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Miten akustiikkaratkaisut parantavat 
tuottavuutta ja hyvinvointia toimistotiloissa

Designia
toimistoon
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Haluatko, että seuraava suunnittelemasi toimisto kuulostaa 
yhtä hyvältä kuin näyttää? Tämä esite on tarkoitettu sinulle, 
olitpa rakentamassa modernia toimistotilaa tai korjaamassa 
vanhaa kaupallista tilaa. Löydät siitä työtilojen suunnittelun 

uusimmat trendit ja vinkkejä akustiikan suunnitteluun.

Tämä helppokäyttöinen esite on tarkoitettu arkkitehdeille 
ja suunnittelijoille työkaluksi antamaan inspiraatiota ja 
ohjaamaan lukijaa hyödyllisillä tiedoilla toimistotilojen 

optimoimiseksi työtä ja hyvinvointia varten.

Toimistojen nykyiset 
suunnittelutrendit

Avokonttorit

Pysäköintihallit

Palvelumme

Käytävät ja
pienryhmätilat

Henkilöstön taukotila

Olemme kumppanisi 
kestävän kehityksen alalla

Toimiston 
erilaisten tilojen 
suunnittelu

Pienet toimistot

Tuotteiden yleiskuvaus

Vastaanottoalue

Neuvotteluhuoneet

Tuotteiden keskeiset 
ominaisuudet

Sisältö

Akustiikkaratkaisumme auttavat 
työntekijöitä keskittymään ja 

työskentelemään yhdessä sekä 
parantamaan tuottavuutta ja 

hyvinvointia.

Toimitusjohtaja, Rockfon

Parik Chopra
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Nykyiset
trendit 
toimistoissa
Haluatko luoda toimistotilan, jossa 
ihmiset työskentelevät tehokkaasti ja 
mukavasti ilman että design kärsii? Niin 
mekin. Sen vuoksi työskentelemme 
ja innovoimme jatkuvasti arkkitehtien 
ja sisustussuunnittelijoiden kanssa 
löytääksemme ratkaisuja, jotka ovat 
sekä kauniita että auttavat ihmisiä 
keskittymään tehtäviinsä.

Katsotaan seuraavaksi lähemmin 
tämänhetkisiä toimistojen suunnittelua 
ohjaavia trendejä.

Muuntojoustavuus on uuden ajan 
toimistojen tärkein asia. Työtilojen täytyy 
pystyä mukautumaan ketterästi yllättäviin 
tilanteisiin, päivittäisiä työrutiineja täytyy 
sopeuttaa tai työpisteiden välimatkaa 
lyhentää. Samalla tiloissa on otettava 
huomioon uudet toimistokonseptit, 
joiden avulla voidaan välttää massiiviset 
peruskorjaukset tai tilojen jääminen 
tyhjäksi ja vajaakäytölle.

Miten voimme auttaa
Muihin rakennusmateriaaleihin 
harmonisesti integroitavat 
akustiikkaratkaisumme ovat osa 
kokonaisvaltaista suunnittelua. 
Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia 
ratkaisuja, reunamuotoja ja värejä 
vaihteleviin käyttötarpeisiin. Niitä voi 
mukauttaa designin avulla, joten tilaa 
voi muunnella nopeasti niin, että 
ihmiset viihtyvät siellä jatkossakin.

Muuntojous-
tavuus 2.0

Sisäilmastolla on suuri merkitys yleisen 
terveytemme kannalta. Työpaikalla se 
vaikuttaa muun muassa keskittymiskykyyn, 
stressitasoon ja tuottavuuteen. Hyvä 
sisäilmasto syntyy monista eri tekijöistä, 
joista tärkeimpiä ovat ääni, valo ja ilma.

Diffusoiva ilmanvaihto on tehokas 
ratkaisu, joka toteuttaa kaikki nämä 3 
tekijää. Äänenvaimennusta parannetaan 
suuremmalla akustisella pinta-alalla, valoa 
käytetään hyväksi valkoisen alakattopinnan 
ja suurempien ikkunoiden avulla. 
Raikas ilma virtaa tasaisesti alas koko 
alakattopinnan läpi ilman vedontunnetta. 

Diffusoiva ilmavaihtoratkaisu luo hyvin 
esteettisen ilmeen sisätiloihin ja parantaa 
myös työntekijöiden hyvinvointia.

Miten voimme auttaa
Rockfon Blanka ja diffusoiva 
ilmanvaihto ovat täydellisiä 
toimistoihin, joissa keskitytään 
hyvinvointiin. Akustiset alakattolevyt 
heijastavat valoa tehokkaasti, 
raitis ilma virtaa tasaisesti koko 
alakattopinnan läpi; ilma vaihtuu 
aiheuttamatta melua ja vetoa.

Diffusoiva ilmanvaihto

Sykes, David M., PhD. Productivity: How Acoustics Affect 
Workers’ Performance in Open Areas. 2004

Toimistojen 
ääniympäristön 
parantaminen 
voi alentaa 
stressitasoja jopa 
27 % ja lisätä 
työntekijöiden 
keskittymistä 48 %.
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Turvallisuus on yksi tulevaisuuden 
toimistojen perusperiaatteista. 
Rakennusmateriaaleihin ja niiden 
turvallisuuteen sekä materiaalien 
käyttäjien että niiden kanssa elävien 
ihmisten kannalta kiinnitetään yhä 
enemmän huomiota. Jatkossa 
korostuvat esimerkiksi paloturvallisuus, 
VOC - ja kuitupäästöt sekä 
puhdistettavuus. Tuotteista vaaditaan 
myös dokumentoidut testitulokset ja 
sertifioinnit täydentämään suunnittelua.

Miten voimme auttaa
Luonnonkivestä valmistetut ratkaisumme 
ovat hygieenisiä, eivätkä ne toimi 
homeen ja bakteerien kasvualustana. 
Ne ovat kestäviä, sietävät iskuja, likaa 
ja ovat erinomaisia paloluokitukseltaan. 
Tuotteille on myönnetty sisäilmaston 
kannalta parhaat luokitukset (esim. Cradle 
to Cradle, Ranskan VOC A+ ja Suomen 
M1). Näiden sertifioitujen tuotteiden 
avulla on helpompaa pitää rakennukset 
terveinä ja käyttäjät tyytyväisinä.

Turvallisuus 
sisäänrakennettuna

Tulevaisuuden toimisto on vieläkin 
vihreämpi. Tuotteen toimivuuden rooli 
on merkittävä, mutta lisäksi tuotteiden 
pitkäikäisyyteen ja kiertotalouteen 
kiinnitetään aiempaa enemmän 
huomiota. Kiinteistökehittäjät hakevat 
hankkeilleen sertifiointeja ja pyrkivät 
vähentämään rakennusmateriaalien 
ympäristövaikutuksia.

Miten voimme auttaa
Kivivilla on oikea valinta kestävän 
kehityksen vaatimukset täyttäväksi 
rakennusmateriaaliksi ja merkki 
kiertotalouden suosimisesta. 
Tuotteemme ovat kestäviä ja täyttävät 
tehtävänsä. Ne voidaan kierrättää uusien 
tuotteiden raaka-aineeksi. Pyrimme 
jatkuvasti pienentämään koko valmistus- 
ja toimitusketjumme hiilijalanjälkeä; 
koska akustiikkaratkaisumme on 
kierrätettävissä täysin suljetussa 
kierrossa, mitään ei mene hukkaan.

Vihreä rakentaminen

Evans GW. The built environment and mental health. 
J. Urban Health 2003; 80(4): 536–555

Melun, sisäilman laadun ja valaistuksen 
kaltaiset ympäristötekijät vaikuttavat 
suoraan mielenterveyteen ja hyvinvointiin.
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Toimiston erilaisten 
tilojen suunnittelu

Vastaanottoalue

Pienet toimistot

Käytävät ja pienryhmätilat

Neuvotteluhuoneet

Avokonttorit

Henkilöstön taukotila

Pysäköintihallit

Työhuone

Puhelintyöhön keskittyvät toimistot

Miellyttävät, tuottavat työpaikat
Hyvin suunniteltu toimisto antaa työntekijöille mahdollisuuden 
luoda, keskittyä ja tehdä yhteistyötä. Erilaisten toimintojen, 
tarpeiden ja työskentelymenetelmien ottaminen huomioon 
suunnittelussa ei ole helppoa ja ihanteellisen tuloksen 
saavuttamiseksi täytyy pohtia huolella monia eri elementtejä.

