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 Oulun musiikkikeskus, konserttisali (Madetojan sali), kamarimusiikkisali (Thulindberg-sali),

konservatorio

 Kuopion musiikkikeskus, konserttisali, kamarimusiikkisali, konservatorio, Sibelius-Akatemian osasto

 Tampere-talo, konserttisali-monikäyttösali, kamarimusiikkisali, orkesterin harjoitustilat, kokoustilat,

näyttelytilat

 Espoon kulttuurikeskus, konserttisali (Tapiola-sali), monikäyttösali (Louhi-sali), musiikkiopisto,

kansalaisopisto, kirjasto

 Järvenpään kulttuurikeskus. Järvenpää-talo, konserttisali-monikäyttösali (Sibelius-sali), kokoussali

(Juhani Aho sali), vapaiden harrastusten tilat, kirjasto

 Hyvinkään konserttisali-monikäyttösali (Hyvinkää-sali)

 Mikkelin konserttitalo Mikaeli, konserttisali (Martti Talvela-sali), kamarimusiikkisali, musiikin

harrastustilat

 Kuusankoski-talo, konserttisali (Kuusaa-sali), teatteri (Voikkaa-sali), elokuvateatterit, näyttelytilat,

vapaiden harrastusten tilat

 Imatran kulttuurikeskus, konserttisali, musiikkiopisto, kansalaisopisto, kirjasto

 Kajaanin kulttuurikeskus, konserttisali-monikäyttösali (Kaukametsä-sali), musiikkiopisto ja

kamarimusiikkisali, kansalaisopisto auditorio- ja studiotiloineen

 Kuusamo-talo, konserttisali-monikäyttösali, kokous- ja harrastetilat

 Kuhmo-talo, konserttisali-monikäyttösali (Lentua-sali), auditorio-kamarimusiikkisali, musiikkiopisto

 Bruckner Haus, konserttitalo Linz, Itävalta, konserttisali ja kamarimusiikkisali, salien akustinen

suunnittelu yhteistyössä arkkitehtisuunnittelijain Kaija ja Heikki Sirenin kanssa.

 Saamelaiskulttuurikeskus Inari, konserttisali-monikäyttösali, saamelaiskäräjien sali, kirjasto,

studiotilat

 Keravan kulttuurikeskus, konserttisali-monikäyttösali, pieni monikäyttösali, näyttelytilat, vapaiden

harrastusten tilat (S).

 Laurentius-sali, Lohja, konserttisali-monikäyttösali, konservatorio, työväenopisto, Anttilan yläasteen

koulu

 KOy Kauppaporvari, Raahe, Raahe-sali, konserttisali-monikäyttösali

 Varkauden kongressi- ja kulttuurikeskus, konserttisali-monikäyttösali (Warkaus-sali)

 Kulttuurikeskus Bahrain, konserttisali, teatteri kokoustilat, kirjasto (S)

 Hyvinkään konserttisali-monikäyttösali (Hyvinkää-Sali)

 Imatran kulttuurikeskus, konserttisali, musiikkiopisto, kansalaisopisto, kirjasto

 ”Akustiikka”, konserttisali-monikäyttösali, studio- ja musiikkitilat, Ylivieska

 ”Stoa” monitoimitalo, Kannel-talo ja Malmi-talo, Helsinki, monikäyttösalit, nuorisotilat kirjastot

 Porin Mieslaulu, musiikin harjoitussali, Pori

 Bilkent University, Ankara, Turkki, konserttisali ja teatteri (S)

 Finlandia-talo, Helsinki, konserttisalin korjaukset pienoismallitutkimuksin,+ EAS*

 Helsingin kaupunginteatteri, suuri ja pieni näyttämö, harjoitussalit, lavastepajat ÄTT* lisärakennus,

Studio Elsa

 Lahden kaupunginteatteri, suuri- ja peni näyttämö, harjoitussali ja lavastepajat

 Oopperatalo Helsinki, suuri sali näyttämöineen, pieni sali (Almi-sali), orkesterin ja kuoron

harjoitussalit, baletin harjoitussalit.

 Estonia uusi ooppera ja balettiteatteri, Tallinna (S)
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 Seinäjoen kaupunginteatteri

 Vaasan kaupunginteatteri, uusi teatterisali ja näyttämö

 Kemin kulttuurikeskus, teatteri, kirjasto, kokous- ja näyttelytilat

 Intiimiteatteri / Teatteristudio Pasila, Helsinki

 ”Omapohja” Kansallisteatterin pienoisnäyttämö, Helsinki

 ”Pikku-Lillan” teatteri Diana Helsinki

 Riihimäen teatteri

 Moskovan sirkus, uusi rakennus, Moskova, Venäjä

 Kulttuurikeskus ja alueellinen yhteyslaitos, Kostamus, Venäjä, teatteri, monikäyttösali, juhlasali,

studio, vapaiden harrastusten tilat.

 Oy Mainos-TV-Reklam Ab toimintakeskus, studiot, äänittämöt, Helsinki

 Oy Yleisradio Ab radiotalo ja lähetyskeskus, Helsinki

 Oy Yleisradio Ab televisiostudiot, Pasila, akustinen ja arkkitehtisuunnittelu yhteistyössä arkkitehti Iiro

Tukkilan kanssa

 Oy Yleisradio Ab paikallisstudiot, Seinäjoki, Pietarsaari, Kemi, Joensuu, Lahti, Pori, akustinen ja

arkkitehtisuunnittelu

 Oy Yleisradio Ab televisiostudiot ”Hallistudio” Helsinki ja TAM-studio Tampere, akustinen ja

arkkitehtisuunnittelu.

