 

SEKÄ PEHMEITÄ 
LÄMMINHENKISIÄ 
HUONEKALUJA JA 
PINNOITTEITA MENNEISYYS 
KOHTAA NYKYISYYDEN

UUDENLAISTA AVOIMUUTTA UUDENLAISTA AVOIMUUTTA
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DATEAN TOIMISTOTILAT 
– ÄÄNIMAAILMA KUNTOON
Danica Properties omistaa kaksi toimistokohdetta 
Sorgenfrissä Kööpenhaminan pohjoispuolella. AG5-
arkkitehtitoimisto suunnitteli niihin uuden ilmeen. 
Tehtävänä oli räätälöidä toimistot niiden vuokralaisia 
eli vakuutusyhtiö TRYGHEDSGRUPPENIA ja yrityksille 
ratkaisuja tarjoavaa DELEGATEA varten. Molemmat 
vuokralaiset esittivät erilaisia toiveita toimivuudelle ja 
esteettisyydelle. Arkkitehdit saivat tilaisuuden luoda 
yksilöllisiä mukautettavia ratkaisuja.

Tiloihin suunniteltiin yksittäisiä työhuoneita ja 
avokonttoreita. Kuluneet materiaalit korvattiin 
suorituskykyisillä pinnoilla. Valaistus, ikkunat ja 
sähköasennukset uudistettiin. Vuokralaiset saivat 
tiloihinsa itselleen mieluisat lattiat ja alakatot. – 
Delegate halusi teollisuushenkistä ilmettä, joten 
valitsimme kelluvat alakatot. TryghedsGruppen toivoi 
enemmän tyyliä, joten sen tiloihin asennettiin seinästä 
seinään ulottuvat ripustetut alakatot, kertoo Martin 
Lykkegård AG5-toimistosta.

Projekti toi tullessaan mahdollisuuden parantaa 
toimistotilojen akustiikkaa. DATEAn ja AG5 Architectsin 
projektipäälliköt valitsivat TryghedsGruppenin tiloihin 
Rockfon Sonar X -alakatot ja Delegatelle Rockfon 
Sonar X -saarekkeet. – Rockfon-alakattojärjestelmät 
ovat meille tuttuja, joten tiedämme kokemuksesta, 
että ne ovat erinomainen ratkaisu akustiikan kannalta 
ja että niitä on saatavana useina kokovaihtoehtoina. 
Valkoisten alakattolevyjen hillitty pelkistetty pinta 
miellyttää visuaalisesti. Lisäksi levyt vaimentavat ääntä 
erittäin tehokkaasti, kertoo Lykkegård.

UUDENLAISTA AVOIMUUTTA UUDENLAISTA AVOIMUUTTA
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Projekti: DATEAn toimistotilat, Sorgenfri, Tanska 

Arkkitehti: AG5 

Alakatot: Rockfon Sonar X, Rockfon Sonar X 

SaarekkeinaRipustusristikot: Chicago Metallic T24 Click 2890

THOMAS VILMAR
Rockfon Rockfon Sonar X

Thomas Vilmar,  
Sales Director, Denmark & Finland, Rockfon 
 
Ripustetut alakatot soveltuvat useisiin 
käyttökohteisiin, mutta joskus asiakkaamme 
tarvitsevat ratkaisuja, joissa kivivillan edut 
yhdistyvät klassisen modulaarisen alakaton 
yhdenmukaiseen ilmeeseen. Jos levyt täytyy voida 
irrottaa, jotta päästään käsiksi niiden takana 
olevaan tekniikkaan, Rockfon Sonar X on oiva 
ratkaisu. X-reunamuodolla varustettu Rockfon 
Sonar -alakatto ei ensi silmäyksellä vaikuta 
modulaariselta levyistä koostuvalta alakatolta. 
Lähes monoliittisen sileyden aikaan saamiseksi 
laattojen välistä saumaa on kavennettu 25 
prosentilla. Rockfon Sonar X tekee akustiikasta 
mukavan vaimentamalla ääntä tehokkaasti. Se 
on paloturvallinen, kosteutta kestävä ja helppo 
pitää kunnossa. Se on aidosti monipuolinen 
alakattolevy.