Rockfonin vahvuus
Akustiikka on mukavan ja houkuttelevan toimistotilan perusta, ja 
me osaamme akustiikan. Voit luoda laajan tuotevalikoimamme 
avulla käyttäjille sekä ympäristölle turvallisia tiloja.
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ESIMERKKITAPAUS

Vastaanotto-
alue
Tärkeä ensivaikutelma
Vastaanottoalue on toimiston ydin, jonka 
kautta kulkee päivittäin paljon ihmisiä. 
Tällainen vilkas tila toivottaa työntekijät, 
vieraat ja asiakkaat tervetulleeksi ja 
ohjaa heidät eteenpäin. Se on ikään kuin 
rakennuksen kädenpuristus, joka määrittää 
arkkitehtuurisen sävyn ja rakennuksen 
sekä sitä käyttävien yritysten brändin.

Vastaanoton suunnittelussa kannattaa 
keskittyä akustiseen mukavuuteen, 
tyylikkyyteen, kestävyyteen ja 
yksinkertaisuuteen. 

Jörg Kaufung, tuotepäällikkö

Valon 
heijastumista 
hyödyntämällä 
voidaan lisätä 
tilan valoisuutta 
jopa 11 %.

Hyötyä mukavuudesta
Vastaanottoalueiden on oltava sekä 
visuaalisesti että akustisesti miellyttäviä, 
valoisia ja luonnonvaloa hyödyntäviä. Lisäksi 
niiden täytyy kestää tilojen läpi päivittäin 
kulkevien ihmismäärien aiheuttamaa kulutusta.

Vastaanottoalueilla on usein paljon kovia 
pintoja. Se onkin kulutuskestävyyden kannalta 
hyvä ratkaisu, mutta lasin, betonin ja kiven 
kaltaiset kovat heijastavat pinnat saavat äänet 
kaikumaan ja luovat meluisan, epämiellyttävän 
kokemuksen sekä tilojen käyttäjille että 
vierailijoille. Tilan miellyttävyyden ja 
tyylikkyyden voi varmistaa ottamalla akustiikan 
huomioon jo suunnitteluvaiheessa.

Hae ideoita täältä!
Brändäystä tehdään monella tavalla ja 
toimistotilojen suunnittelussa pyritään usein 
tuomaan esille brändi-identiteettiä.

Jo yrityksen tiloihin saapuessa saatu hyvä 
kokemus jättää ihmisille myönteisen mielikuvan. 
Myönteinen kokemus perustuu yrityksen 
työntekijöiden lisäksi myös tilan ilmapiiriin.

Hitunen yrityksen värejä sekä mukavan 
tilakokemuksen varmistaminen luonnonvalon 
ja hyvän äänenvaimennuksen avulla auttaa 
vierailijoita ja työntekijöitä kokemaan olonsa 
mukavaksi jo vastaanottoalueella.

Roompot Vakanties
Goes, Hollanti

Haaste:
Roompot Vakanties on yritys, joka 
vuokraa lomamökkejä. He toivoivat 
uuden toimistotilansa vastaanottoalueen 
tunnelman olevan yhtä lämmin ja kutsuva 
kuin heidän lomamökeissään.

Ratkaisu ja tulokset:
RoosRos Goes -arkkitehdit suunnittelivat 
tyylikkään ja modernin rakennuksen 
vastaanottoalueen kuvastamaan Roompot 
Vakantiesin brändiä. Rockfon Blanka® 
ja Matt White 11-listajärjestelmä olivat 
täydellinen yhdistelmä kuvastamaan 
nykyaikaista visuaalista suunnittelua,  
jota he halusivat tuoda esiin.
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Vastaanottoalueiden suunnitteluratkaisut

Luo hyvä ensivaikutelma

Tarjoaa parhaat akustiikkaominaisuudet ja 
varmistaa miellyttävän äänitason. Supervalkoinen 
pinta auttaa heijastamaan luonnonvaloa ja 
viemään sitä pidemmälle rakennukseen.

Rockfon Blanka®

Tuotteen ainutlaatuinen pinta pienentää 
listajärjestelmän ja levyjen välistä kontrastia. 
Tuloksena on tyylikäs, lähes yhtenäinen ilme, 
vaikka tilassa täytyisi käyttää akustiikkalevyjä 
näkyvässä T- listajärjestelmässä.

Chicago Metallic™ Matt-White 11 Grid

Saatavana 34 ainutlaatuista värivaihtoehtoa, 
jotka inspiroivat ja tehostavat sisustusratkaisujasi.

Rockfon Color-all®

Suosittelemme muun muassa 
seuraavia tuotteita

Kolme tapaa luoda vastaanottoalueelle 
upea ääniympäristö.

1. Varmista puheen selkeys ja vähennä 
tilan kaiuntaa käyttämällä laadukkaita, 
ääntä vaimentavia materiaaleja.

2. Hyödynnä biofiilista suunnittelua, jaa 
tilaa sekä pehmennä kaikua kasvien 
ja viherseinien avulla.

3. Vaimenna melutasoa valitsemalla 
pehmeä lattiapinnoite ja 
kangasverhoiltuja huonekaluja.

Vihjeitä suunnitteluun

Tuotteen keskeiset ominaisuudet
Rockfon® Mono® Acoustic
Ainutlaatuinen suunnitteluratkaisu sekä uudis- että 
korjausrakentamiseen. Erityisesti sisäkattoihin 
ja seiniin soveltuva, innovatiivinen saumaton, 
monoliittinen pinta varmistaa huipputason akustisen 

mukavuuden. Hienostunut valkoinen pinta
heijastaa ja hajottaa valoa hyvin, varmistaa 
valon tasaisen jakautumisen sekä vähentää 
keinovalon tarvetta.

Vastaanottoalueen pitäisi toivottaa tulijat tervetulleiksi ja 
tehdä heidän olonsa heti mukavaksi. Vastaanottotiskillä 
käydyt keskustelut pitää pysyä luottamuksellisina, puheen 
ymmärrettävyyttä on tärkeää vahvistaa kiireisessä ja meluisassa 
tilassa ja ääntä on hallittava siten, ettei kaikuja synny.
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Käytävät ja 
pienryhmätilat

Arkiteman Senior Project Architect Michael Green

Ihmiset juttelevat 
keskenään 
kohdatessaan 
ja puhelimessa. 
Jos akustiikkaa ei 
oteta huomioon, 
melu saattaa 
nousta häiritsevän 
kovaksi.

LE34
Aarhus, Tanska

Haaste:
Tanskalainen maanmittausyritys LE34 päätti vaihtaa 
toimitilaa ja muutti Aarhusin kaupunkiin Katrinebjergin 
alueelle. Merkittävän haasteen muodosti pohjaratkaisun 
uudistaminen siten, että tilaa käytettäisiin hyödyksi 
paremmin. Siksi tarvittiin alakatto, joka mukautuu 
erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Ratkaisu ja tulokset:
Vision Arkitekter -yrityksen arkkitehti ja 
rakennuspäällikkö Morten Lovén suunnitteli 
avokonttorin, jossa käytävät ja sosiaalinen alue sijoitettiin 
tilan keskelle. Työpisteet puolestaan sijoitettiin keskeltä 
alkaen säteittäin kohti rakennuksen ulkoseiniä. Hän 
vähensi työskentelyalueella keskustelevien ja kävelevien 
ihmisten aiheuttamia häiriöitä Rockfon Blanka -ratkaisun 
avulla. Valinta perustuu ratkaisun A-luokan akustisiin 
ominaisuuksiin ja kykyyn heijastaa luonnonvaloa sekä 
tuoda lisää valoa rakennuksen sisälle.

ESIMERKKITAPAUS

Shh! Hiljaa!
Käytävien ja pienryhmätilojen epämuodolliset 
tapaamiset ovat modernin työelämän 
olennainen osa. Ne ovat kuitenkin mahdollisia 
vain, jos akustiikka otetaan huomioon. Jos äänen 
kulkua ei rajoiteta, se saattaa kulkea läpi koko 
rakennuksen ja häiritä muiden työntekijöiden 
keskittymistä. Käytävien ja pienryhmätilojen 
suunnittelussa voidaan hyödyntää esimerkiksi 
taustakohinaa, ääntä vaimentavia alakattoja, 
akustisia seinäratkaisuja ja sermejä.