 Tampereen yliopisto TV-opetusstudiot

 VR:n Pasilan toimitilat, kuulutusstudio, Helsinki

 Itävallan radion ORF studiorakennukset  Linz, Saltzburg, Dornbirn ja Innsbruck, (ÄTT)

 Suomen elokuvasäätiön toimitalo, muutos vanhasta satamamakasiinista, Helsinki, koeteatterit,

äänittämöt

 Tampereen teatteri, peruskorjaus

 Kouvolan teatteri, korjaus ja lisärakennus

 Turun ruotsalainen teatteri, korjaus ja laajennus

 Mikkelin teatteri, peruskorjaus

 Teatteri ”Hevosenkenkä” Espoo, vanhan rakennuksen muutos pienoisteatteriksi / nukketeatteriksi

 Lillklobb-teatteri, Espoo, vanhan kivinavetan muutos teatteritilaksi

 Tanssiteatteri Julius, Helsinki

 Vilnan ooppera, Liettua, salin korjaus

 Jordan University Student Center, Amman, teatteri

 People Palace Project, teatteri, Damascus, Syyria

 Kirkon AV-keskus, Kirkkohallituksen talo, Helsinki

 Teollisuusvakuutus, toimitalo, Helsinki, äänitysstudiot

 Elokuvateatterit Studio 1 – 3, Nordia 1 – 3, Kosmos 1 – 2ja Illusion, Helsinki

 Elokuvateatteri Capitol ja uudet teatterit HSB-Forum, Helsinki

 Elokuvateatteri Kino Myyrmäki, Vantaa

 Itäkeskuksen elokuvateatterit, Helsinki

 Eläinpuiston monikäyttösali – elokuvateatteri, Ähtäri

 Kannunsillanmäen kalliosuoja, elokuvateatteri, liikuntatilat, Espoo

 Oulun nuoriso- ja kulttuurikeskus NUKU, monikäyttösali, elokuvateatteri, harrastetilat

 Pasilan taidelaitokset, Helsinki, Teatterikorkeakoulu, Taideteollinen korkeakoulu (S)

 Conference Palace Baghdad, Irak, 2000-paikkainen kokoussali, useita pienempiä kokoussaleja, tv- 

ja radiostudiot
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 Conference Center Tripoli, Libya, 3000-paikkainen pääsali, pienemmät kokoussalit (S)

 Congress Center Sirt, Libya, 3000-paikkainen pääsali ja pienemmät kokoussalit

 Congress Center Damascus, Syyria, 3000-paikkainen suuri Sali, pienet kokoussali, moskeija,

akustiset pienoismallitutkimukset ja akustisen suunnittelun valvonta

 Kongressi- ja monikäyttösali Ras Lanuf, Libya

 Auditorio-monikäyttösali Al Jufrah, Libya

 HS-Center, kongressikeskus-elokuvakeskus, Vaasa

 Helsingin messu- ja kongressikeskus, kongressisalit, näyttelyhallit, hotelli.

 Marina Congress Center, Helsinki, kokoussalit ja hotelli

 Turkistuottajat Oy / Saga Furs Oy, kansainvälinen huutokauppa- ja kokoussali, Vantaa

 Tampereen pääkirjasto ”Metso”

 Vantaan pääkirjasto, musiikkiopisto, musiikki-näyttelysali, av-studiotilat

 Helsingin pääkirjasto, Pasila

 Herttoniemen kirjasto ja nuorisotalo, Helsinki

 Jyväskylän pääkirjasto, työväenopisto, monikäyttösalit

 Oulun pääkirjasto, auditorio-musiikkisali

 Kemijärven kirjasto ja kulttuurikeskus, monikäyttösali, musiikkiopisto

 Sipoon kirjasto ja monikäyttösali

 Hattulan kirjasto ja monikäyttösali

 Mustasaaren kirjasto ja monikäyttösali

 Kouvolan pääkirjasto

 Lahden kaupunginkirjasto

 Ruissalon kirjasto ja monikäyttösali, Vehkalahti / Hamina

 Kuhmon, Joensuun, Tammisaaren, Riihimäen, Hangon, Kiimingin, Keravan ja Kirkkonummen

kirjastot

 Forssan kirjasto-, museo- ja kansalaisopistotilat, sijoitus vanhaan teollisuusrakennukseen

 Salon kirjaston laajennus, musiikkitilat, auditorio

 Kotkan kirjasto ja auditorio

 Nivalan kirjasto ja musiikkitilat

 Nurmeksen kirjasto, auditorio-monikäyttösali

 Nastolan pääkirjasto

 Terveystieteiden kirjasto, Helsinki

 Hollolan pääkirjasto

 Gösta Serlachiuksen taidemuseo, Mänttä

 Nykytaiteen museo ”Kiasma” Helsinki

 Suomen paviljonki Sevillan maailmannäyttelyssä

 Suomen paviljonki Hannoverin maailmannäyttelyssä ”Hiljaisuuden tila”

 Porin taidemuseo, vanhan makasiinirakennuksen muutos taidemuseoksi’

 Työväen keskusmuseo, Tampere, vanhan teollisuustilan muutos museoksi

 Ateneum, Helsinki, peruskorjaus ja laajennus, uusi auditorio

 Tiedekeskus Heureka, Vantaa, näyttelytilat, auditorio, Verne-elokuvateatteri

 Myyrmäki-talo, Vantaa, näyttelytilat, kirjasto, elokuvateatteri

 Kansallismuseo, Helsinki, peruskorjaus ja uusi auditorio

 Tretjakovin galleria, Moskova, Venäjä, lisärakennus ja auditorio

 Messukeskus, Helsinki, näyttelyhallit, monikäyttö - kokoussali
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 Myyrmäen kirkko, Vantaa + EAS

 Männistön kirkko, Kuopio + EAS*

 Lieksan kirkko +EAS*

 Malmin kirkko, Helsinki

 Hämeenkylän kirkko, Vantaa +EAS*

 Kauniaisten kirkko

 Harjavallan kirkko EAS

 Olarin kirkko, Espoo +EASK

 Kouvolan keskuskirkko

 Alavan kirkko, Kuopio

 Vuosaaren kirkko, Helsinki + EAS

 Henrikin kirkko, Turku +EAS

 Pispalan kirkko, Tampere

 Haapaveden kirkko

 Maunulan kirkko, Helsinki

 Rautavaaran kirkko

 Siipyyn kirkko

 Bromarvin kirkko

 Salpakankaan kirkko, Hollola

 Salpausselän kirkko, Lahti

 Sammonlahden kirkko, Lappeenranta +EAS*

 Neulamäen kirkko, Kuopio

 Rantasalmen kirkko +EAS*

 Kempeleen kirkko +EAS*

 Matteuksen (Itäkeskuksen) kirkko, Helsinki

 Tikkurilan kirkko, Vantaa, peruskorjaus, uusi kirkkorakennus + EAS ja av-suunnittelu (S)