Rockfon Sonar X tekee valaistuksen ja 
ilmanvaihdon integroimisesta helppoa. 
Yhteistyössä valaisinvalmistajien kanssa 
olemme luoneet X-reunamuodolla varustettuun 
järjestelmään mukautettuja vaihtoehtoja, 
jotka ovat paljon muutakin kuin perinteisiä 
koko levyn kokoisia neliömäisiä tai pyöreitä 
ratkaisuja. Jopa ilmanvaihto ja valaistus 
voidaan yhdistää samaan asennukseen, 
jolloin alakatosta tulee visuaalisesti selkeämpi. 
Rockfon Sonar X -alakaton asentaminen sujuu 
nopeasti ja tehokkaasti. Se on oikea valinta 
uudisrakennus- ja korjausrakennuskohteisiin, 
kun käytetään T24-listajärjestelmää. Levyt 
voidaan asentaa perinteisesti ripustamalla tai 
kiinnittämällä X-erikoiskoukkujen avulla. Tällöin 
asennuskorkeudeksi jää vain 31 mm, mutta levyt 
voidaan silti irrottaa. 

Rockfon Sonar X -alakaton pinta on klassisen 
valkoinen ja sileä. Kun sitä asennetaan, erilaisia 
levykokoja voidaan yhdistellä ja käyttää 
vinottain, jotta alakatto ulottuu huonetilan 
reunoihin saakka tai epätavallisten asettelujen 
aikaansaamiseksi. Kun käytetään muita piiloon 
jäävillä listoilla varustettuja järjestelmiä, 
asentaminen edellyttää huolellista suunnittelua 
ja mittaamista sekä levyjen leikkaamista, 
mutta symmetrinen Rockfon Sonar X -muoto 
tekee asentamisesta nopeaa. Kauniin lähes 
monoliittisen alakaton taakse voi jäädä piiloon 
suuri määrä asennuksia – tai ei mitään.  
Rockfon Sonar X auttaa pääsemään niihin käsiksi 
helposti esimerkiksi kunnossapitoa varten, mutta 
ennen kaikkea se näyttää upealta.

UUDENLAISTA AVOIMUUTTA
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Project: Sørlandssenteret, Kristiansand, Norja

Arkkitehti: LPO Architects

Alakatot: Rockfon Sonar X

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 Click 2890
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Kaupankäynti verkossa 

haastaa hyvillä 

liikepaikoilla sijaitsevat 

myymälät. Niiden sisustuksia 

uudistetaan, jotta asiakkaat 

saavat parempia ostoselämyksiä. 

 

Internetin voima 

muuttaa maailmaa näkyy 

selkeimmin perinteisissä 

kivijalkamyymälöissä. Sähköinen 

kaupankäynti on muuttanut 

kuluttajien ostotottumuksia, joten 

vähittäismyymälöitä uudistetaan 

nykyelämään sopiviksi.  

 

Elämykset yritetään nostaa 

uudelle tasolla tarjoamalla 

aistimuksia, joita verkossa 

toimivat myymälät eivät voi 

antaa asiakkailleen. Tässä 

taistelussa myymälässä vallitseva 

ilmapiiri ja design voivat lisätä 

asiakkaiden määrää, tehdä heistä 

kanta-asiakkaita ja saada heidät 

ostamaan enemmän.
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NORJALAINEN KAUPPAKESKUS 
ON SAUMATON OSTOSELÄMYS 
Kun kauppakeskuksia suunnitellaan, 
tärkeintä ovat monipuolisuus, joustavuus ja 
yhdenmukaisuus. Niihin tosiaan kiinnitettiin 
huomiota, kun Kristiansandin ulkopuolella 
Sørlandsparkenissa sijaitseva Norjan suurin 
SØRLANDSSENTERET -kauppakeskus 
suunniteltiin. LPO Architects suunnitteli 
112 500 m²:n kiinteistöön peruskorjauksen 
ja uuden suuren siipirakennuksen, jonka 
veistoksellinen muoto integroitiin kumpuilevaan 
maastoon. Sisätilojen suunnittelun lähtökohtana 
oli valoisan ilmavan ilmapiirin luominen 
ostamiselämysten korostamiseksi. Tämä näkyy 
erityisesti yhteisissä tiloissa, joissa kävijät voivat 
levätä ostosten tekemisen lomassa. Näissä 
tiloissa tavoitteena oli saada aikaan rauhallinen 
ilmapiiri sekä ulos ja kerrosten välisiin tiloihin 
avautuva näköala. Tiloihin haluttiin myös 
päivänvaloa. 