Melun vaimentaminen
Käytävien ja pienryhmätilojen melun 
hallinta edellyttää sekä erinomaista 
akustiikkaa että vyöhykejaottelua ja ihmisten 
käyttäytymiseen vaikuttamista. Eri keinoja 
yhdistelemällä voidaan auttaa vähentämään 
keskustelevien ihmisten suoralla äänireitillä 
työskentelevien ihmisten häiritsemistä, 
mutta samalla voidaan edistää yhteistyötä ja 
viestintää.

Kun alakatossa ja seinissä käytetään 
laadukkaita ääntä vaimentavia- ja eristäviä 
materiaaleja ja häiritsevää melua aiheuttavat 
työtehtävät hajautetaan, voidaan tiloja 
käyttää siten, että se edistää keskittymistä, 
mutta sallii myös spontaanit keskustelut.

Tilan optimointi
Toimistojen rakenne hahmottuu 
käytävien avulla. Käytävillä myös tavataan 
kollegoja sekä käydään keskusteluja.
Käytävät suunnitellaan yhä useammin 
myös pienryhmätiloiksi, joiden avulla 
toimiston tilajaottelua voidaan optimoida. 
Tapaamiset voivat kuitenkin häiritä 
lähellä työskenteleviä ihmisiä, jolloin ne 
heikentävät tehokkuutta ja tuottavuutta.
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Käytävien ja pienryhmätilojen designratkaisut

Hyvä tilasuunnittelu on keino parantaa  keskittymistä

Toimistojen käytävillä käy kova kuhina ja niillä käydään usein 
myös epämuodollisia keskusteluja. Äänet voivat kuitenkin 
häiritä kollegoja, jotka yrittävät keskittyä työhönsä. Tällaisissa 
tiloissa on tärkeää vaimentaa melua ja estää äänen leviämistä.

Tuotteen keskeiset ominaisuudet
Rockfon® System Maxispan T24 A,E™

Tämä ainutlaatuinen, kustannustehokas ja erittäin 
vakaa asennusjärjestelmä soveltuu täydellisesti 
leveisiin käytäviin. Alakaton yläpuoliseen 
tekniikkaan pääsee käsiksi nopeasti ja helposti. 
Käytävän leveys voi olla jopa kolme metriä.

Vahvojen profiilien ansiosta väliripustimia ei 
tarvita, joten tekniikan huolto- ja kunnossapito 
on joustavampaa ja helpompaa. Etenkin 
Rockfon Blanka ja Sonar -akustiikkalevyt 
sopivat käytettäväksi tässä järjestelmässä.

Rockfon Blankasta on saatavana monia eri kokoja ja 
reunamuotoja, joista löytyy sopiva ratkaisu kaikkiin 
tiloihin. Se on valkoisin ja heijastavin levymme, ja 
sen A luokan akustiikkaominaisuudet auttavat melun 
vaimentamisessa näissä vilkkaissa tiloissa.

Tämän yleiskäyttöisen levyn äänenvaimennusluokka 
on A - markkinoiden korkein - ja siinä on hieno, 
mikrokuvioitu, valkoiseksi maalattu, kestävä 
fleecepinta. Tuotteesta on saatavana monia eri 
kokoja ja reunamuotoja, joten se on suosittu ja 
toimiva ratkaisu.

Rockfon Blanka® Rockfon® Sonar®

Suosittelemme muun muassa näitä tuotteita

Kolme tapaa parantaa käytävien ja 
pienryhmätilojen ääniympäristöä.

1. Käytä laadukkaita ääntä vaimentavia ja 
eristäviä materiaaleja melun vähentämiseksi 
ja äänen leviämisen estämiseksi.

2. Käytä ääntä eristäviä materiaaleja 
rakenteissa, jotka erottavat käytävät muista 
työskentelytiloista.

3. Taustakohinalla voi tehdä ympärillä 
käytävistä keskusteluista “epäselviä”, jolloin 
keskittyminen työhön on helpompaa.

Vihjeitä suunnitteluun
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Avokonttorit

Inspiroiva ja motivoiva työpaikka
Yhä useammat ihmiset hakeutuvat nykyään 
työskentely-ympäristöihin ja työpaikkoihin, joissa 
akustiikka on otettu huomioon. 

Avokonttori on tarkoitettu edistämään yhteistyötä 
ja innostamaan vuorovaikutukseen, mutta vaativiin 
tehtäviin keskittyminen voi toisinaan olla vaikeaa. 
Avokonttorissa on huolehdittava kunnollisesta 
äänenvaimennuksesta ja äänieristyksestä. Toimiston 
suunnittelijalla onkin suuri vastuu varmistaa, että 
toimistossa on sekä keskittymis- että yhteistyötiloja. 

Keskittyminen ja yhteistyö
Ryhmätyötä ja yhteistyötä edistämään suunnitellut 
tilat vaikuttavat tutkimusten mukaan myönteisesti 
liiketoiminnan prosesseihin ja kustannuksiin. 
Tilan ääniympäristön laatu vaikuttaa kuitenkin 
tuloksiin huomattavasti. Huono akustiikka voi 
heikentää kiinnostusta tuottavuuden ja yhteistyön 
parantamiseen, vaikka avokonttorien käyttö 
perustuu juuri näihin hyötyihin.

Yhteistyötä tukevan tilan luominen tarkoittaa 
suunniteltujen ja suunnittelemattomien 
kohtaamisten edistämistä. Lennart Nilsson, yksi 
Ruotsin johtavista akustiikka-asiantuntijoista 
muotoilee asian näin:

”Toimistoissa tarvitaan hyvää 
äänenvaimennusta etenkin 
avokonttoreissa sekä tiloissa, 
joissa vaaditaan eri toimintojen 
välistä kommunikointia.”

Lysgården
Trondheim, Norja

Haaste:
Lysgården on uusi toimistorakennus, 
jonka suunnittelussa keskityttiin erityisesti 
luonnonvalon hyödyntämiseen. Ikkunoita 
ja lasia on kaikkialla, sekä atriumissa että 
työpisteissä ja niiden ympärillä.

Ratkaisu ja tulokset:
Ääntä vaimennettiin yli 6000 Rockfon bafflella 
terveellisen sisäilmaston luomiseksi. Elegantit 
bafflet luovat tähän moderniin toimistoon 
taiteellisen yleisilmeen.

ESIMERKKITAPAUS

Leesman, 2016,
”100, 000+ A workplace effectiveness report”

Vain 30 % 
työntekijöistä 
on tyytyväisiä 
työpaikkansa 
melutasoon.
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Vaikka tila olisi suunniteltu avokonttoriksi, 
työntekijät muuntavat sen automaattisesti 
epämuodollisiksi tapaamis- ja 
vuorovaikutusalueiksi, jotka tukevat heidän 
työtään. Tästä seuraa meluun ja häiriöihin 
liittyviä haasteita, joita perinteisessä 
avokonttorissa ei otettu huomioon. Ratkaisuksi 
nousivatkin erilliset työtilat.

Avokonttoreissa on nykyään erilaisia 
tapaamisiin tarkoitettuja nurkkauksia, 
puhelinkoppeja ja pieniä toimistoja, jotka 
kannustavat suunnittelemattomiin kohtaamisiin 
ja epämuodolliseen vuorovaikutukseen. 
Tällaisten tilojen äänenvaimennuksesta ja 
äänieristyksestä on huolehdittava erityisesti, 
jotta ääntä pystytään hallitsemaan tilan sisällä ja 
sen leviäminen tilan ulkopuolelle voidaan estää.

Asiakaspalvelukeskusten kaltainen 
puhelintyöhön keskittyvä toiminta 
tapahtuu kustannussyistä usein 
avokonttoreissa. Monista samanaikaisista 
puhelinkeskusteluista syntyy kuitenkin 
paljon melua, joka leviää tilassa ja heikentää 
puheen selkeyttä. Melutason pitäminen 
siedettävänä ja työn kannalta sopivana 
onkin tärkeää, jotta työtä jaksaa tehdä koko 
päivän. Melun vaimentamiseen tarvitaan 

Sykes, David M.,
PhD. Productivity: How Acoustics Affect 
Workers’ Performance in Open Areas. 2004

Pienten keskeytysten vuoksi työntekijän 
päivästä voi mennä hukkaan jopa  
20 minuuttia keskittynyttä työaikaa.