 Pakilan kirkko, Helsinki, akustinen suunnittelu, mallitutkimukset (S)

 Elim-temppelit Kuopio ja Pori

 Saalem-temppeli, Helsinki

 Siion-temppeli, Kotka

 Helluntaiseurakunnan kirkko, Nairobi, Kenia

 Helluntaiseurakunnan toimintakeskus, Vantaa

 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko (Mormoonitemppeli) Espoo

 Ekumeeninen taidekappeli, Hirvensalo, Turku

 Vaasan siunauskappeli

 Tyrvään siunauskappeli, Vammala

 Lepolan siunauskappeli, Utti, Kouvola

 Forssan siunauskappeli

 Törnävän siunauskappeli, Seinäjoki

 Uudenkaupungin siunauskappeli

 Metsähautausmaan kappeli, Pori

 Ulvilan Siunauskappeli

 Leirikankaan kappeli, Vehkalahti

 Lamminpään kappeli, Tampere

 Paijalan kappeli, Tuusula

 Valon kappeli, Kajaani

 Harjun kappeli, Mikkeli, peruskorjaus ja lisärakennnus + EAS
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 Hvittorpin leirikeskus ja kappeli, Kirkkonummi +EAS

 Hietaman kyläkirkko, Äänekoski

 Keltinmäen seurakuntakeskus, Jyväskylä

 Huhtasuon seurakuntakeskus, Jyväskylä

 Hukanhaudan seurakuntakeskus, Joensuu

 Linnainmaan seurakuntakeskus, Tampere

 Jynkän seurakuntakeskus, Kuopio

 Poltinahon seurakuntakeskus, Hämeenlinna

 Rantakylän seurakuntakeskus, Joensuu

 Vehkojan seurakuntakeskus, Hyvinkää

 Hervannan seurakuntakeskus ja monikäyttötalo, Tampere

 Espoon seurakuntakeskus

 Elimäen seurakuntakeskus

 Kalevan seurakuntakeskus, Kerava

 Keskustan seurakuntakeskus, musiikkisali, Kerava

 Järvenpään seurakuntatalo, musiikkisali-monikäyttösali

 Seurakuntatalo Lappeenranta

 Kirkkonummen seurakuntatalo, musiikkipainotteinen monikäyttösali

 Matinkylän seurakuntatalo, Espoo

 Seurakuntatalo Soukan kappeli, Espoo

 Seurakuntatalo Myllypuron kappeli, Helsinki

 Pieksämäen seurakuntakeskus

 Mikkelin seurakuntatalo

 Sotkamon seurakuntatalo

 Kokkolan seurakuntatalo

 Jämsän seurakuntatalo

 Haukiputaan seurakuntatalo

 Kiimingin seurakuntatalo

 Maistraatintorin seurakuntatalo, Helsinki

 Seurakuntasali, Porvoo

 Seurakuntakoti, Piikkiö

 Seurakuntakoti, Finström, Ahvenanmaa

 Seurakuntaopisto, Järvenpää, kappeli (S)

 Mikkelin tuomiokirkko, peruskorjaus ja EAS

 Tampereen tuomiokirkko, peruskorjaus ja EAS

 Oulun tuomiokirkko, peruskorjaus ja EAS

 Turun tuomiokirkko, korjauksia ja EASK

 Savonlinnan – Säämingin tuomiokirkko, peruskorjaus ja EAS*

 Seinäjoen kirkko ”Lakeuden Risti” EAS

 Mikael Agricolan kirkko, Helsinki, peruskorjaus ja EAS

 Kallion kirkko, Helsinki, peruskorjaus

 Töölön kirkko, Helsinki, peruskorjaus

 Munkkiniemen kirkko, Helsinki, peruskorjaus, lisärakennus ja EAS

 Vartiokylän kirkko, Helsinki, peruskorjaus ja EAS

 Käpylän kirkko, Helsinki, EAS
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 Suomenlinnan kirkko, Helsinki, peruskorjaus ja EAS

 Pitäjänmäen kirkko, Helsinki, peruskorjaus ja EAS

 Mikaelin kirkko, Kontula Helsinki EAS

 Keski-Porin kirkko, korjaus ja EAS*

 Itä-Hakkilan ”Lastenkirkko”, Vantaa, peruskorjaus ja EAS

 Korson kirkko, Vantaa, peruskorjaus, lisärakennus ja EAS

 Mikaelin kirkko, Turku, peruskorjaus ja EAS*

 Euran kirkko, peruskorjaus ja EAS

 Juvan kirkko, Juva, peruskorjaus ja EAS

 Helsingin pitäjän P. Laurin kirkko, Vantaa EAS

 Vihdin kirkko, peruskorjaus ja EAS*

 Taulumäen kirkko, Jyväskylä, korjaus ja EAS

 Martin kirkko, Turku, korjaus ja EAS

 Mynämäen kirkko, korjaus ja EAS

 Jomalan kirkko, Ahvenanmaa, peruskorjaus ja EAS*

 Mäntsälän kirkko, peruskorjaus ja EAS*

 Keravan kirkko, peruskorjaus ja EAS

 Rajamäen kirkko, Nurmijärvi, peruskorjaus ja EAS*

 Roomalaiskatolinen P. Marian kirkko, Helsinki EAS

 Enon kirkko, korjaus ja EAS

 Teuvan kirkko, korjaus ja EAS

 Laitilan kirkko, korjaus ja EASK

 Kotkan kirkko, korjaus ja EAS

 Anttolan kirkko, korjaus ja EAS

 Virtasalmen kirkko EAS

 Tyrnävän kirkko EAS

 Haukivuoren kirkko EAS

 Vaajakosken kirkko EASK

 Hollolan kirkko EAS

 Huittisten kirkko EAS

 Himangan kirkko EAS

 Soinin kirkko EAS

 Pernajan kirkko EAS

 Ulvilan kirkko EAS

 Vaalijalan kirkko, Pieksämäen mlk, EAS

 Kivistön kirkko, Vantaa, korjaus ja EASK*

 Kalevan kirkko, Tampere EAS

 Kuusankosken kirkko EAS

 Voikkaan kirkko, Kuusankoski, peruskorjaus ja EAS

 Raision kirkko, peruskorjaus ja EAS

 Hyvinkään kirkko EASK

 Kaivokselan kirkko, Vantaa EAS

 Kokkolan kirkko EAS

 Lempäälän kirkko EAS

 Viialan kirkko EAS

 Kaarlelan kirkko, Kokkola, EASK

 Nakkilan kirkko EAS

 Uskelan kirkko, Salo, EAS

 Kiimingin kirkko EAS
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 Lappeenrannan kirkko, korjaus ja EAS (S)

