
EVENEMANGSLOKALER 
FUNKTIONALITET,  
AKUSTIK OCH  
AV-TEKNIK
En evenemangslokal kan finnas nästan var som helst. Det kan 
vara en nybyggd teater, konsertsal eller nöjesarena, eller också 
en del av ett allaktivitetshus, köpcentrum, ett läroverk eller en 
kontorsbyggnad. Evenemangslokalen kan vara ett nybygge, 
ett renoveringsobjekt eller ett objekt som ska konverteras från 
industriellt bruk till att tjäna exempelvis konst- och underhåll-
ningssyften.

Vi betjänar över hela Finland. Våra 
regionalkontor och representanter 
finns i Helsingfors, Jyväskylä, 
Uleåborg, Tammerfors, Åbo och 
Vasa. Dessutom har vi dotterbolag i 
Estland, Lettland, Litauen, Georgien 
och Mellanöstern.

Logomo

Musikhuset i Helsingfors

Wuxi Grand Theatre, Kina
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Akukon Oy 
Sliperivägen 19, 00380 Helsingfors 
Tel. +358 10 3200 700 
info@akukon.com, akukon.fi

Ur publikens synvinkel är evenemangs
lokalens hörbarhet, fria sikt, bekväm
lighet och service avgörande. För per
sonalen är även arbetets ergonomi och 
smidighet väsentliga. Det är dessutom 
viktigt för operatören att lokalen är ef
fektiv – till exempel att det går snabbt 
att montera och demontera diverse 
rekvisita – samt att förutsättningarna 
för elektroniska media är de rätta.

Centrala element i planeringen av eve
nemangslokaler är akustiken, utrym
menas funktionalitet, scenteknik och 
logistik. I synnerhet i allaktivitetshus 
och när man bygger i närheten av tra
fikleder är det även viktigt att beakta 
stomljud och buller. Akukon har kom
petens inom alla dessa delområden. I de 
projekt som lyckats bäst har vi deltagit 
i planeringen från första början, i vissa 
fall redan innan huvudprojektledaren/
arkitekten kopplats in.

Bland våra tjänster för evenemangs
lokaler finns:
	� erfarna konsulter under både bygg 
och planeringsskedet 
	� planering av funktion och logistik
	� akustisk planering och mätningar
	� planering och mätning av stomljud 
och buller samt bullerbekämpning
	� planering av scen och 
produktionsteknik, konsultering 
gällande anskaffningar och 
konkurrensutsättning samt 
bevakning av entreprenader
	� konsultering gällande anskaffning 
och konkurrensutsättning av 
produktionstekniska helheter samt 
drift och underhållstjänster
	� byggnadstillsyn i fråga om akustik
	� teknisk tillsyn i fråga om scen och 
produktionsteknik.

I projekt kring evenemangslokaler 
fungerar vi som expert och planerare 
för byggherren och/eller användarna, 
konsult vid tekniska anskaffningar och 
tillsynsman. Beroende av kundens be
hov kan våra tjänster omfatta en stör
re helhet eller enskilda delområden. Vid 
behov kan vi även hjälpa till vid valet av 
övriga planerare. När beslutet fattats 
att genomföra projektet kan vi assistera 
kunden i att definiera gränserna mellan 

olika planeringsområden och de bygg
tekniska planerarnas uppgifter.

Lokalens funktionella och logistiska 
specifikationer görs upp i samarbe
te med kunden och/eller användarna. 
På samma gång utreder vi utrymmets 
akustiska krav och gör upp en prelimi
när kostnadskalkyl för tekniken.

I själva planeringsskedet ingår vanligen 
funktionell och akustisk planering samt 
planering av scen och produktions
teknik. Dessutom ingår en försäkran 
om planernas kompatibilitet och data
modellsplanering.

Mötesteknik, ljudåtergivning, belysning 
och skärmytor bör beaktas redan i pla
neringen av byggnaden. Av denna orsak 
behövs audiovisuell design i alla objekt 
där man använder sig av ljud och/eller 
bild för kommunikation, uppträdan
den, presentation, undervisning eller 
beslutsfattande.

I projekt kring evenemangslokaler an
svarar vi i regel även för konsultering 
gällande anskaffningar av scenteknik 
och byggnadstillsyn i fråga om både 
akustik och AVteknik. Vi kan även an
skaffa AV och scentekniken som tjänst. 
I så fall definierar vi leasingutrustningen 
och service och underhåll av densamma 
samt konsulterar kring anskaffningen av 
servicehelheter.

Våra tjänster kan omfatta en större 
servicehelhet, men vi hjälper även gär
na till inom enskilda delområden inom 
projekt kring evenemangslokaler.

Kvalitetssystem, 
acKrediteringar och 
behörigheter
	� Kvalitetssystem i enlighet med 
standarden ISO 9001.
	� IFC 2x3datamodell (BIM)
	� Största delen av våra akustiska 
mättjänster är ackrediterade och 
uppfyller kraven i standarden EN 
ISO/IEC 17025
	� Våra centrala planeringsområden 
har RALAbehörighet utfärdad av 
Rakentamisen Laatu RALA Ry.
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