Erilliset työtilat Puhelintyöhön keskittyvät alueet

Avokonttori Avokonttori

tehokasta äänenvaimennusta. Tällaisissa 
vilkkaissa tiloissa ääntä vaimentavia 
materiaaleja täytyy usein käyttää sekä 
alakatoissa että seinäpinnoilla.

Laadukkaita ääntä vaimentavia 
materiaaleja tarvitaan alakattoihin 
ja seinäpinnoille. Melua voidaan 
vaimentaa myös pöytäryhmien välisillä 
ääntä vaimentavilla sermeillä.
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Avokonttorien suunnitteluratkaisut

Yhteistyön ja keskittymisen tukeminen

Onnistunut äänen hallinta vaatii ymmärrystä äänen 
käyttäytymisestä ja leviämisestä tilassa sekä sen vaikutuksista 
työntekijöiden tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Erinomainen 
akustiikka auttaa tekemään avokonttorista toimivan. 
Alakatoissa ja seinäpinnoilla on silloin käytettävä oikeita melua 
vaimentavia sekä äänen heijastumista estäviä ratkaisuja.

Rockfon Blanka Activity on suunniteltu 
parantamaan puheen ymmärrettävyyttä. Paksumpi 
kattoon asennettava akustiikkalevy vaimentaa ääntä 
tehokkaasti, joten se sopii matalataajuisen äänen 
vaimentamiseen sekä runsasäänisiin kohteisiin, 
esim. puhelintyöhön keskittyville alueille.

Nämä kehyksettömät akustiikkaseinäratkaisut 
soveltuvat dynaamisiin avokonttoreihin, joissa 
puhutaan paljon. Seinäpaneeleja voidaan käyttää 
lisävaimentimina tilan melutason alentamiseen.

Tämä innovatiivinen, esteettisesti miellyttävä, 
kehyksetön akustinen kattosaareke vaimentaa 
ääntä tehokkaasti. Se täydentää upeasti teolliseen 
tyyliin suunniteltua toimistoa ja sen voi asentaa 
myös lisävaimentimeksi alakaton alapuolelle.

Tämä luova, innovatiivinen ja ripustettava 
akustiikkaratkaisu soveltuu erinomaisesti 
teolliseen designiin. Saatavana on 33 
inspiroivaa väriä, joissa on suojaava 
kehys kahdella (2F) tai neljällä (4F) sivulla.

Rockfon Eclipse®

Rockfon® Universal™ Baffle

Rockfon Blanka® Activity

Rockfon Eclipse® -seinäpaneeli

Suosittelemme muun muassa näitä tuotteita

Kolme tapaa parantaa avokonttorien 
ääniympäristöä.

1. Varmista, että alakatossa käytetään 
ääntä vaimentavia materiaaleja, joilla 
varmistetaan puheen ymmärrettävyys 
etenkin matalilla taajuuksilla.

2. Käytä seinäpinnoilla laadukkaita ääntä 
vaimentavia materiaaleja.

3. Torju askelääniä pehmeiden 
lattiapinnoitteiden avulla.

Vihjeitä suunnitteluun
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Pienet
toimistot
Täydellinen yhdistelmä
Pieni toimistohuone on erinomainen 
ratkaisu yksityisyyttä vaativille ja 
arkaluontoisia töitä tekeville ihmisille. 
Työntekijät voivat myös siirtyä 
toimistohuoneeseen tekemään erityistä 
keskittymistä vaativaa työtä. Tällaisissa 
tiloissa tulisi huolehtia sekä laadukkaasta 
äänen vaimennuksesta että äänieristyksestä.

Rakennettu tukemaan  
yksityisyyttä ja keskittymistä
Suljettujen ovien takana käytävä 
keskustelu ei aina pysy yksityisenä. 
Miksi ihmeessä? Ääni voi siirtyä tilasta 
toiseen, heikentää työpaikan tietosuojaa 
ja häiritä ympärillä työskenteleviä 
ihmisiä. Äänieristys liittyykin etenkin 
puheen rajaamiseen tiettyyn tilaan. Se 
estää ääntä leviämästä toiseen tilaan ja 
takaa yksityisyyden.

Sundtkvartalet
Oslo, Norja

Haaste:
Sundtkvartalet on suuri toimistorakennus. 
Jotkin sen suurimmista vuokralaisista 
käsittelevät arkaluontoisia tietoja, minkä 
vuoksi rakennuksen suunnittelussa painotettiin 
erityisesti tietosuojaa ja yksityisyyttä.

Ratkaisu ja tulokset:
Useimpiin Sundtkvartaletin toimistoihin 
on asennettu Rockfon® Sonar® dB, joka 
parantaa huoneiden välistä äänieristystä ja 
varmistaa, ettei ääni pääse leviämään tilojen 
välillä. Se vaimentaa ääntä tehokkaasti ja luo 
miellyttävän ääniympäristön.

ESIMERKKITAPAUS

Parempi yhdessä
Äänenvaimennus ja äänieristys kulkevat käsi 
kädessä ja ovat itse asiassa myös suoraan 
yhteydessä toisiinsa. Jos äänilähteen sisältävän 
huoneen alakatto vaimentaa ääntä hyvin, 
huoneen äänenpainetaso jää pienemmäksi, 
mikä puolestaan vähentää viereiseen tilaan 
siirtyvän äänen voimakkuutta. Jos huoneessa 
on lisäksi hyvä äänieristys, joka pienentää 
äänen siirtymistä vielä lisää; on ääniympäristö 
pienen toimistotilan sisällä miellyttävämpi.

Äänenvaimennusta voi tehostaa pienissä 
toimistoissa käyttämällä akustisia ratkaisuja 
myös seinäpinnoilla.
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Akustiikkaratkaisut pieniin toimistoihin

Luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Luottamuksellisuuden ja yksityisyyden takaaminen pienissä 
toimistoissa edellyttää sekä äänenvaimennuksen että 
äänieristyksen ottamista huomioon. Kahden akustisen 
elementin yhdistäminen huoneessa pienentää myös 
huoneesta toiseen kulkevan äänen voimakkuutta. Tämä on 
tärkeää tiloissa, joissa ihmisten täytyy pystyä keskittymään ja 
keskustelemaan ehdottoman luottamuksellisesti.

Tässä akustiikkaratkaisussa huoneiden 
välinen äänieristys yhdistyy tehokkaaseen 
äänenvaimennukseen. Se tarjoaa useita vaihtoehtoja 
toimistoympäristöihin, joissa tarvitaan yksityisyyttä.

Tämä lisäakustointituote vähentää äänten 
siirtymistä alakaton ja väliseinän yläpuolisen 
tilan kautta. Se sopii hyvin käytettäväksi 
yhdessä dB-tuotteidemme kanssa.

Rockfon Blanka® dB 46 Rockfon® Soundstop™

Suosittelemme näitä tuotteita

Tuotteen keskeiset ominaisuudet
Rockfon dB
Rockfon dB -levyt vaimentavat ja eristävät 
ääntä tehokkaasti. Tuotteessa on kivivillaydin ja 
taustapuolella suorituskykyinen kalvo, joka vähentää 
äänen kantautumista huoneesta toiseen.

Rockfon dB- levyjen käyttö parantaa 
äänieristystä ja äänenvaimennusta, 
eikä keskittymisestä ja 
yksityisyydestä tarvitse tinkiä.

Kolme tapaa parantaa pienten toimistojen 
ääniympäristöä.

1. Varmista, että katossa käytetään dB tuotteita, joissa 
on hyvä akustinen vaimennus ja ilmaääneneristys.

2. Käytä seinissä laadukkaita ääntä eristäviä ja 
vaimentavia materiaaleja.

3. Paranna äänenvaimennusta pehmeiden 
lattiapinnoitteiden avulla.

Vihjeitä suunnitteluun

Lloyd’s Register Consulting - Energy A/S, 
Sound Insulation and Productivity 2017

Äänen kantautuminen 
huoneesta toiseen 
voi heikentää 
toimistotyön 
tuottavuutta yhden 
hengen työhuoneessa 
jopa 7 %.
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Neuvottelu-
huoneet
Tuottavaa yhteistyötä
Kaikissa toimistoissa tarvitaan 
neuvotteluhuoneita ja ne sopivat 
mainiosti myös luovuuden ja yhteistyön 
edistämiseen. Neuvotteluhuoneet 
sijoitetaan usein toimiston keskiosaan. 
Lasiseinäisissä huoneissa on myös 
paljon tietotekniikkalaitteita. Puheääni 
voi kuitenkin heijastua seinistä ja 
yhdessä projektorin melun kanssa 
heikentää puheen ymmärrettävyyttä 
huoneessa. Akustisen suunnittelun 
tarve korostuukin neuvotteluhuoneissa. 
Huomiota on kiinnitettävä laadukkaan 
äänenvaimennuksen lisäksi myös 
äänieristykseen, jolloin ihmiset kokevat 
neuvotteluhuoneen paikaksi, missä voi 
keskustella luottamuksellisesti.