 Rymättylän kirkko EAS (S)

 Riihimäen varuskuntakirkko, peruskorjaus (S)

 Karkun kirkko, korjaus

 Lopen kirkko, korjaus

 Kalajoen kirkko, korjaus

 Turun siunauskappeli ”Ylösnousemuskappeli” korjaus

 Turun uusi siunauskappeli, korjaus

 Helsingin tuomiokirkko, korjaus

 Kemiön kirkko, korjaus

 Paimion kirkko, korjaus

 Nummen kirkko, korjaus

 Kemijärven kirkko, korjaus

 Kauhajoen kirkko, korjaus

 Noormarkun kirkko, korjaus

 Espoon vanha kirkko, peruskorjaus

 Kosken TL kirkko, peruskorjaus

 Tyrvään kirkko, Vammala, korjaus

 Mouhijärven kirkko, korjaus

 Veitsiluodon kirkko, Kemi, korjaus

 Viinikan, Messukylän ja Aleksanterin kirkot, Tampere, korjaus

 Naantalin kirkko, korjaus

 Loviisan kirkko, korjaus ÄTT

 Kirkkonummen kirkko, korjaus ÄTT

 Länsi-Porin kirkko, korjaus

 Kuopion yliopisto, juhlasali-monikäyttösali, luentosalit, opetustilat

 Lapin korkeakoulu, Rovaniemi, juhlasali-monikäyttösali, luentosalit, opetustilat,

 Lapin yliopisto, taiteiden tiedekunta, Rovaniemi, tv-studiotilat, äänitysstudiot, elokuvateatteritilat,

kuvaamataidon ateljeet

 Oulun yliopisto juhlasali + EAS

 Oulun yliopisto, musiikkitieteen laitoksen opetustilat, Tietotalot 1 ja 2

 Oulun yliopisto, hammaslääketieteen laitos, opetustilat, teknisten laitteiden tärinäneristys

 Tampereen teknillinen korkeakoulu, suuri luentosali-juhlasali

 Tampereen teknillinen korkeakoulu, sähköinsinööriosasto, luentosalit, kirjasto

 Kardiologian laitos, Moskova, Venäjä, kongressi – konserttisali

 Bio-orgaanisen kemian laitos, Moskova, Venäjä, kongressi-monikäyttösalit, studiot

 Tampereen teknillinen korkeakoulu, äänilaboratorio, kaiuton ja kaiuntahuone

 Lapinlemu Oy, Toijala, virtaus- ja äänilaboratorio, akustinen ja arkkitehtisuunnittelu

 Talousmoottori Oy, äänilaboratorio, Turenki

 Fincoil Oy äänilaboratorio, Vantaa

 Nokia Communications, äänilaboratorio, referenssikuunteluhuone ja kaiuton huone, Oulu ja

kuunteluhuone Hervanta, Tampere

 Open Innovation House (OIH), Aalto-yliopisto ja Nokia Oy, referenssikuunteluhuone

 Mittatekniikan keskus (MIKES) Espoo

 Tampereen yliopisto, psykologian laitos, laboratoriotilat
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valmis tai ei toteuteta, EAS = äänentoistojärjestelmän suunnittelu, EASK = äänentoistojärjestelmän korjausten 
suunnittelu, EAS* = äänentoistojärjestelmän suunnittelu yhteistyössä sähkösuunnittelijan kanssa. 

 Helsingin yliopistollinen keskussairaala, korvaklinikka, kuulontutkimushuone

 Turun yliopistollinen keskussairaala, kuulontutkimushuone

 TKK-TUAS virtuaalilaboratorio, Otaniemi, Espoo

 TKK Nano-talo, nanotekniikan osasto, Otaniemi, Espoo

 Joensuun Yliopisto, juhlasali-monikäyttösali (Karelia-Sali), auditoriot, kirjasto, opetustilat

 Sibelius-Akatemia, Pohj. Rautatiekadun kiinteistö, Helsinki, peruskorjaus ja lisärakennus, uusi

kamarimusiikkisali

 Sibelius-Akatemia, Töölönkatu 28, Helsinki, uudet opetustilat, musiikkisalit, auditorio, muutos entisen

ammattioppilaitoksen tiloista

 Sibelius-Akatemia, Pitöjänmäen toimitilat, Helsinki

 Girls’ College, Dammam, Saudi Arabia, koulukeskus, luentosali 1000 ja 600 kuulijalle, av-keskus,

kirjasto

 Vocational Traning Center, Libya, koulutuskeskus, luentosali 600 kuulijalle

 Petäjäveden koulukeskuksen laajennus, opetustilat, monikäyttösali ”Miilu”

 Muuramen koulukeskus, opetustilat, liikuntahalli, monikäyttösali

 Kiteen koulukeskus, opetustilat, auditorio-monikäyttösali

 Karakallion monikäyttötalo, Espoo, musiikkisali-monikäyttösali, musiikkiopisto, nuorisotilat

 Musiikkisali-monikäyttösali, Keski-Suomen Opisto, Suolahti

 Satakunnan teknologiakylä, Pori, auditorio – konserttisali

 Karkkilan musiikkisali - monikäyttösali

 Keravan kauppaoppilaitos, Kerava, auditorio-monikäyttösali ”Kerava-Sali”

 Keski-Pohjanmaan konservatorio, Kokkola, opetustilat, Konserttisali-monikäyttösali

