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Tiivistelmä 

Kangasalan kulttuurikeskus, Kangasala-talo, valmistui vuoden 2014 lopussa ja avajaisia 

vietettiin tämän vuoden alussa. Kulttuurikeskus on bruttoalaltaan 3 458 m2 ja se pitää 

sisällään Kimmo Pyykkö – museon, taidegalleria (vaihtuvat näyttelyt), 51 paikkaisen 

valtuustosalin, 21 paikkasen kunnanhallituksen kokoustilan, 290 paikkaisen 

monitoimisalin oheistiloineen sekä suuret aula- /lämpiötilat, joissa on myös mahdollista 

järjestää tapahtumia. Rakennuksessa on pääasiallisesti betonipintoja sekä arkkitehdin 

tyyliin sopiva vähäeleinen muotokieli. Akustiikan osalta edellä mainitsemat seikat 

antoivat haastetta. Artikkelissa keskitytään monitoimisalin akustiseen 

suunnitteluprosessiin Kangasala-salin osalta. 

 

Kuva 1: Kangasala-sali 
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1 JOHDANTO 

Varsinkin pienemmille paikkakunnille on nykyään suosittua rakentaa tapahtumatiloja, 

jotka pyrkivät palvelemaan mahdollisimman montaa eri käyttötarkoitusta. Näiden 

monitoimisalien käyttöaste saadaan normaalisti korkeammaksi kuin vain yhteen tai 

muutamaan käyttötarkoitukseen tarkoitettujen esiintymis- ja tapahtumatilojen. 

Monitoimisaleissa järjestetään mm. klassisen ja vahvistetun musiikin konsertteja, puhe- 

ja teatteriesityksiä sekä tanssi- ja elokuvanäytöksiä. Monitoimisalien akustisessa 

suunnittelussa on kuitenkin tyypillisesti tehtävä kompromisseja eri käyttötarkoitusten 

välillä, eikä salia voida suunnitella täydelliseksi yhdelle käyttötarkoituksen muodolle. 

 

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

Kangasalan kulttuuritalon monitoimisali on tarkoitettu palvelemaan niin puhetilaisuuksia, 

teatteria, akustista ja vahvistettua musiikkia, elokuvaesityksiä että tanssiesityksiä. 

Tarkoituksena oli suunnitella kaupunkilaisia palveleva monitoiminen esitystila. Tämän 

vuoksi tilan akustiikan ja esitystekniikan tuli olla muokattavissa erilaisia tilaisuuksia 

varten. 

Sali on pääosin betonirakenteinen, mikä oli otettava huomioon suunnittelussa sekä 

materiaalivalinnoissa, jotta tilaan saadaan riittävä määrä vaimennusta myös pienille 

taajuuksille. Oman haasteensa antoivat myös arkkitehdin suunnittelemat 

metalliverkkoverhot, jotka kiertävät seinillä salin ympäri. Metalliverkkoverhojen takana 

oleva tila oli käytettävissä akustisten verhousten lisäksi myös esitystekniikalle, sähkölle 

ja ilmavaihdolle. Vapaan tilan syvyys sivuseinillä on noin 300 mm, johon tuli mahduttaa 

akustiset elementit sekä muut seinille tulevat rakenteet ja kotelot. 

   

Kuva 2: Arkkitehdin pohjapiirros, Kangasala-sali 1. ja 2.kerros 

Suunnittelun alussa kommentoitiin salia palvelevien tukitiloja ja niiden tarvetta. Tukitilat 

ovat tärkeitä salin toimivuuden kannalta (mm. salin logistiikka esitystekniikalle, 

esiintyjien lämpiöt, tarkkaamot jne.) ja niihin pyrittiin vaikuttamaan mahdollisimman 

aikaisessa vaiheessa arkkitehdin tehdessä alustavia suunnitelmiaan. Myös esitystekniikka 

tuli ottaa huomioon heti suunnittelun alussa, jotta siitä saadaan osa talon ja salin 

toiminnallisuutta. 
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3 AKUSTINEN SUUNNITTELU 