Hyvä äänenvaimennus ja äänieristys
Toisten ihmisten puheen kuuleminen 
kunnolla on yhteistyön edistämisen ja 
ajatustenvaihdon perusedellytys. Ääni 
voi heijastua neuvotteluhuoneiden 
kovista pinnoista, kuten seinistä, 
lattiasta ja huonekaluista, jolloin 
laadukkaan äänenvaimennuksen 
merkitys korostuu.

Neuvotteluhuoneet sijoitetaan 
yleensä avokonttorin ja ihmisten 
työskentelytilojen viereen. 
Äänieristystä tarvitaan, jotta 
neuvottelut eivät häiritse lähistöllä 
työskenteleviä ihmisiä.

Sykes, David M., PhD. Productivity: How 
Acoustics Affect Workers’ Performance in 
Open Areas. 2004 

15 %
häiriöistä, joita 
keskustelu 
aiheuttaa, voidaan 
lieventää paremman 
ääniympäristön avulla.

Värin avulla oikeaan tunnelmaan
Emme ehkä aina edes huomaa, että värit 
viestivät meille tietoja. Ne vaikuttavat meihin, 
voivat aiheuttaa tietynlaisia tunteita ja johtaa 
tiettyyn tunnelmaan. Värit voivat määrittää 
tilan tyylin ja johdattaa ihmiset osallistumista 
ja ajatustenvaihtoa stimuloivaan tunnelmaan. 
Niiden avulla voi tuoda eloa muuten 
tylsään neuvotteluhuoneeseen ja kannustaa 
luovuuteen.

World Trade Center
Malmö, Ruotsi

Haaste:
Kun Malmön World Trade Center rakennettiin, 
oli tärkeää, että 7-kerroksisessa ja modernissa 
toimistorakennuksessa kaikilla vuokralaisilla 
olisi rauhallinen ja seesteinen ilmapiiri. Hyvä 
ääniympäristö oli tärkeää työntekijöiden 
hyvinvoinnin ja tuottavuuden lisäämiseksi.

Ratkaisu ja tulokset:
Rockfon Blanka® M-reunalla on asennettu 
kaikkiin toimistotiloihin, joihin kuuluu 
mm. vuokralaisten yhteiskäytössä olevat 
neuvotteluhuoneet. M-reuna piilottaa osittain 
listarakenteen ja antaa tiloille tyylikkään 
ilmeen. Rockfon Blanka -alakatot varmistavat, 
että päivänvalo leviää kauas huoneisiin. 
Hyvä äänenvaimennuskyky takaa hyvän 
ääniympäristön kokoustiloissa ja samalla 
puheenymmärrettävyys on korkealla tasolla.

ESIMERKKITAPAUS
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Neuvotteluhuoneiden suunnitteluratkaisut

Viestintätila

Neuvotteluhuoneet ovat tärkeitä ajatustenvaihtoon 
tarkoitettuja tiloja, mutta hyvä kommunikointi edellyttää 
toisten ihmisten puheen kuulemista. Seinistä heijastuvien 
äänien estäminen, puheen ymmärrettävyyden ja hyvän 
äänieristyksen varmistaminen ovat tärkeitä.

Tuotteen keskeiset ominaisuudet
Rockfon Color-all®

Rockfon Color-all on monipuolinen akustinen 
alakattotuote, josta on saatavana 34 
tyylikästä väriä – vaaleista ja hienovaraisista 
aina voimakkaisiin ja tummiin sävyihin.

Listajärjestelmä voi olla piiloon jäävä, 
osittain piiloon jäävä tai näkyvä. Useat 
eri levykoot ja reunamuodot takaavat 
täydellisen suunnitteluvapauden.

Tämä saumaton akustinen ratkaisu 
sopii täydellisesti sekä kattoihin että 
seiniin. Innovatiivinen ja yhtenäinen 
pinta tarjoaa erinomaisen akustisen 
mukavuuden ja upean viimeistelyn.

Rockfon dB -tuotevalikoimassa yhdistyvät 
äänenvaimennuksen ja äänieristyksen parhaat 
puolet. Käytä näitä tuotteitamme, kun haluat 
rauhallisen tilan yksityisiä keskusteluja varten.

Rockfon Blanka tarjoaa parhaat 
akustiset ominaisuudet ja pinnan. 
Hyvin matta ja vitivalkoinen pinta 
heijastaa ja hajauttaa valoa tehokkaasti 
ja auttaa hyödyntämään luonnonvaloa.

Rockfon® Mono® Acoustic

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Blanka®

Suosittelemme muun  
muassa näitä tuotteita

Vihjeitä suunnitteluun

Kolme tapaa parantaa 
neuvotteluhuoneiden ääniympäristöä.

1. Varmista, että alakatossa käytetään 
Rockfon dB tuotteita, jotka ovat 
ääntä vaimentavia ja eristäviä.

2. Käytä seinissä laadukkaita ääntä 
vaimentavia ja eristäviä materiaaleja, 
jotka estävät myös äänen 
heijastuimista.

3. Paranna äänenvaimennusta 
pehmeiden lattiapinnoitteiden avulla.
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Henkilöstön 
taukotila
Rentoudu ja nauti 
Toimiston taukotila on vilkas paikka, johon 
työntekijät kokoontuvat seurustelemaan ja 
rentoutumaan tai vaikkapa epämuodolliseen 
lounastapaamiseen. Tila on usein avoin ja 
siellä liikkuu paljon ihmisiä. Koska tilassa 
saatetaan valmistaa myös ruokaa, akustiikalta 
ja hygieenisyydeltä vaaditaan paljon.

Paikka yhdessäoloa varten
Henkilöstön taukotila/ruokala on työntekijöiden 
sosiaalinen kohtaamispaikka ja lounasaikaan 
siellä on paljon ihmisiä ja melua. Tilassa 
käytävien äänekkäiden keskustelujen lisäksi 
veitset ja haarukat kilisevät ja pöydälle 
lasketaan lautasia ja laseja. Melutaso 
voikin kohota nopeasti, jolloin tila tuntuu 
epämiellyttävältä ja meluisalta.

Puhdas paikka ruokailuun 
Hygienia on elintärkeää ruoan valmistuksessa, 
minkä vuoksi keittiössä on käytettävä 
rakennusmateriaaleja, jotka kestävät 
puhdistusta. Tiesitkö, että akustiikka on aivan 
yhtä tärkeää? Keittiöt ovat täynnä kovia pintoja, 
laattalattioita ja metallipintoja. Ne onkin helppo 
pitää puhtaana ja siistinä, mutta ne kaikki myös 
heijastavat ääntä. Luotettava, säännöllistä 
puhdistusta ja desinfiointia kestävä akustinen 
alakatto on ratkaisevan tärkeä keittiössä 
työskentelevien ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

International WELL Building Institute 

92 % yrityksen 
kustannuksista 
aiheutuu 
henkilöstöstä. 
Sisäilmaston 
optimointi parantaa 
tuottavuutta.
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Henkilöstön taukotilojen suunnitteluratkaisut 

Erinomainen hygienia. Kuulostaa hyvältä! 

Vilkkaassa taukotilassa on suunniteltava huolellisesti 
sekä ruokailualueen että ruoanvalmistusalueen 
akustiikka. Tällöin tarvitaan akustista alakattoa, joka 
vastaa akustisen mukavuuden tarpeeseen sekä 
kestää säännöllistä puhdistamista ja desinfiointia.

TrueLime
Breda, Alankomaat 

Haaste:
TrueLime etsi uudeksi toimitilakseen 
rakennusta, jonka se voisi muovata itselleen 
sopivaksi ja jonka sisäilmasto olisi erinomainen. 
Yritys päätyi hiljattain peruskorjattuun 
rakennukseen ja tilojen remontointiin.