 Puolustuslaitoksen sotilasmusiikkikoulu, Lahti, muutos vanhoista kasarmitiloista

 Jaakkiman kristillinen opisto, Ruokolahti, laajennus, monikäyttösali

 Savonlinnan kamarimusiikki-instituutti saleineen

 Keski-Suomen konservatorio, laajennus, Jyväskylä

 Lappeenrannan musiikkiopisto saleineen

 Västmanlands regional musikinstitut, Västerås, Ruotsi, musiikinharjoitustilat, musiikkisali

 Kouvola-talo, musiikkiopisto, musiikkisali, näyttelytilat, vapaiden harrastusten tilat

 Mikkelin poliisitalon muutos musiikkiopistoksi

 Tampereen konservatorio saleineen

 Tampereen konservatorio, lisärakennus, opetustilat, uusi konsertti-monikäyttösali ja monikäyttösali

”Black Box” (S)

 Joensuun konservatorio saleineen, muutos entisistä kauppaoppilaitoksen tiloista

 Palmgren Opisto, Pori opetustilat, musiikkisali, muutos entisistä ammattioppilaitoksen tiloista

 Kulttuurikeskus ”Sandels” Helsinki, ruotsinkielinen musiikkipainotteinen lukio, monikäyttösali,

opetustilat, harrastetilat

 Suomalainen Yhteiskoulu, Helsinki, opetustilat, auditorio-juhlasali, uimahalli, liikuntasai

 Martinlaakson yhteiskoulu, Vantaa, opetustilat, auditorio-elikuvateatteri, liikuntahalli,

 Vanhan Vaasan yläasteen koulu ja kirjasto, auditorio-monikäyttösali, Vaasa

 Korsokeskus ”Lumo”, Vantaa, auditorio-monikäyttösali, suuri liikuntahalli, koulu, kirjasto, palvelutilat

 Tikkurilan Uusi yhteiskoulu, Vantaa, opetustilat, auditorio-monikäyttösali

 Päivärinteen monitoimitalo, Hattula, (S)

 Espoon - Vantaan teknillinen oppilaitos, opetustilat, auditoriot, Espoo ja Vantaa

 Seinäjoen ammattikoulu, auditorio-monikäyttösali, ”Törnävä-Sali” Seinäjoki

 Kampusalueen auditorio-musiikkisali, Seinäjoki

 Porvoon kampus / Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Porvoo

 Kaupunkiopisto, Espoo

 Säästöpankkiopisto, Espoo

 Osuuspankkiopisto, Helsinki
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Lyhenteiden selityksiä:  ÄTT* = suoritettu Äänitekninen toimisto Paavo Arni & Co:n osakkaana, (S) = suunnitelma, ei 
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 Unitas-opisto, Helsinki

 KOP-kurssikeskus, Kirkkonummi

 K-instituutti, Siikajärvi, Kirkkonummi

 Rakennustyöväen liiton kurssikeskus, Siikajärvi, Kirkkonummi

 Metallityöväen liiton kurssikeskus ”Murikka”, Teisko

 Sihteeriopisto, Oulunkylä, Helsinki

 Helsingin kauppakoulu ja opisto

 Jyväskylän kauppaoppilaitos, auditorio

 Oulun kauppaoppilaitos, auditorio

 Kauppaoppilaitos, Oulainen, musiikkisali-monikäyttösali

 Espoon – Vantaan teknillinen oppilaitos, opetustilat, auditoriot, Espoo ja Vantaa

 Porin teknillinen ammattikoulu, auditorio

 Etelä-Pohjanmaan ammattikoulu, Närpiö

 Sairaanhoito-oppilaitos, auditorio, Espoo

 Sairaanhoito-oppilaitos, Kokkola, monikäyttösali

 Diakonia-opisto, Helsinki, auditorio

 Sosiaalialan ammattioppilaitos, Helsinki

 Puutarha-alan oppilaitos, Kempele, auditorio, monikäyttösali

 Kauneudenhoitoalan ammattioppilaitos, Helsinki

 Kiinteistö Oy Opetustalo / Haaga-Helia, Pasila, Helsinki

 Ammatti-instituutti, Pitäjänmäki, Helsinki

 Yrkeskolan i Jakobstad, luentosali – monikäyttösali, Pietarsaari

 Vihdin ammattikoulu, auditorio-monikäyttösali, Vihti

 Iisalmen ammatillinen kurssikeskus, auditorio, Iisalmi

 Kauhajoen kotitalousoppilaitos, Kauhajoki

 Myyrmäen ammattikoulu, Vantaa

 Musikinstitut Åland, Marianhamina, Ahvenanmaa

 UKK-instituutti, Tampere

 Opettajainvalmistuslaitos, Savonlinna, liikuntasali-musiikkisali

 Voionmaa-opisto, Ylöjärvi

 Lahden aikuiskoulutuskeskus, auditorio

 Mikkelin tietotaitokortteli

 Turun kauppakorkeakoulu, Turku, laajennus, auditorio

 Piispalan kurssikeskus, Kannonkoski, monikäyttösali

 Hanasaaren kulttuurikeskus, Helsinki, auditorio

 Kauhavan koulukeskus, auditorio-monikäyttösali

 Tyrnävän koulukeskus, monikäyttösali, Tyrnävä

 Nummelan koulukeskus, Vihti, auditorio-monikäyttösali

 Loviisan suomenkielinen koulukeskus

 Kauhajoen koulukeskus

 Kankaanpään koulukeskus

 Harjavallan koulukeskus, auditorio-monikäyttösali

 Kulttuuri- ja koulukeskus, Närpiö

 Hangon koulukeskus, auditorio-monikäyttösali

 Juvanpuiston koulu ja päiväkotirakennus, liikuntasalit, auditorio + EAS, Espoo

 Lintulaakson koulu, liikuntasali-monikäyttösali, + EAS, Espoo

 Kirkkojärven koulu, Espoo

 Saunalahden koulu, Espoo

 Ruusutorpan koulu, Espoo
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 Hösmärinpuiston  koulu + puurakenteisten koulu- ja päiväkotirakennusten rakenneselvitys, Espoo

