
RAKENNUS- 
JA HUONE-
AKUSTIIKKA
Rakennus- ja huoneakustiikka on kokonaisuus, joka kattaa 
koko rakennuksen sen perusrakenteista valmiisiin tiloihin. 
Akustiikkasuunnittelua tarvitaan kaikkialla, missä ihmiset 
asuvat tai työskentelevät. 

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. 

Kangasala-talo, Kangasala

G-livelab, Genelec
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Akustiikkasuunnittelu voi olla osa uudis-
rakentamista, peruskorjausta tai tilojen 
käyttötarkoituksen muutosta, jossa esi-
merkiksi vanha teollisuuskiinteistö muu-
tetaan toimitiloiksi tai asunnoiksi. Tyypil-
lisiä akustisen suunnittelun kohteita ovat 
toimitilat, sairaalat, koulut, päiväkodit, 
kulttuurirakennukset ja asuinrakennuk-
set. 

Akustiikan kannalta erityisen haastavia 
ovat sekä erittäin meluisat että hyvin hil-
jaiset tilat. Esitystilat, kuten konserttisa-
lit ja teatterit, edellyttävät erikoistunutta 
akustista suunnittelua.

Suunnittelun aluksi kartoitamme raken-
nuksen tai tilan akustiset vaatimukset 
huonetyypeittäin käyttötarkoituksen 
mukaan. Lisäksi otamme kantaa eri tilojen 
sijoitteluun rakennuksessa ja annamme 
tarvittaessa ehdotuksen ääneneristyk-
sen kannalta kriittisten tilojen sijoitta-
misesta.

Tilasijoittelulla voidaan saavuttaa merkit-
tävää säästöä rakennuskustannuksissa.

Rakennusakustisessa suunnittelussa kiin-
nitämme huomioita muun muassa:

	� ilmaääneneristykseen eri tilojen 
välillä
	� runkoäänten eristykseen eri tilojen 
välillä ja rakennuksen ulkopuolelta
	� julkisivun kykyyn eristää liikenteen 
melua sekä
	� ilmanvaihdon ja muun talotekniikan 
aiheuttaman melun vaimennukseen.

RefeRenssejä

Academill | Elokuvateatterit: Finnkino, Bio Rex | Euroopan kemikaalivirasto ECHA 
| Hämeenlinnan kaupunginteatteri | Helsingin konservatorio | Helsingin musiikki-
talo | Kangasala-talo | Kansallisteatteri | Kansantaiteenkeskus | Kiuruveden 
kulttuuri talo | Laajasalon kirkko | Logomo | Moskovan konservatorio | Olos Polar 
Center |  Oulun AMK | Oulun kaupunginteatteri | Oulun seurakunnan virastotalo 
| Pop & Jazz konservatorio | Pop&Jazz konservatorio Lappia | Promenadikeskus | 
Rauman  kaupunginteatteri | Ritaharjun koulu ja monitoimitalo | Sellosali | Sibe-
lius-opisto | Taidetehdas | Teak-Kookos | Trainers House | Turun konservatorio | 
Uusi paviljonki | Verkatehdas

Huoneakustisen suunnittelun tavoitteena 
on saavuttaa tilaan sen käyttötarkoitus-
ta tukeva ääniympäristö vaikuttamalla 
äänen käyttäytymiseen sopivilla pinta-
materiaaleilla ja akustisilla elementeillä. 
Tämä voi tarkoittaa sekä äänen tehokasta 
vaimentamista että äänen kantautumista 
tilassa.

Palveluumme kuuluu myös rakentamisen 
aikainen työmaavalvonta ja akkreditoidut 
akustiset mittaukset, joilla varmistamme 
suunnitelmien oikeanlaisen toteutuksen.

LaatujäRjesteLmä, 
akkReditoinnit ja pätevyydet

Akustiikkasuunnittelua ohjaavat voi mas -
sa olevat viranomaismääräykset ja stan-
dardit sekä käyttäjän asettamat erityis-
vaatimukset.

	� Olemme akkreditoitu 
testauslaboratorio akustisiin 
kenttämittauksiin. 
	� Auditoitu laatujärjestelmämme täyttää 
standardit ISO 17025 ja ISO 9001.

Kastellin monitoimitalo

Lisätietoja
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 
Hiomotie 19, 00380 Helsinki 
Puh. +358 10 3200 700 
info@akukon.com, akukon.fi