Värimaailmaa hallitsee valkoinen. Pelkistettyjen 
yhdenmukaisten materiaalien käyttäminen 
saa aikaan koheesiota, jatkuvuutta ja 
selkeyttä. Yhteisiin tiloihin valittu piiloon 
jäävällä X-reunamuodolla varustettu 
Rockfon Sonar X -alakattojärjestelmä täyttää 
esteettiset ja toiminnalliset vaatimukset. 

Rockfon Sonar X teki mahdolliseksi yhtenäisen 
valkoisen alakaton, jonka avulla korostetaan 
valoisuutta ja parannetaan akustiikkaa 
ravintoloissa (1 200 m²) ja viiden kerroksen 
korkuisessa atriumissa (1 000 m²). Alakatto 
näyttää saumattomalta, koska levyjen väliin jää 
vain pienet raot. Lisäksi valaistus ja tekniikka 
on integroitu alakattoon. Irrotettava järjestelmä 
on erittäin kätevä varsinkin ravintoloille 
tarkoitetussa kauppakeskuksen osassa, koska 
sen avulla vältetään työläät remontit, kun 
ravintolakonseptit vaihtuvat. 

Norjan ilmastossa Rockfon-alakattojen avulla 
vältetään halkeamat, joita muodostuu, kun 
teräksinen kattorakenne taipuu lumikuorman 
alla. Kun alakatto asennettiin atriumin korkealla 
sijaitsevaan harjaan, tarvittiin vain mekaanisia 
henkilönostimia mutta ei rakennustelineitä. 
Tällöin asentaminen sujui nopeammin ja 
turvallisemmin. – Rockfon-alakatot integroituvat 
muotokieleen hienosti, kertoo Øystein 
Sjøstrand LPO Architects -toimistosta. – Ne ovat 
oikea valinta, kun halutaan laajaa yhtenäistä 
alakattopintaa, asentaminen on vaikeaa ja 
tarvitaan muuntelumahdollisuuksia.
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ROCKFON ON OIKEA 
VALINTA, KUN HALUTAAN 

LAAJAA YHTENÄISTÄ 

ALAKATTOPINTAA

Project: Sørlandssenteret, Kristiansand, Norja

Arkkitehti: LPO Architects

Alakatot: Rockfon Sonar X

Urakoitsija: Bico Bygg og Innredning AS

Listajärjestelmä: Chicago Metallic T24 Click 2890
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Projekti: The Loop, Antwerpen, Belgia

Suunnittelu: JosdeVries

Alakatot: Rockfon Krios D

Listajärjestelmä: Chicago Metallic Infinity

OSTAMISEN TULEE 
OLLA MIELLYTTÄVÄÄ. 

AKUSTIIKALLA ON SIINÄ 

MERKITTÄVÄ ROOLI
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THE LOOP - TULEVAISUUDEN 
OSTOSELÄMYKSIÄ
Johtava belgialainen vähittäiskaupan portaali 
RetailDetail avasi THE LOOPIN lokakuussa 
2013 vähittäiskaupan elämyskeskukseksi. Siellä 
simuloidaan kuluttajien uusia tulevaisuuden 
ostoskonsepteja. Vähittäiskaupalle ja sen 
tavarantoimittajille osoitetaan visuaalisesti 
ja käsin kosketeltavasti, kuinka asiakkaat 
tekevät ostopäätöksensä tulevaisuudessa. 
RetailDetailin toimitusjohtaja Jorg Snoeck 
kertoo: – Vierailija samaistuu asiakkaaseen. 
Lisäksi hän voi tarkastella ympäristöä kauppiaan 
tai tavarantoimittajan näkökulmasta. Tämän 
matkan aikana käy ilmi, mitä vähittäiskaupan 
tulevaisuudessa käyttämiltä konsepteilta 
odotetaan.

