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ElokuvatEattErit 

Helsingissä sijainneen legendaarisen Bio Bristolin päivittäminen THX-standardien 
mukaiseksi 1990-luvun puolivälissä oli Akukonin ensimmäinen elokuvateatterien 
akustiikkasuunnitteluprojekti. Siitä alkoi elokuvateattereiden uusimisbuumi.

CASE

Nykyään elokuvateatterit ovat keskuksia, joissa 
saattaa olla jopa 14 erikokoista elokuvasalia. ”Suu-
rimpana haasteena on seinien ääneneristys, jotta 
vierekkäisten salien leffaäänet eivät kuuluisi raken-
teiden läpi. Vasta toisella sijalla on salien akustiikka, 
joka tehdään yleensä THX-standardien mukaan. 
Tosin tästä normista ollaan pikkuhiljaa luopumassa, 
koska se on jäänyt vähän kehityksen jalkoihin”, Ari 
Saarinen Finnkinosta toteaa. 

Henrik Möller Akukonista painottaa ääneneristyk-
sen tärkeyden lisäksi myös tasaista huoneakustiik-
kaa, jotta jokaisella teatterin istuimella pääsisi naut-
timaan samanlaisesta kuunteluelämyksestä. Hän 
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kertoo, että teatteriin on helppo saada tarpeeksi 
vaimennusta keski- ja ylätaajuuksille, mutta basson 
vaimennuksen kanssa joutuu välillä taistelemaan. 
”Hyvä ääneneristys on aina suurin ongelma juuri 
bassotaajuuksien takia. Bassoäänet menevät hel-
posti rakenteiden läpi”, Möller toteaa. 

Bio Rexin teatteritoimintojen päällikkö Aku Jaak-
kola kertoo, että teattereiden on tänä päivänä 
toimittava monikäyttötiloina. Jaakkola painot-
taa, että Bio Rexin elokuvateatterit suunnitellaan 
elokuvalähtöisesti, mutta myös niin, että tilat ja 
tekniikka toimivat monipuolisesti mm. kokous- ja 
juhlakäytössä. 

Kuva: Bio Rex



AUDIOVISUAL AKUSTIIKKA MELU

Akukon Oy
Hiomotie 19, 00380 HELSINKI. Puh. 010 3200 700
www.akukon.fi

Suomessa ja Baltiassa

Sellaisia elokuvateatterisaleja, joihin Akukon on 
tehnyt rakenne- ja huoneakustiikan suunnittelun, 
on jo yli viisikymmentä. Tällaisia teattereita on 
Suomen lisäksi Baltian maissa. Akukonin suurim-
pia asiakkaita elokuvateatteripuolella ovat Finn-
kino ja Bio Rex. 

Finnkinolla on Suomessa 14 elokuvateatteria 11 
paikkakunnalla. Näistä yhdeksän on useita saleja 
käsittäviä elokuvakeskuksia. Akukon on toiminut 
akustiikkasuunnittelijana niistä viidessä: Helsingin 
tennispalatsissa, Lahden kuvapalatsissa, Oulun 
Plazassa, Tampereen Plevnassa sekä Porin Pro-
menadissa. 

Finnkino toimii kolmessa Baltian maassa Forum 
Cinemas -tytäryhtiödensä kautta. Sillä on yhteen-
sä 11 elokuvateatteria, joista seitsemään Akukon 
on tehnyt akustiikkasuunnittelun. Virossa moni-
teatterisaleja ovat Coca Cola Plaza Tallinnassa ja 
Astri Narvassa. Liettuassa teattereita on viidellä 
paikkakunnalla, joista Akukon on tehnyt akus-
tiikkasuunnittelun Kaunasissa, Panevezysissa ja 
Siauliaissa sijaitseviin teattereihin sekä yhteen 
teatteriin Vilnassa (Vingis). Latvian Riiassa on Kino 
Citadele -monisaliteatteri.

Bio Rexin Kajaanissa, Hämeenlinnan Verkateh-
taassa, Espoon Sellossa ja Porvoon Taidetehtaassa 
sijaitseviin elokuvakeskuksiin Akukon on tehnyt 
rakenne- ja huoneakustiikan suunnittelun. Aku-
konin projekteja ovat olleet myös Pietarsaares-
sa ja Vaasassa sijaitsevat Kino City -teatterit sekä 
Kouvolan 123 -elokuvateatterikeskus. 
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Oulun Finnkino, kuva Finnkino, Kari Halttu. 

Bio Rex Sello, kuva Partanen & Lamusuo