 Matinkylän ruotsinkielinen koulu, Espoo

 Nöykkiön koulu ja monitoimisali, Espoo

 Haukilahden koulu ja lukio, Espoo

 Matinkallion koulu, Espoo

 Karamzinin koulu, Espoo

 Finnon koulu, Espoo

 Lintumetsän koulu ja neuvola, Espoo

 Suvelan koulu, Espoo

 Karhusuon koulu, korjaus ja laajennus, Espoo

 Karakallion koulu, Espoo, opetustilat, musiikkipainotteinen auditorio

 Leppävaaran koulu, Espoo, lisärakennus, auditorio

 Tapiolan koulu, Espoo, laajennus, musiikkisali, peruskorjaus (S) + liikuntasalin EAS

 Kasavuoren koulu, laajennus, auditorio,  Kauniainen

 Vanhan Vaasan yläasteen koulu ja kirjasto, auditorio-monikäyttösali, Vaasa

 Hirvensalon koulu, Turku (S)

 Kanniston koulu, Vantaa

 ”Aurinkokivi” koulukeskus, Vantaa (S)

 Rekolanmäen koulu, Vantaa

 Nikinmäen koulu ja päivähoitolaitos, Vantaa

 Peltolan koulu, Vantaa, auditorio-monikäyttösali

 Rekolan koulu, Vantaa

 Havukosken koulu, Vantaa, auditorio-monikäyttösali

 Kiimingin lukio, monikäyttösali

 Meri-Porin lukio, Pori

 Sylvään koulu, Vammala, auditorio-monikäyttösali

 Tuusulan kirkonseudun koulu, auditorio-monikäyttösali

 Apollon yhteiskoulu, Malminkartano, Helsinki

 Lehtisaaren koulu ja päiväkotirakennus, Helsinki

 Yliskylän koulu, Helsinki

 Pihlajiston koulu, Helsinki

 Keinutien koulu, Helsinki

 Neulapadontien koulu, Helsinki

 Puotilan ruotsinkielinen koulu, Helsinki

 Pelimannin koulu ja päivähoitolaitos, Helsinki

 Kulosaaren yhteiskoulu, laajennus, Helsinki

 Näsin koulu, Porvoo

 Peipon koulu, Porvoon maalaiskunta

 Gammelbackan monitoimitalo, Porvoon mlk, koulu, kirjasto, kansalaisopisto, terveysasema

 Nikkarin koulu, Kerava, auditorio-monikäyttösali

 Lapilan koulu, Kerava

 Lopen koulukeskus, Loppi, vanhan liikuntasalin muutos musiikki – monikäyttösaliksi

 Heinolan musiikkikoulu, puurakenteisen vanhan kansakoulun peruskorjaus ja muutos

 Riihimäen musiikkiopisto, muutos entisen kirjaston tiloista

 Myllylän koulu, Orimattila, liikuntasali – monikäyttösali

 Tiirismaan yhteiskoulu, Lahti, auditorio

 Salpakankaan koulu, Hollola

 Kuokkalan yläasteen koulu, Jyväskylä, auditorio-monikäyttösali

 Kangasalan uusi yläasteen koulu ja lukio, Kangasala
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 Jyväskylän normaalikoulu

 Hakkarin koulu, Lempäälä

 Myllyhaan koulu, Nokia

 Teuvan lukio, auditorio

 Borgå Gymnasium, Porvoo

 Kalevanniemen koulu, Naantali

 Puijonsarven koulu, Kuopio

 Ahtisaaren koulu, Kuopio

 Kaskisten peruskoulu

 Lauttasaaren yhteiskoulu, laajennus, auditorio-monikäyttösali, Helsinki

 Sampolan koulu ja työväenopisto, monikäyttörakennus, Tampere, peruskorjaus ja laajennus

 Hämeenlinnan lyseo, Hämeenlinna, peruskorjaus ja laajennus

 Mäkelänrinteen yhteiskoulu, Helsinki, laajennus musiikkiluokka

 Maunulan koulu, Helsinki, laajennus

 Nummen koulu, laajennus, auditorio - musiikkisali

 Helsingin Steiner-koulu, juhlasali, Helsinki

 Steiner-koulu, Tampere, juhlasali

 Mikaeli kuulovammaisten koulu, Mikkeli

 Kuulovammaisten koulu, Tampere

 Kuulovammaisten koulu, Espoo

 Kuulovammaisten koulu, Turku

 Kuurojen koulu, Porvoo

 Porolahden musiikkitilat, Helsinki, puhdistamolaitoksen muutos Pop-musiikin harjoittelu- ja

äänitystiloiksi (S)

 Bänditalli, Helsinki, autojen pysäköintihallin muutos musiikin harjoittelutiloiksi

 Nuorison musiikkitilojen ”bändihuoneiden” rakennusohjeet Helsingin kaupungille

 Tasavallan Presidentin virka-asunto, Mäntyniemi, Helsinki

 ”Teräslinna” Tampereen asuntomessujen teräsrakenteinen kerrostalo

 Tampereen asuntomessujen puurakenteisen kerrostalon tuotekehitys

 As Oy Auroranlinna, Helsinki

 As Oy Westendinportti, Espoo, tuotekehitys betonielementti-kerrostaloksi, jossa ilmaääneneristys on

≥65 dB ja askeläänitaso ≤45 dB.

 Hallilan terästalot, Tampere, teräsrunkoisen elementti-kerrostalon tuotekehitys

 Arabian Kotiranta, Helsinki, asuinkerrostalon tuotekehitys

 As Oy Hafnia, Eteläranta 2, Helsinki, ullakkoasunnot

 As Oy Vineta, Mariankatu 13, Helsinki, ullakkoasunnot

 As Oy Pietola, Simonkatu 10, Helsinki, ullakkoasunnot

 As Oy Roinila, Aleksis Kiven katu 14, Helsinki, ullakkoasunnot

 As Oy Olamontalo, Fredrikinkatu 30, Helsinki, ullakkoasunnot ja majoitusliikkeen tilojen muutos

asunnoiksi

 As Oy Jaffa, Malminkatu 20, Helsinki, Hartwallin entisen virvoitusjuomatehtaan muutos

 asunnoiksi

 KOy Iso Roobertinkatu 28, Helsinki, toimistotilojen muutos asunnoiksi (S)

 As Oy Ruoholahdenkatu 4, Helsinki, toimistotilojen muutos asunnoiksi (S)
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 As Oy Asta, Lapinlahdenkatu 9, Helsinki, ullakkoasunnot