Sali on noin 16 metriä leveä, noin 23 metriä pitkä ja 11 metriä korkea. Lavan takaseinä 

on vino. Salissa on jyrkästi nouseva, kiinteä katsomo, joka on paikalleen valettu. Jyrkkä 

nousu takaa kaikkialta hyvän näkyvyyden lavalle sekä suoran äänen välittymisen 

kaikkialle katsomoon. Kiinteän katsomon lisäksi salin etuosaan tehtiin kevytrakenteinen 

katsomo, joka on myöhemmin mahdollista muuttaa siirrettäväksi katsomoksi 

mahdollistaen lavan tilapäisen suurentamisen. Myös lava on kevytrakenteinen ja se on 

rakennettu pienen montun päälle. Tämä mahdollistaa sen, että lavalle voidaan rakentaa 

korotusmekaniikka myöhemmässä vaiheessa. Katsomossa on 13 riviä, joista kaksi on 

lavan kanssa samalla tasolla. Rivien etäisyys toisistaan on noin metri. 

 

Kuva 3: Kangasala-sali, pitkittäisleikkaus 

Näyttämöllä ei ole varsinaisesti ”proceniumia”, vaan se rajataan tarvittaessa verhoilla. 

Lavan kaikki verhot ovat irrotettavissa ja ne voidaan viedä tarvittaessa salista pois 

verhovarastoon, kun salin akustiikka ja käyttötarkoitus tätä vaatii. 
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Kuva 4: Akustinen malli (Odeon), Kangasala-sali, T30 Grid (500Hz) 
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Salista tehtiin akustinen malli suunnittelun tueksi. Mallin avulla tarkasteltiin eri 

materiaalien vaikutusta salin akustiikkaan sekä salin muunneltavien elementtien 

vaikutusta. 

Salin seinäpinnoille suunniteltiin yksinkertaisia ja kaksinkertaisia levyrakenteita, joiden 

takana olevan tilan syvyys vaihteli. Näin pystyttiin kontrolloimaan myös pienien 

taajuuksien vaimennusta. Rakenteiden syvyys vaihtelee välillä 150 – 200 mm. 

Syvyysvaihteluiden avulla saatiin seinäpintaan myös hajottavaa rakennetta. Myös 

elementtien leveydet vaihtelevat 300 - 900 mm välillä. Seinäelementtejä ja niiden 

sijoittelua suunniteltaessa muiden suunnitelmien kanssa tehtävä ristiin tarkastus oli 

erityisen tärkeää, sillä metalliverkon takana oleva tila oli niin rajallinen. 

 

Kuva 5: Kangasala-salin sivuseinä, akustiikkaelementit, ark leikkaus 

  

Kuva 6: Esimerkkejä akustisista elementeistä seinillä, periaatekuvat 

Salin akustinen muunneltavuus suunniteltiin toteutettavan ohjattavilla verhoilla. 

Esimerkiksi sähköisesti vahvistettua musiikkia varten verhot voidaan ajaa alas 

koteloistaan vaimentamaan tilaa. Myös kattoon suunniteltiin poikittaisia 

vaimennusverhoja. Verhot toteutettiin motorisoituina rullaverhoina, jolloin niiden 

materiaalin tuli kestää oma painonsa sekä ohjauskiskojen aikaansaama venytys. Verhojen 

painon tuli olla noin 600 g/m2. Kaikki verhot sijoitettiin koteloon tai verhovarastoon, 

jotta ne eivät tarvittaessa vaikuta salin akustiikkaan. Vaimennusverhot on jaettu viiteen 

ohjausryhmään, joista kaksi on motorisoitu, kaksi manuaalista ja yksi ohjausryhmä katon 

poikittaisverhot. Näyttämöllä ei ole omien näyttämöverhojen lisäksi vaimennusverhoja. 
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Kuva 7: Esimerkki vaimennusverhojen sijainnista ja ohjausryhmät sivuseinällä 

 

 