Vähittäiskaupan strategioita suunnitteleva 
JosdeVries auttoi konseptin kehittämisessä ja 
pysyy hankkeessa mukana sen varmistaakseen, 
että konsepti pysyy dynaamisena ja 
ajantasaisena. – Vähittäiskauppa on muuttunut 
huomattavasti viime vuosina, ja se on 
joutunut kohtaamaan haasteita. Kuluttajien 
ostokäyttäytyminen on muuttunut. Ostaminen 
on erittäin sirpaloitunutta. Fyysiset myymälät 
ovat saaneet väistyä monikanavaisuuden tieltä. 
Kuluttajat päättävät, missä, milloin ja miten 
he tekevät ostoksia, kertoo Snoeck. – Nykyään 
mennään supermarketiin ostoslista kädessä 
täyttämään kaappeja, kun erikoistarjoukset on 
katsottu lehdistä ja mainoksista. Google-lasien, 
vartaloskannerien, automaattisten

helikopterien, älypuhelinten, 3D-tulostimien ja 
web-myymälöiden ansiosta tulevaisuus toimii 
toisin. Jääkaappi kertoo, mitä se tarvitsee, 
ja tuotteet löytävät meidät myymälöissä 
automaattisesti, hän kuvailee.

THE LOOP tähtää pysyvään keskusrooliin. Sen 
vähittäiskauppaa inspiroivat teemat vaihtuvat 
jatkuvasti. Rockfon valittiin toimittamaan yksi 
innovatiivisimmista tuotteistaan vaihtuvien 
näyttelyiden aluetta ympäröivälle alueelle. 
Chicago Metallic Infinity tarjoaa loputtomasti 
mahdollisuuksia ja suunnittelunvapautta. 
Akustisesti toimivia ja kestävän kehityksen 
vaatimukset täyttäviä tuotteita tarvitaan 
vähittäiskaupoissa yhä enemmän lähivuosina. – 
Ostamisen tulee ennen kaikkea olla miellyttävää. 
Akustiikalla on siinä merkittävä osa. Kun 
luodaan kokonaisvaltainen ostamiselämys, 
äänellä on suuri merkitys. Melu täytyy voida 
eristää pois. Ostamisympäristöissä vallitsevaa 
yleistä äänitasoa ja akustista mukavuutta täytyy 
hallita. Rockfon tarjoaa kestävän kehityksen 
vaatimukset täyttäviä ratkaisuja. Tulevaisuudessa 
vähittäiskauppa tarvitsee niitä yhä enemmän.

Snoeckin mukaan tulevaisuuden myymälöissä 
ei pelkästään keskitytä siihen, mitä hyllyiltä 
löytyy. Lisäksi on luotava kokonaisvaltainen 
ostosympäristö, joka tukee brändiä. – Kaikki 
sisustuksen osat vaikuttavat vähittäiskaupan 
konseptin menestymiseen. Rockfon on 
vähittäiskaupan tuntema alansa johtava toimija. 
Tällä yrityksellä on visio siitä, mitä tulevaisuuden 
vähittäiskaupassa tarvitaan.
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Projekti: CineWorld, useita elokuvateattereita Iso-Britanniassa

Urakoitsija: Britannia Construction

Asentaja: D&G Ceilings 

Alakatot: Rockfon Color-all, hiilen- ja liidunvärinen, Rockfon Tropic

Alakattojärjestelmä: Rockfon System XL T24 A/E

ROCKFON SYSTEM XL T24 A/E 
-RISTIKON PÄÄPROFIILIN  
1 800 MM:N
KESKIOSA NOPEUTTAA
ASENTAMISTA
HUOMATTAVASTI
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CINEWORLD – 
MUSTAVALKOINEN VALINTA
Elokuvateatterien sisustuksella on suuri merkitys 
katsojien elämykselle. Kunnollisen akustiikan 
avulla varmistetaan, että elokuvien äänet 
kuuluvat nautittavina. Kun Iso-Britanniassa 
toimiva CINEWORLD-elokuvateatteriketju 
avaa uusia monista saleista koostuvia 
elokuvateattereita, ne suunnitellaan tarjoamaan 
ikimuistoisia elämyksiä elokuvissa kävijöille. 
Elokuvateatterien sisustusten täytyy olla 
visuaalisesti ja auditiivisesti miellyttäviä. 