Ratkaisu ja tulokset:
Rakennuksen korjauksessa painotettiin 
henkilöstön yhteisen taukotilan kehittämistä. 
Tila suunniteltiin huolellisesti niin, että 
sen viestimä tunnelma vastasi täsmälleen 
sisustussuunnittelijan tavoitetta. Taukotilan 
“viidennessä seinässä” eli kattopinnassa 
päätettiin käyttää maanläheisiä sävyjä ja 
Rockfon Color -all® Hemp -värisävyä, jolla 
tunnelma saatiin halutunlaiseksi.

ESIMERKKITAPAUS

Rockfon Hygienic on epähygroskooppinen 
ja kestävä kattolevy, joka sopii täydellisesti 
säännöllistä puhdistamista vaativille 
ruoanvalmistusalueille. Tuote ei toimi 
mikro-organismien kasvualustana, joten 
sen valitseminen varmistaa turvallisen tilan.

Rockfon Blanka tarjoaa parhaat 
akustiikkaominaisuudet ja varmistaa miellyttävän 
äänitason. Hyvin matta ja vitivalkoinen pinta 
heijastaa ja hajauttaa valoa tehokkaasti sekä 
auttaa hyödyntämään luonnonvaloa.

Rockfon Eclipse on kaunis, kehyksetön 
akustiikkasaareke, joka on saatavana monina 
erilaisina geometrisinä muotoina. Paneelit 
voidaan asentaa joko katto- tai seinäpintaan. Ne 
sopivat äänenvaimennuksen parantamiseen ja 
hauskan designin luomiseen. Paneelit voidaan 
ripustaa sisäkattoon erikseen tai niitä voidaan 
käyttää perinteisen akustisen alakaton osana.

Tämän kestävän seinäpaneelin äänenvaimennus 
on erittäin hyvä ja se kestää hyvin myös iskuja. 
Sitä on saatavissa useissa eri väreissä. Se soveltuu 
erinomaisesti vilkkaisiin ja meluisiin taukotiloihin.

Rockfon® Hygienic™ 

Rockfon Blanka®

Rockfon Eclipse®

Rockfon® VertiQ® -seinäpaneeli

Suosittelemme muun muassa näitä tuotteita Vihjeitä suunnitteluun

Kolme tapaa parantaa henkilöstön taukotiloja.

1. Käytä vaativimmatkin hygienia- ja 
turvallisuusmääräykset täyttäviä tuotteita, 
jotka kestävät päivittäistä puhdistusta.

2. Käytä ääntä tehokkaasti vaimentavia 
alakatto- ja seinäratkaisuja melutasojen 
hallitsemiseen.

3. Käytä värillisiä Rockfon Color -all® 
tuotteita lämpimän ja kutsuvan ilmapiirin 
luomiseen suurissa tiloissa.
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Pysäköinti-
hallit
Unohdettu tila
Pysäköintihallit ovat varmasti 
toimistorakennuksen suunnittelun 
vähiten loistokas osa. Niihin ei 
useinkaan kiinnitetä kovin paljon 
huomiota. Tämä on erikoista,  
jos otetaan huomioon, että 
pysäköintihalli on kuitenkin usein 
ihmisen ensimmäinen kosketus 
rakennukseen. Akustisten alakattojen 
avulla voidaan luoda myönteinen 
ensikokemus ja parantaa 
rakennuksen energiatehokkuutta.

Saavuta akustiikkaratkaisuilla enemmän
Rakennusten parempi lämmöneristys on 
kannattava tapa vähentää CO2-päästöjä. Se 
auttaa myös torjumaan ilmastonmuutosta. 
Eristäminen auttaa vähentämään fossiilisten 
polttoaineiden tarpeetonta käyttöä 
rakennuksissa, johon kuluu 40 % EU-maissa 
kulutettavasta energiasta. Ne ovat myös 
merkittävä ihmisten aiheuttamien CO2-
päästöjen lähde. Alakattoratkaisut voivat 
sekä parantaa ääniympäristöä että auttaa 
parantamaan rakennuksen energiatehokkuutta.

Akustinen turvallisuus
Moottoripyörä voi aiheuttaa jopa 95 dB:n 
äänenpaineen. Pysäköintihallin kovat  
ja heijastavat pinnat vain voimistavat äänenpaineen 
vaikutusta, ellei niihin tehdä ääntä vaimentavia 
ratkaisuja. Ääniympäristö on epämiellyttävä ja 
mahdollisesti vaarallinen, sillä huono ääniympäristö 
lisää onnettomuuksien todennäköisyyttä.

Pysäköintihallien negatiivisen sisätilan vaikutuksia 
on tärkeää torjua akustiikkaratkaisujen avulla.

KPMG
Frederiksberg, Tanska

Haaste:
Rakennuksen ideana oli auttaa KPMG:tä 
täyttämään kestävän kehityksen tulevat 
vaatimukset. Pääkonttorin kokonaissuunnittelu 
kattoi myös pysäköintihallin.

Ratkaisu ja tulokset:
Rakennuksen energiankulutus on 
erittäin alhainen ja se täyttää tiukat 
ympäristövaikutusten vähentämistä 
koskevat vaatimukset. Se tukeekin KPMG:n 
CO2-päästöjen vähentämistä koskevaa 
yritysvastuutavoitetta ja kuuluu Euroopan 
unionin GreenBuilding-ohjelmaan, 
jonka tavoitteena on rakennusten 
energiatehokkuuden parantaminen. 3XN 
architects valitsi pysäköintihalliin Rockfon® 
Cosmos™ -tuotteen tukemaan tämän 
tavoitteen täyttymistä.

ESIMERKKITAPAUS

Liian voimakas 
kaiku tekee tilasta 
kammottavan. 
Ääntä vaimentavan 
materiaalin käyttö 
kattopinnoissa on 
tärkeä tapa vastata 
tähän haasteeseen.“ 

Pascal van Dort,
Globaali akustiikkalähettiläs
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Pysäköintihallien suunnitteluratkaisut

Enemmän kuin vain akustiikkaa

Pysäköintihallien kovat pinnat tekevät ääniympäristöstä 
epämiellyttävän, mikä voi jopa suurentaa onnettomuusriskiä. 
Äänen vaimentamisen lisäksi on tärkeää käyttää ratkaisuja, jotka 
estävät äänen kulkeutumisen yllä oleviin kerroksiin. Ne myös 
parantavat rakennuksen energiatehokkuutta.

Rockfon Industrial -teollisuuslevyjen 
äänenvaimennuskyky, lämmöneristävyys ja 
palonkestävyys ovat ensiluokkaisia, joten ne 
soveltuvat ihanteellisesti pysäköintihalleihin. 
Kevyiden levyjen asentaminen suoraan kattoon on 
nopeaa ja helppoa.

Rockfon Cosmos on valkoinen akustiikkalevy, 
joka vaimentaa ääntä erittäin tehokkaasti (luokka 
A). Tämä levy soveltuu erinomaisesti meluisiin 
pysäköintihalleihin ja kevyet levyt on helppo 
asentaa. Tuotteen paloluokka on A1.

Koska levy on paksu, se toimii lämmöneristeenä ja 
parantaa siten rakennuksen energiatehokkuutta.

Rockfon® Industrial™Rockfon® Cosmos™

Suosittelemme muun muassa seuraavia tuotteita

Vihjeitä suunnitteluun

Tapoja parantaa pysäköintihallin ääniympäristöä

1. Varmista, että katossa käytetään paksuja ja 
tiiviitä ääntä vaimentavia materiaaleja. 

2. Käytä pysäköintihallin ja yläpuolisen 
kerroksen välissä ääntä vaimentavaa ja 
eristävää materiaalia. 

3. Eristä pysäköintihallin katto 
akustiikkaratkaisuilla ja paranna samalla 
energiatehokkuutta.
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Toimistoihin suositeltavien tuotteiden 
tekniset tiedot ja niiden käyttökohteet
Luodaan vielä yksi katsaus juuri nähtyihin tuotteisiin ja tiloihin.