Kuva 8: Esimerkki vaimennusverhojen sijainnista ja ohjausryhmät takaseinällä 

Levyelementtien eteen asennettiin metalliverkkoverho, jonka reikäprosentiksi määrättiin 

vähintään 50 %, jotta se olisi akustisesti mahdollisimman läpinäkyvä. Arkkitehdilta 

saatujen metalliverkkonäytteiden äänenläpäisevyys mitattiin. Materiaalivalinta tehtiin 

saatujen mittaustulosten ja silmämääräisen tarkastelun perusteella (kun verkkoa katsotaan 

viistosti sivulta, tulee siitä näkyä myös läpi). Äänen heijastumisen lisäksi liian tiheä 

metalliverkko kovan seinäpinnan, lisäisi huonevaimennusta suurilla taajuuksilla (ja 

mahdollisesti myös keskisuurilla taajuuksilla). Koska verkon määrä salissa on niin suuri, 

olisi verkon tuoma lisävaimennus merkittävä laskien salin jälkikaiunta-aikaa korkeilla 

taajuuksilla. Tämä vaikuttaisi muun muassa klassisen musiikin esittämiseen salissa, kun 

salin sointi menettäisi kirkkautta. Lisäksi salin akustinen muunneltavuus kärsisi.  

Salin kattoon suunniteltiin ääntä hajottavia kevyitä levyrakenteita. Näitä ei kuitenkaan 

toteutettu rakennusvaiheessa vaan ne tulevat ajankohtaisesti mahdollisesti myöhemmin. 

Näyttämön lattiaksi suunniteltiin keskikovaa 45 mm paksuista massiivipuuta, jonka 

alapuolelle määritettiin vähintään 500 mm ilmarako mineraalivillalla täytettynä. Muualla 

salissa lattiapinnan tuli olla kova (parketti tai vastaava betonin päällä). 

Suunnittelussa tehtiin myös näkemälinjatarkastelu ja projisointitarkastelu, jotta mikään 

salin rakenteista ei tulisi videoprojisoinnin tielle. 
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3 MITTAUKSET 

Kangasala-salissa tehtiin huoneakustiset mittaukset salin valmistuttua helmikuussa 2015. 

Salin jälkikaiunta-aika mitattiin sekä ilman verhoja että vaimennusverhojen kanssa. 

Mittauksien aikana ei kuitenkaan voitu käyttää näyttämön tausta- ja sivuverhoja, sillä ne 

eivät olleet vielä toimintakunnossa. Tämä on huomioitava mittaustuloksia tarkasteltaessa. 

Varsinkin kaksinkertaisen taustaverhon pitäisi laskea jälkikaiunta-aikaa pienillä 

taajuuksilla. 

Mittauksissa kävi ilmi, että vaimennusverhojen vaikutus tilan jälkikaiuntaan on melko 

suuri. Jälkikaiunta-aika keskitaajuuksilla (500 - 1000Hz) ilman verhoja on noin 1,4 

sekuntia ja verhojen kanssa 0,9 sekuntia. 
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Kuva 9: Salin mitattu jälkikaiunta-aika (s) verhojen kanssa ja ilman verhoja (huom! 

mittaushetkellä ei näyttämön tausta- ja sivuverhot käytössä) 

Salissa ei pystytty mittaamaan ilmanvaihdon aiheuttamaa taustamelutasoa, koska tilan 

muiden laitteiden aiheuttama melu peitti ilmanvaihdon aiheuttaman melun. Salin 

näyttämöllä taustamelutasoksi LAeq mitattiin suurimmilla ja pahimmillaan 50 dB. Salin 

takaosassa taustamelutasot LAeq/LAmax olivat 33/42 dB. Salin taustamelutasovaatimukset 

olivat näyttämöllä LAeq/LAmax 28/32 dB ja katsomossa 25/28dB. Mittausten yhteydessä 

havaittiin, että jo salin liikkuvien valojen ja UPS:in aiheuttama äänitaso ylittää 

taustameluvaatimukset. Liikkuvat valot tulisi kytkeä pois päältä ja UPS siirtää pois salista 

akustisen musiikin konserttien ajaksi.  

 

 


