
BYGGNADS- 
OCH 
RUMSAKUSTIK
Byggnads- och rumsakustik omfattar hela byggnaden från dess 
konstruktioner till de färdiga utrymmena. Akustisk planering 
behövs överallt där människor bor eller arbetar. 

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. 

Kulturhuset Kangasala-talo

G-livelab, Genelec
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Akustisk planering kan ingå i nybyggen, 
grundliga renoveringar eller vid ändringar 
av användningssyftet för utrymmet där 
till exempel en gammal industrifastighet 
byggs om till en verksamhetslokal eller 
bostad. Planeringsobjekten kan vara såväl 
företagslokaler, sjukhus, skolor och dag-
hem som kultur- och bostadshus.

Med tanke på akustiken är utrymmen som 
är väldigt bullriga eller det motsatta, väl-
digt tysta, speciellt utmanande. Speciellt 
evenemangslokaler som konsertsalar och 
teatrar förutsätter specialiserad akustisk 
planering.

Till att börja med kartlägger vi alltid de 
akustiska kraven för byggnaden eller ut-
rymmet per rumstyp och efter använd-
ningssyfte. Dessutom tar vi ställning till 
placering av olika utrymmen i byggnaden 
och ger vid behov förslag på hur för ljud-
isoleringen av kritiska utrymmen ska ut-
föras.

Genom att planera hur rummen ska pla-
ceras kan man göra märkbara inbespa-
ringar på byggkostnaderna.

Vid byggnadsakustisk planering tar vi 
hänsyn bland annat till:

	� luftljudsisoleringen mellan olika 
utrymmen
	� isolering av stomljud mellan olika 
utrymmen och utifrån
	� fasadens förmåga att isolera 
trafikbuller samt
	� dämpning av buller från ventilation 
och annan husteknik.

RefeRenseR

Academill | Biografer: Finnkino, Bio Rex | Europeiska kemikaliemyndigheten  
ECHA | Hämeenlinnan kaupunginteatteri | Helsingin konservatorio | Musikhuset 
i Helsingfors| Kangasala-talo | Kansallisteatteri | Kansantaiteenkeskus | Kiuru-
veden kulttuuritalo | Laajasalon kirkko | Logomo | Konservatoriet i Moskva | 
Olos Polar Center | Oulun AMK | Oulun kaupunginteatteri | Oulun seurakunnan 
virastotalo| Pop & Jazz konservatorio | Pop&Jazz konservatorio Lappia | Pro-
menadikeskus | Rauman kaupunginteatteri | Ritaharjun koulu ja monitoimitalo 
| Sellosali | Sibelius-institutet | Taidetehdas | Teak-Kookos | Trainers House | 
Turun konservatorio | Uusi paviljonki | Verkatehdas

Målet med rumsakustisk planering är att 
skapa en ljudmiljö som stödjer utrymmets 
användningssyfte genom att påverka hur 
ljudet beter sig. Detta kan innebära ef-
fektiv ljuddämpning med lämpliga ytma-
terial och att med hjälp av ytmaterial och 
akustiska element få ljudet att bete sig 
som önskat.

I våra tjänster ingår även byggplatsöver-
vakning under bygget samt ackrediterade 
akustiska mätningar. Mätningarna verifie-
rar att planerna verkställs på rätt sätt.

Kvalitetssystem, 
acKRediteRingaR och 
behöRigheteR
Den akustiska planeringen styrs av gäl-
lande byggbestämmelser och standarder 
samt de specifika krav som ställs av dem 
som använder byggnaden.

	� Vårt testlaboratorium är ackrediterat 
för fältmätningar.
	� Vårt reviderade kvalitetssystem 
uppfyller standarderna ISO 17025 och 
ISO 9001.

Kastellis allaktivitetshus

Mer information
Jukka Ahonen, +359 44 333 0233, jukka.ahonen@akukon.com 
Oskar Lindfors, +358 50 544 5876, oskar.lindfors@akukon.com  
Nella Näveri, +358 50 351 3815, nella.naveri@akukon.com   
Henrik Möller, +358 500 708 263, henrik.moller@akukon.com

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