Ominaisuudet
Rockfon®  
Mono® Acoustic

Rockfon
Blanka®

Rockfon
Blanka®

Activity

Rockfon
Blanka® dB 41

Rockfon
Blanka® dB 43

Rockfon
Blanka® dB 46

Rockfon
Color-all®

Rockfon® 
Sonar®

Rockfon®

Hygienic™
Rockfon 
Eclipse®

Rockfon® 
Universal™ 
Baffle

Rockfon Eclipse®

-seinäpaneeli
Rockfon® 
VertiQ®

Rockfon
Cosmos™

Äänen
vaimennus

αw: enintään  
1,00 (A-luokka)

αw: enintään  
1,00 (A-luokka)

αw: 1,00 
(A-luokka)

αw: 0,90 
(A-luokka)

αw: 0,90 
(A-luokka)

αw: 0,90 
(A-luokka)

αw: enintään  
1,00 (A-luokka)

αw: enintään  
1,00 (A-luokka)

αw: 1,00 
(A-luokka)

Aeq 
(m²/kpl)

Aeq (m²/kpl)
C, H*

Aeq 
(m²/kpl)

αw: 1,00 
(A-luokka)

αw: enintään  
1,00 (A-luokka)

Suora äänieristys Rw = 22 dB - - Rw = 21 dB Rw = 22 dB Rw = 25 dB - - - - - - -

Huoneiden välinen 
ääneneristys - - -

Dn,f,w = 41 dB, 
Käytettäessä 
akustiikkamassan 
kanssa = 52* dB 
Soundstop 30 dB:n 
kanssa = 55* dB

Dn,f,w = 43 dB, 
Käytettäessä 
akustiikkamassan 
kanssa = 54* dB 
Soundstop 30 
dB:n kanssa = 
56* dB

Dn,f,w = 46 dB 
Käytettäessä 
akustiikkamassan 
kanssa = 55* dB 
Soundstopin 30 dB:n 
kanssa = 58* dB 

- Dn,f,w = 27 dB - - - - -

Pinnan kestävyys - Pesunkestävyys: 
Luokka 1

Pesunkestävyys: 
Luokka 1

Pesunkestävyys: 
Luokka 1

Pesunkestävyys: 
Luokka 1

Pesunkestävyys: 
Luokka 1 - - Erityisen kestävä  

ja likaa hylkivä
Pesunkestävyys: 
Luokka 1 - Pesunkestävyys: 

Luokka 1 - -

Iskunkestävyys - Luokka 3A 
(kiinnike) - - - - -

Luokka 3A
(kiinnike)

- - - - Iskunkestävyys 
++ -

Valo 
Heijastuma

87% 
Valonheijastavuus 
(Elegant Render) 
>99% Valonhajonta 
(Elegant Render) 
78% 
Valonheijastavuus 
(Ready-Mix Render)

Valonheijastavuus 
87 %, valon 
hajonta > 99 %

Valonheijastavuus 
87 %, valon 
hajonta > 99 %

Valonheijastavuus 
87 %, valon hajonta 
> 99 %

Valonheijastavuus 
87 %, valon 
hajonta > 99 %

Valonheijastavuus 
87 %, valon hajonta 
> 99 %

Määräytyy 
värin mukaan 85 % 85 %

Valonheijastavuus 
87 % (taustapuoli 
79 %), valon 
hajonta > 99 %

Valkoinen (77 %) 
Hiilenharmaa 
(4 %) Color-all 
(määräytyy värin 
mukaan)

Valonheijastavuus 
87 % (taustapuoli 
79 %), valon hajonta 
> 99 %

Valkoinen 72 %
Vaaleanharmaa 
61 %
Harmaa 33 %
Musta 5 %

-

Puhdistaminen Imuroiminen
Imuroiminen, 
kostealla 
pyyhkiminen

Imuroiminen, 
kostealla 
pyyhkiminen

Imuroiminen, 
kostealla 
pyyhkiminen

Imuroiminen, 
kostealla 
pyyhkiminen

Imuroiminen, 
kostealla pyyhkiminen Imuroiminen

Imuroiminen, 
kostealla 
pyyhkiminen 
Kemikaalien sieto: 
Kestää mietoja 
ammoniakkia, 
klooria ja 
vetyperoksidia 
sisältäviä liuoksia

Imuroiminen, kostealla 
pyyhkiminen, 
höyrypuhdistus 
(kahdesti vuodessa), 
vaahtopuhdistus 
alhaisella paineella, 
painepesu +; 
varustettava kiinnikkeillä 
ja tiivistettävä 
listajärjestelmään 
homeenestoainetta 
sisältävällä silikonilla.
Kemikaalien sieto: 
Kestää mietoja 
ammoniakkia, klooria, 
kvaternaarisia 
ammoniumyhdisteitä ja 
vetyperoksidia sisältäviä 
liuoksia

Imuroiminen, 
kostealla 
pyyhkiminen

Imuroiminen
Imuroiminen, 
kostealla 
pyyhkiminen

Imuroiminen
Imuroiminen, 
kostealla 
pyyhkiminen

Hygienia Kivivilla ei toimi mikro-organismien kasvualustana. Kivivilla ei toimi mikro-organismien kasvualustana.

Kosteuden ja 
painumisen 
kestävyys

RH jopa 100 % RH jopa 100 % -

Reaktio 
tuleen

A2-s1,d0 A1 A1 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A2-s1,d0 A1 Mercury:  
A2-s1,d0 A1 A1

A1 Eclipse 
Rectangle 2360: 
A2-s1,d0

A2-s1,d0
A1 Eclipse 
Rectangle 2360: 
A2-s1,d0

A2-s1,d0 A1

Ympäristö Kierrätettävissä Kierrätettävissä -

*C - melunvaimenninrivien etäisyys k/k, H - ripustuskorkeus: melunvaimentimen ja välipohjan välinen nettoetäisyys. Arvot perustuvat teoreettiseen analyysiin. + Painepesu: Enintään 80 baaria vähintään 1 metrin etäisyydeltä. Veden suihkutuskulman tulee olla 30°. 
++ Rockfon VertiQ C Rockfon Systemiin asennettuna VertiQ C Wall ‑ratkaisun iskunkestävyys on testattu DIN 18032 ‑standardin mukaisesti.
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Työskentely ja tuottavuus vaatii keskittymistä. Hyvinvointi on 
työtilan tärkein periaate. Hyvän sisäilmaston edistäminen vaatii 
erinomaista akustiikkaa aivan yhtä paljon kuin tyrmäävän tyylikästä 
designia. Tutustu tuotteiden yleiskatsaukseen ja suosituksiimme 
tyylin ja ääniympäristön mukavuuden yhdistämiseksi.

Oikea tuote oikeaan tilaan NEUVOTTELUHUONE

PYSÄKÖINTIHALLIT

HENKILÖSTÖN TAUKOTILA

Melun vaimennus ja puheen ymmärrettävyys

Melun vaimennus ja energiatehokkuus

Melun vaimennus ja hygienia

VASTAANOTTOALUE

AVOKONTTORI

KÄYTÄVÄT JA PIENRYHMÄTILAT

PIENET TOIMISTOT

Melun vaimennus

Puheen ymmärrettävyys, melun vaimennus ja yksityisyys

Melun vaimennus

Äänieristys ja yksityisyys

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka®

Rockfon Blanka®

Rockfon® Universal™ Baffle

Rockfon® Hygienic™

Rockfon Koral™

Rockfon® Cosmos™

Rockfon Blanka®

Rockfon Color-all®

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Blanka® dB

Rockfon Blanka® Activity

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse® wall panel

Rockfon Eclipse®

Rockfon Eclipse®

Rockfon® Industrial™

Rockfon® Sonar®

Rockfon Eclipse®

Rockfon Color-all®

Rockfon Mono® Acoustic

Rockfon Blanka® dB 

Rockfon® Sonar®

Rockfon® VertiQ® wall panel

Rockfon® Soundstop™

Rockfon® VertiQ® wall panel

Rockfon® VertiQ® wall panel

Rockfon® Mono® Acoustic

Rockfon® VertiQ® wall panel

Rockfon® Soundstop™

Rockfon Color-all®

Rockfon Eclipse®
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Luo kiinnostavia, aidosti innostavia ja tyylikkäitä 
tiloja. Rockfon Mono Acoustic -järjestelmän 
kirkkaan valkoinen pinta taipuu moneen. Sen voi 
asentaa mihin tahansa katto- tai seinäpintaan; tuo 
tilaan upeaa, saumatonta akustiikkasuunnittelua.

Ainutlaatuinen, saumaton ja monikäyttöinen 
akustiikkaratkaisu, joka tuo upeisiin toimistotiloihin 
vielä lisää tyyliä. Integroi kattoon ja seinään ja leikittele 
vapaasti tilan muodoilla – Rockfon Mono Acoustic 
-pohjalevyn voi taivuttaa jopa 1 500 mm:n säteellä.