Britannia Constructionin Development Director 
Philip McCabe suositteli elokuvateatterien 
saleihin hiilenvärisiä Rockfon Color-all 
-alakattolaattoja korostamaan Surround sound 
-ääntä. Fleecepinnan mattamusta hiilenväri 
estää projektorista lähtevää valoa heijastumasta 
väärin. – Rockfon Color-all -alakattolevyt ovat 
oikea valinta tällaiseen projektiin. Ne täyttävät 
kaikki teknisesti kehittyneiden multiplex-
elokuvateatterien -vaatimukset, hän toteaa. 

Alakattolevyt asennettiin seiniin mustan Chicago 
Metallic T24 Click 2890 -listajärjestelmän avulla 
kulmittain, jotta saatiin aikaan dramaattisen 
kulmikas vaikutelma. Alakattoasentaja 
David  Gardiner D&G Ceilingsistä on sitä 
mieltä, että Rockfon-listajärjestelmä on oikea 
valinta muutoin hankaliin asennuskohteisiin: 
– Elokuvateatterien salien alakatot ovat aina 
kaltevia. Ripustussyvyys voi olla jopa 6 000 mm, 
joten ripustusvaijerien asentaminen voi viedä 
erittäin paljon aikaa. Rockfon System XL 
-pääprofiilin 1 800 mm pitkä keskiosa nopeuttaa 
asentamista huomattavasti. Alakatot näyttävät 
upeilta, ja Cineworld on erittäin tyytyväinen 
lopputulokseen. Lisäksi järjestelmä auttaa 
integroimaan kiinteistötekniikan helpommin, 
koska ripustimien välinen etäisyys on suurempi. 
Suurempien moduulikokojen käyttäminen antaa 
suunnittelijoille vapaammat kädet. 

Uusien elokuvateatterien auloihin saadaan 
miellyttävä moderni ilme 15  mm:n paksuisten 
Rockfon Tropic -kivivillalevyjen avulla. Niiden 
tasainen valkoinen pinta heijastaa valoa 
ihanteellisesti. 
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PIKARUOKARAVINTOLAN 
VÄRIKÄS TARJOOMA
Rockfon auttoi tunnettua kansainvälistä 
pikaruokaketjua täyttämään kestävän kehityksen 
vaatimukset maailman suurimmassa urheiluta-
pahtumassa: vuoden 2012 olympialaisissa. Kaksi 
pop-up-ravintolaa pystytettiin tyydyttämään 
urheilijoiden ja kisavieraiden nälkä tapahtuman 
ajaksi. Tavoitteena oli jätteen määrän 
vähentäminen. Siksi kaikki rakennuksen osat 
pienimpiä yksityiskohtia myöten käytettiin 
uudelleen tai kierrätettiin. Esimerkiksi kalusteet, 
keittiökoneet, hehkulamput ja kytkimet 
käytettiin uudelleen Iso-Britanniassa sijaitsevissa 
uusissa ja nykyisissä ravintoloissa tapahtuman 
jälkeen. 

Noin 75 % rakennuksesta käytettiin uudelleen. 
Lähes kaikki muu kierrätettiin, myös Rockfon-
alakattolaatat. Rockfon Color-all -valikoima 
valittiin akustisten ominaisuuksiensa, 
esteettisyytensä, helpon asennuksen ja ennen 
kaikkea täydellisen kierrätettävyyden vuoksi. 
Suurempaa ravintolaa varten tarvittiin noin 1 200 
m2 hiilenvärisiä Rockfon Color-all -alakattolevyjä 
(1200 x 600 mm). Pienempään toimipisteeseen 

asennettiin 480 m2 liidunvärisiä Rockfon Color-
all -levyjä.

