
ESITYSTILAT: 
TOIMINNALLISUUS, 
AKUSTIIKKA JA 
ESITYSTEKNIIKKA
Esitystila voi sijaita melkein missä vain. Se voi olla varta vas-
ten rakennettu teatteri, konserttisali tai viihdeareena. Se voi 
myös olla osa kauppakeskusta, oppilaitosta tai toimistoraken-
nusta. Esitystilakohde voi olla uudisrakennus, peruskorjaus tai 
vaikkapa teollisen tilan muuttaminen taiteen ja viihteen pal-
velukseen. 

Palvelemme kaikkialla Suomessa. 
Akukonilla on aluetoimisto tai 
edustaja seuraavilla paikkakunnilla: 
Helsinki, Jyväskylä, Oulu, Tampere, 
Turku, ja Vaasa. Lisäksi meillä on 
tytäryhtiöt Eestissä, Liettuassa, 
Latviassa, Georgiassa ja Lähi-Idässä.
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Akukon Oy 
Hiomotie 19, 00380 Helsinki 
Puh. +358 10 3200 700 
info@akukon.com, akukon.fi

Yleisön näkökulmasta tärkeimpiä asioi-
ta esitystilassa ovat kuuluvuus, näky-
vyys, mukavuus ja palvelut. Esiintyjien 
ja henkilöstön näkökulmasta olennais-
ta on myös työn ergonomia ja sujuvuus. 
Esitystilaa operoivan tahon näkökul-
masta tärkeää on myös tilan tehok-
kuus - esimerkiksi esitysten pystytys- 
ja purkuajat - sekä sähköisen median 
toimintaedellytykset.

Esitystilan suunnittelun keskeisiä 
osa-alueita ovat akustiikka, tilojen toi-
minnallisuus, esitystekniikka ja esitys-
logistiikka. Varsinkin monitoimiraken-
nuksissa ja liikenneväylien läheisyy-
teen rakennettaessa tärkeää on myös 
runkomelun ja tärinän torjunta. Aku-
konin osaaminen kattaa kaikki nämä 
osa-alueet. Parhaiten onnistuneissa 
hankkeissa olemme olleet mukana ai-
van suunnittelun alusta alkaen, joskus 
jo ennen pääsuunnittelijaa/arkkitehtia.

Esitystilapalveluihimme kuuluvat:
	� hanke- ja luonnosvaiheen 
asiantuntijapalvelut rakennuttajille
	� toiminnallinen ja logistinen 
suunnittelu
	� akustinen suunnittelu ja mittaukset
	� runkomelun ja tärinän torjuntaan 
liittyvä suunnittelu ja mittaukset
	� esitys- ja tuotantotekniikan 
suunnittelu, hankintojen 
konsultointi ja kilpailutus sekä 
urakoiden valvonta
	� palveluina hankittavien esitys- ja 
tuotantoteknisten kokonaisuuksien 
kilpailutus sekä käyttö- ja 
ylläpitopalveluiden konsultointi
	� rakentamiseen liittyvä valvonta 
akustiikan osalta
	� tekniseen toteutukseen liittyvä 
valvonta esitystekniikan osalta

Esitystilahankkeissa toimimme raken-
nuttajan ja / tai käyttäjien asiantunti-
jana, suunnittelijana, teknisten hankin-
tojen konsulttina ja toteutuksen valvo-
jana. Palvelumme voi tilaajan tarpeista 
riippuen sisältää joko laajan kokonai-
suuden tai sen osa-alueita. Tarvittaessa 
olemme mukana myös muiden suunnit-
telijoiden valinnassa. Kun hankepäätös 
on tehty, autamme eri suunnittelu-

alojen rajojen ja taloteknisten suunnit-
telijoiden tehtävien määrittelyssä.

Tilojen toiminnalliset ja logistiset mää-
rittelyt tehdään yhdessä tilaajan ja / tai 
käyttäjien kanssa. Samalla selvitetään 
tilan akustiset vaatimukset ja laaditaan 
esitystekniikan alustava kustannusarvio.

Varsinainen suunnitteluvaihe sisältää 
tyypillisesti toiminnallisen, akustisen 
ja esitystekniikan suunnittelun, suun-
nitelmien yhteensovittamisen ja tie-
tomallisuunnittelun. Kokoustekniikka, 
äänentoisto, valaistus ja näyttöpinnat 
tulee huomioida jo rakennuksen suun-
nittelussa. Tästä syystä audiovisuaalista 
suunnittelua tarvitaan kaikissa kohteis-
sa, joissa kuvaa ja / tai ääntä käytetään 
viestintään, esittämiseen, esittelyyn, 
opetukseen tai päätöksentekoon.

Esitystilaprojekteissa vastaamme 
yleensä myös esitystekniikan hankin-
tojen konsultoinnista sekä rakentami-
sen valvonnasta sekä akustiikan että 
esitystekniikan näkökulmasta. Esi-
tystekniikkaa voidaan hankkia myös 
palveluina, jolloin tehtävänämme on 
leasinglaitteiden sekä niiden huollon 
ja ylläpidon määrittely ja palveluko-
konaisuuksiin liittyvien hankintojen 
konsultointi.

Meillä on valmiudet toteuttaa laajoja 
palvelukokonaisuuksia, mutta autamme 
mielellämme myös yksittäisillä esitysti-
lahankkeiden osa-alueilla.

LaatujärjesteLmä, 
akkreditoinnit ja pätevyydet
	� ISO 9001 -standardin mukainen 
laatujärjestelmä 
	� IFC 2x3 -tietomalli (BIM)
	� Pääosa akustiikan 
mittauspalveluistamme ovat 
akkreditoituja ja täyttävät 
standardin EN ISO/IEC 17025 
vaatimukset
	� Keskeisillä suunnittelualoillamme 
on Rakentamisen Laatu RALA Ry:n 
myöntämät RALA-pätevyydet
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