 As Oy Ilmari, Kasarmikatu 8, Helsinki, piharakennuksen tilojen muutos asunnoiksi

 As Oy Kivelänkatu 5-7, Helsinki, peruskorjaus ja ullakkoasunnot

 As Oy Lönnrotinkatu 28, Helsinki, tuotantotilojen muutos asunnoiksi (S)

 Ruoholahdenkatu 10, Helsinki, pienteollisuustilojen muutos asunnoiksi

 Ruoholahdenkatu 24, Helsinki, piharakennuksen pienteollisuustilojen muutos asunnoiksi

 Verkaranta projekti, Littoinen, tuotantotilojen muutos asunnoiksi

 As Oy Altus, Vironkatu 1, Helsinki, toimistotilojen muutos asunnoiksi

 As Oy Albertinkatu 9, Helsinki, ullakkoasunnot

 Museokatu 30 – 32, Helsinki, ullakkoasunnot

 As Oy Museokatu 34, Helsinki, ullakkoasunnot (S).

 Hämeentie 36, Helsinki, ravintolatilojen muutos asunnoiksi

 As Oy Hietaniemenkatu 10, Helsinki, ullakkoasunnot

 As Oy Mäkelänkatu 13, Helsinki, ullakkoasunnot

 As Oy Liisankatu 25, Helsinki, ullakkoasunnot

 KOy Pursimiehenkatu 7, Helsinki, toimistotilojen muutos asunnoiksi

 As Oy Pursimiehenkatu 27, Helsinki, ullakkoasunnot

 Muusikkojen äänieristettyjen harjoitus- ja kuunteluhuoneiden suunnittelua asuinrakennuksiin (mm.

Mirjan Helin, Matti Raekallio, Eero Heinonen, Ilkka Paananen, Janne Maarala, Jukka Pohjola, Jukka

Isopuro)

 Arktisen alueen asuinkylä, Jamburg, Venäjä, asunnot, kulttuuri- ja urheilukeskus

 Hotelli Holiday Inn City Centre, Elielinaukio, Helsinki

 Kongressihotelli Rosendahl, Tampere

 Kongressikeskus ja hotelli Ikituuri / kylpylähotelli Caribia, monikäyttöhalli, Turku

 Kongressihotelli Kalastajatorppa, Helsinki, peruskorjaus ja laajennukset

 Hotelli Pulkovskaja, Pietari, Venäjä, kongressi-monikäyttösali

 Hotelli Drushpa, Viipuri, Venäjä

 Sokos-hotelli Presidentti, Helsinki, elokuvateatterit

 Hotelli Aulanko, Hämeenlinna, laajennus, kongressisali

 Rantasipi-Hotelli, Yyteri, Pori

 Rantasipi-Hotelli, Hyvinkään Sveitsi

 Rantasipi-Hotelli, Korpilampi, Espoo

 Rantasipi Airport hotelli, Vantaa

 Sokos-hotelli Pasila, Helsinki

 Hotelli Kämp, peruskorjaus, muutokset, toimistotilojen palautus hotelliksi

 Hotelli Metropol, Moskova, Venäjä, peruskorjaus, kokoussali

 Hotelli Astoria, Pietari, Venäjä, peruskorjaus, laajennus, kokoussali

 Hotelli Olympia, Moskova, Venäjä

 Radisson Blu Royal hotelli, Helsinki

 Hotelli Ilves, Tampere

 Hotelli Seurahuone, Helsinki, laajennus ja peruskorjaus

 Hotelli Klaus Kurki, Helsinki, laajennus ja peruskorjaus

 Hotelli Grand Marina (Katajanokan Makasiinihotelli), Helsinki, sataman varastorakennuksen muutos

hotelliksi

 Strand Hotel, Helsinki



14 

Lyhenteiden selityksiä:  ÄTT* = suoritettu Äänitekninen toimisto Paavo Arni & Co:n osakkaana, (S) = suunnitelma, ei 
valmis tai ei toteuteta, EAS = äänentoistojärjestelmän suunnittelu, EASK = äänentoistojärjestelmän korjausten 
suunnittelu, EAS* = äänentoistojärjestelmän suunnittelu yhteistyössä sähkösuunnittelijan kanssa. 