Nämä alakattolevyt vaimentavat ääntä 
tehokkaasti, kestävät kosteutta ja ovat 
paloturvallisia, joten ne ovat oikea valinta 
vilkkaisiin pikaruokaravintoloihin, joissa käy 
paljon asiakkaita. 

Rockfon Color-all -kokoelman ansiosta ravin-
toloihin voitiin valita väreiltään ravintolaketjun 
ilmettä vastaavat alakatot. Alakattolevyt voivat 
vaurioitua niitä asennettaessa ja irrotettaessa. 
Siksi ne päätettiin kierrättää. Täysin kierrä tettävät 
Rockfon-alakattolevyt palautettiin ROCKWOOL-
tuotantolaitokseen käsiteltäviksi. 

Kun ravintolat purettiin, Rockfon teki tiivistä 
yhteistyötä pääurakoitsijana toimineen 
Barlow  Groupin kanssa, jotta alakattolevyjen 
palauttaminen Etelä-Walesissa sijaitsevaan 
ROCKWOOLin tehtaaseen saatiin sujumaan. 
Materiaalia palautettiin 24 lavallista. Se 
murskattiin ja sekoitettiin raaka-aineisiin, joista 
tehdään uusia toimivia ROCKWOOL-tuotteita 
laadusta tinkimättä. 

EIKÄ TÄSSÄ VIELÄ KAIKKI EIKÄ TÄSSÄ VIELÄ KAIKKI

ROCKFON COLOR-ALL-MALLISTON ANSIOSTA RAVINTOLOIHIN 

VOITIIN VALITA RAVINTOLAKETJUN ILMETTÄ VASTAAVAT ALAKATOT
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Rockfon Rockfon Color-all 

Special
Jenny Brookes,  
UK Area Marketing Manager, Rockfon
 
Huonetilassa vallitsevaa tunnelmaa ja ilmapiiriä 
voidaan muuttaa dramaattisesti värien avulla. 
Siksi kehitimme vuonna 2013 Rockfon Color-all® 
-valikoiman. Suunnittelijat voivat nyt käyttää 
värejä alakatoissa. Valikoimaan kuuluu 34 
kaunista väriä. Ne on koottu kuudeksi sävyiltään 
erilaiseksi teemaksi, joiden avulla täytetään 
nykyisten suunnittelutrendien vaatimukset. 
Nämä 34 väriä ovat saatavana erilaisina koko- ja 
reunamuotovaihtoehtoina. Värit näkyvät kaikessa 
loistossaan sileän ja mattafleecepinnan ansiosta.

Huomasimme kuitenkin, että suunnittelijat 
haluavat laajemman valikoiman mukautettuja 
värejä. 34 vakioväriä eivät antaneet riittävästi 
suunnittelun vapautta, koska inspiraatio tulee 
tosielämästä. Siksi Rockfon Color-all -valikoimaa 
laajennettiin kuuluisan Rockfon Color-all Special 
-palvelun avulla. 

Color-all Special -palvelun ansiosta suunnittelijat 
voivat valita alakattolevyjen ja listajärjestelmien 
värit vapaasti ja soinnuttaa ne toisiinsa. Kaikissa 
valmistusvaiheissa käytetään Natural Colour 
System®© -värijärjestelmää (NCS). Toimita meille 
vain NCS-referenssi. Me vastaamme lopusta.

Projekti: Pikaruokaravintola, Lontoo, Iso-Britannia

Pääurakoitsija: Barlow Group

Alakatot: Rockfon Color-all, hiilen- ja liidunvärinen

Listajärjestelmä: Colour-matched Chicago Metallic T24 Click 2890
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Rockfon® on ROCKWOOL Groupiin 
rekisteröity tavaramerkki.

Rockfon
ROCKWOOL Finland)
Pakkalankuja 6, PL78

FI-01511 Vantaa
Finland

Puh.  (+358) 09 8563 5883
Faksi  (+358) 09 8563 5889

www.rockfon.fi
info@rockfon.fi
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