Rockfon® Mono® 
Acoustic – näyttää yhtä 
upealta kuin kuulostaa

Tehokas
Rockfon Blanka®

Sen erittäin valkoinen pinta heijastaa ja 
hajottaa valoa tehokkaasti luoden miellyttävän 
sisäympäristön. Tuotetta on saatavana useina 
eri kokoina ja reunavaihtoehtoina taaten 
täyden vapauden suunnittelulle. Levyn 
useat reuna- ja kokovaihtoehdot tekevät 
siitä laadukkaan vaihtoehdon toimistotilojen 
akustiseen suunnitteluun.

Luonnonvalo parantaa työntekijöiden tuottavuutta ja 
Rockfon Blanka -pinta auttaa hyödyntämään luonnonvaloa 
entistäkin tehokkaammin. Levyn ainutlaatuinen pinta 
heijastaa luonnonvalon jopa 11 % pidemmälle tilaan ja 
auttaa säästämään energiaa jopa 23 %.
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Vaikuttava  
Rockfon Color-all®

Haluatko tehostaa hyvinvointia ja 
ympäristöä värien avulla? Värilliset katto- ja 
seinäratkaisumme eivät pelkästään vähennä 
melua, vaan ne myös auttavat ainutlaatuisten 
tilojen luomisessa. Mallistoomme kuuluu 
34 ainutlaatuista väriä, jotka inspiroivat ja 
tehostavat sisustussuunnitelmaa ja tarjoavat 
mahdollisuuden ohjata toimistotilan tunnelmaa.

• Valitse haluamasi väri 
hienovaraisesta rohkeaan

• Laaja valikoima näkyviä, 
kokonaan tai puoliksi piiloon 
jääviä reunamuotoja. Useita 
moduulikokoja

• Anna seinille väriä, luo huoneen 
värimaailma ja varmista 
suunnitelmasi erottuvuus

Rockfon dB – 
täydellinen yhdistelmä

Haluatko parantaa äänieristystä eri tilojen välillä ja 
varmistaa hyvän akustisen vaimennuksen? Rockfon dB 
-tuotteemme ovat erinomainen ratkaisu keskittymistä, 
yksityisyyttä ja luottamuksellisuutta tukeviin tiloihin. 
Valitse sopiva dB vaihtoehto tarvittavan yksityisyyden 
suojauksen tason mukaan. Levyt ovat saatavana 
piiloon jäävään, osittain piiloon jäävään ja näkyvään 
listajärjestelmäämme – valitse haluamasi tyyli.

• Erinomaisen äänieristyksen ja akustisen 
vaimennuksen ainutlaatuinen yhdistelmä

• Saatavissa on useita reunavaihtoehtoja ja kokoja
• dB-tuotteita voi yhdistää tavallisiin akustiikkalevyihin, 

jolloin ilme pysyy yhtenäisenä koko rakennuksessa
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Olemme 
kumppanisi 
kestävän 
kehityksen 
alalla
Tutkimus- ja kehitystyömme perustuu 
kestävään kehitykseen. Se on syy 
siihen, että käytämme luonnonkiveä, 
pienennämme hiilijalanjälkeämme 
jatkuvasti ja kierrätämme voidaksemme 
huolehtia planeetastamme ja ihmisistä.

Kaupalliset rakennukset ovat kallis investointi, 
minkä vuoksi monet kiinteistökehittäjät 
valitsevat ympäristön kannalta kestäviä 
rakennusmateriaaleja, jotka vakauttavat 
rakennuksen arvon ja elinkaaren. Rakennusten 
LEED-, BREEAM-, C2C-, DGNB- tai WELL-
sertifiointien suosio kasvaa. Tuotteemme 
edistävät näitä sertifiointeja ja kaikki tarvittava 
dokumentaatio on valmiiksi saatavana.

Kivivilla mahdollistaa suljetun kierron. 
Sen voi kierrättää yhä uudelleen laadun 
heikkenemättä.

Autamme vihreämmän planeetan tavoittelussa 
pienentämällä hiilijalanjälkeämme 
tavoitteellisesti tulevaisuudessakin.

159 000 
tonnia 

kivivillaa 
kerättiin 

kierrätykseen
vuonna 2019.

Otto Nielsens Vei 12 
Trondheim, Norja 

Haaste:
Kestävä kehitys ja ympäristövaikutukset 
olivat tämän yli 9 500-neliöisen 
toimistorakennushankkeen keskiössä.

Ratkaisut ja tulokset:
Rakennusta suunniteltaessa oli tärkeää 
keskittyä hyvinvointiin, joustavuuteen ja 
yksityisyyteen, minkä vuoksi arkkitehti 
valitsikin käyttöön Rockfon dB -tuotteet. 
Rockfon-akustiikkaratkaisujen sertifioinnit 
auttoi rakennusta saamaan BREEAM Excellent 
-sertifioinnin ensimmäisenä rakennuksena 
Trondheimissa.

ESIMERKKITAPAUS
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Olemme kumppanisi kestävän  
kehityksen ja ekologisuuden alalla
Laadukkaat tuotteemme valmistetaan 
luonnonkivestä. Ne toimivat, ovat kauniita 
ja kestäviä – kunnes ne kierrätetään uusien 
valmistamiseksi. Tuemme sinua myös 
toimittamalla kaiken kestävän kehityksen 
toimistoprojektin toteuttamisessa 
tarvittavista dokumenteista.

Verkkoresurssimme
Verkkosivustoltamme löydät tuotteiden 
akustiset käyrät, ohjevideoita, asiakirjoja 
ja kattavan BIM-kirjaston, jonka objektit 
ovat yhteensopivia ArchiCAD- ja Revitt-
ohjelmien kanssa.
Nopeuta suunnitteluprosessejasi tämän 
ilmaisen tuen avulla osoitteessa:

www.rockfon.fi

Ole mukana tekemässä maailmasta 
paremman kuuloista kaikille
Aloita jo tänään

ROCKWOOL-konserniin kuuluva Rockfon 
on maailman johtava akustiikka-alan yritys. 
Tehtävämme on saada aikaan miellyttäviä ja 
toimivia ääniympäristöjä.

Autamme oivaltamaan luovilla työpaikoilla: ahaa
Innovoimme jatkuvasti akustisia ratkaisuja, jotka 
auttavat ihmisiä ajattelemaan, keskittymään 
ja nauttimaan elämästä enemmän. Rockfonin 
akustiikkaratkaisut tekevät paljon enemmän kuin 
vain vähentävät melua. Ne auttavat työntekijöitä 
keskittymään ja työskentelemään yhdessä sekä 
parantavat tuottavuutta ja hyvinvointia.

Autamme mielellämme
Meillä on 22 toimistoa ja 9 tuotantolaitosta 
ympäri maailmaa. Autamme mielellämme sinua 
löytämään oikeat akustiset ratkaisut seuraavaan 
toimistoprojektiisi. 

09 8563 5883

info@rockfon.fi www.rockfon.fi

Ota yhteyttä
Jos tarvitset ohjeita oikean ääniympäristön 
luomiseen projektissasi, haluat lisätietoja 

tuotteistamme tai jos tarvitset teknistä tukea.  
Me olemme täällä sinua varten.

Stephen Holmes
Toimitusjohtaja, Linear

Rockfon osoittautui 
korvaamattomaksi 
yhteistyökumppa-
niksi.

”

Ma-pe 08.00-16.00Puhu asiantuntijan kanssa Tilaa näytteitä



Rockfon® on ROCKWOOL Groupiin 
rekisteröity tavaramerkki.

Rockfon
(ROCKWOOL Finland)

Pakkalankuja 6, PL78
FI-01511 Vantaa

Finland

Puh.  (+358) 09 8563 5883

www.rockfon.fi
info@rockfon.fi

04.2021  |  K
aikki värikoodit perustuvat N

C
S - N

atural C
olour System

®
© järjestelm

ään. Tekijänoikeus ja käytössä lisenssillä N
C

S C
olour A

B
, Tukholm

a 2010.
O

ikeus m
uutoksiin pidätetään ilm

an erillistä ilm
oitusta. Rockfon ei vastaa painovirheistä.

instagram.com/Rockfon_Official

facebook.com/RockfonOfficial

youtube.com/RockfonOfficial

pinterest.dk/Rockfon

linkedin.com/company/Rockfon-as