 Hotelli Vantaa, Vantaa

 Ikaalisten kylpylähotelli

 Siuntion kylpylä

 Ruissalon hotellin laajennus, Turku

 Hotelli Riekonlinna, Saariselkä, auditorio-monikäyttösali

 Hotelli Rauhalahti, Kuopio, auditorio

 Holiday In hotelli Messukeskus, Helsingin messukeskus

 Scandic-hotellli, Simonaukio, Helsinki

 Palace Hotel Airport, Vantaa

 Holiday In hotelli Airport, Vantaa

 Paasihotelli, Helsinki, peruskorjaus la laajennus

 Holiday Club Saimaa, Lappeenranta, kylpylähotelli ja vapaa-ajan keskus

 Holiday Club Katinkulta, Vuokatti, Sotkamo

 Holiday Club Åre, Ruotsi

 Lappeenrannan kaupungintalo, kongressisali-monikäyttösali, valtuustosali

 Kaupungintalo, valtuustosali, Tampere

 Kaupungin virastotalo, valtuustosali, Kuopio

 Kaupungintalo, valtuustosali, Espoo

 Kaupungintalo, valtuustosali, Forssa

 Kaupungintalo, valtuustosali, Raisio

 Kaupungintalo, valtuustosali, Kauhajoki

 Kaupungintalo, valtuustosali, Äänekoski

 Kaupungintalo, monikäyttösali, Saarijärvi

 Kaupungintalo, valtuustosali, Kauniainen

 Kaupungintalo, valtuustosali-monikäyttösali, Laitila

 Kunnantalo, monikäyttösali, Pieksämäen maalaiskunta

 Kunnantalo, valtuustosali, Mikkelin maalaiskunta

 Kunnantalo, valtuustosali, Joroinen

 Kunnantalo, auditorio-valtuustosali, Juankoski

 Kunnantalo, valtuustosali, Punkaharju

 Kunnantalo, valtuustosali, Ilomantsi

 Kunnantalo, valtuustosali, Kesälahti

 Kunnantalo, valtuustosali, Tuusula

 Kunnantalo, valtuustosali-monikäyttösali, Mäntsälä

 Kunnantalo, valtuustosali-monikäyttösali, Lieto

 Kunnantalo, valtuustosali, Kangasniemi

 Oulunsalo-talo, monikäyttösali, Oulunsalo

 Vantaan kaupungintalo, peruskorjaus ja lisärakennus, uusi valtuustosali

 Vantaan kaupungin virastotalo, Vantaa Tikkurila

 Lehdokkitien virastotalo, Vantaa, Tikkurila

 Kaupunkiliiton toimitalo ”Kaupunkien talo” Helsinki

 Eläketurvakeskus, pääkonttori, Helsinki

 Työeläkekassa, pääkonttori, Helsinki

 Metsähallituksen toimistotalo, Vantaa

 Ilmailuhallituksen / Finavian toimistotalo, Vantaa
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 Helsingin energialaitos, Sähkötalo, Helsinki

 Imatran Voima Oy, pääkonttori, Myyrmäki, Vantaa

 Helsingin rakennusviraston talo, Helsinki

 Vantaan sähkölaitoksen toimitalon laajennus, Vantaa

 Keskusmetsäseura Tapio, toimitalo ”Metsätapiola”, Espoo

 Poliisitalo, Helsinki, Pasila

 Malmin poliisitalo, ampumarata, Helsinki

 Oikeustalo, Helsinki, Pasila

 Poliisitalo, Jyväskylä

 Seurakuntien virastotalo, 3. linja, Helsinki

 KOy Salmisaarentalo, Helsinki, Alkon tuotantolaitosten muutos käräjäoikeuden ja hovioikeuden

toimitiloiksi

 Oikeustalo, Tampere, muutos teollisuustiloista

 Merikasarmin virastotalo, Helsinki, peruskorjaus ulkoasiainministeriön käyttöön

 Englannin suurlähetystö, lisärakennus, Helsinki

 Irakin suurlähetystörakennus, Helsinki

 Hallintopalatsi kokoushuoneineen, Kuwait

 Metsäntutkimuslaitos METLA, Joensuu, puurakenteinen toimistotalo, tuotekehitys

 Open Innovation House, Aalto-yliopisto, Espoo, referenssikuunteluhuone

 Finnair, vanha pääkonttori, Vantaa, auditorio + EAS*

 KOy Tietotie 11, Vantaa, Finnairin uudet toimitilat

 KOY Ratamestarinkatu 9 / Hovioikeuden talo, Helsinki, peruskorjaus ja muutos Markkinaoikeuden ja

Työtuomioistuimen toimitiloiksi

 Keskusosuusliike Valio, pääkonttori, Helsinki

 Keskusosuusliike Hankkija, pääkonttori, Helsinki

 SOK:n pääkonttori ”Ässäkeskus” Helsinki

 Imatran Voima Oy, pääkonttori, Vantaa

 Suomen Sokeri Oy, pääkonttori, Espoo

 Orion Yhtymä Oy, pääkonttori, Espoo

 IBM, pääkonttori, Helsinki

 Amer-yhtymä Oy, pääkonttori, Helsinki

 Teollistamisrahasto, toimitalo, Helsinki

 Oy Alko Ab, toimistotalo ”Salmisaarentalo” Helsinki

 Rank-Xerox, toimitalo, Espoo

 Trans-Meri Oy, toimitalo, Espoo

 Hewlett & Packard, toimitalo, Espoo

 Vakuutusyhtiö Sampo, pääkonttorin laajennukset, Turku

 Lohja Oy, konttoritalo, Helsinki

 Shell, pääkonttori, Vantaa, Tikkurila

 YIT-Yhtymä Oy, pääkonttori, Helsinki

 Jaakko Pöyry Oy, pääkonttori, Vantaa

 Polar-rakennusosakeyhtiö, pääkonttori Helsinki, Pasila

 Polar-rakennusosakeyhtiö, uusi pääkonttori, Vantaanportti, Vantaa

 Rakennusliike Mauri Räty Oy, pääkonttori, Helsinki

 Nokia Oy, pääkonttori, Keilalahti, Espoo

 Kone Oy, pääkonttori, Keilalahti, Espoo

 Innopoli toimistorakennus, Otaniemi, Espoo

 TVK-talo, toimistotalo, Helsinki, Pasila

 Suomen Posti, pääkonttori, Helsinki, Pasila
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 Postipankki, Itä-Pasilan toimistotalot, Helsinki

 Sanomatalo, Helsinki

 Siemens Oy, pääkonttori, Espoo

 Derby Business Park, toimistotalot, Espoo

 Novo toimistotalo, Pitäjänmäki, Helsinki

 Neste Oy, pääkonttorin laajennus, Espoo

 SVUL:n toimitalo, Pasila, Helsinki

 KOP-Kamppi, ”Graniittitalo”, Helsinki

 Virastotalo, Sörnäisten rantatie 11, Helsinki

 Toimistotalo, Sörnäistenkatu 1, Helsinki

 Rakennusliike Hakan pääkonttori, toimitilat, muutos teollisuusrakennuksesta, Helsinki

 Unisys, toimitalo, Espoo

 ATOY-toimitalo, Espoo

 Säätytalo, Helsinki, peruskorjaus

 Lahden kaupungintalo, peruskorjaus, Yleisradion studiot

 Vaasan kaupungintalo, peruskorjaus, Yleisradion studiot

 Hämeenlinnan raatihuone, peruskorjaus

 Oulun kaupungintalo, peruskorjaus

 Suomen Yhdyspankki, vanha pääkonttori, Helsinki, saneeraus ja muutos edustustiloiksi

 Kaupungintalokorttelin peruskorjaus ja uusi valtuustosali, Helsinki

 Turun akatemia, salin korjaus ja EAS

 Helsingin yliopisto, juhlasalin korjaustehtäviä

 Vanha ylioppilastalo, palokorjaus

 Kotkan työväentalo, peruskorjaus ja muutos konserttisaliksi

 Franzenia korkeakoulurakennus, Helsinki, muutos päivähoitolaitokseksi

 Elokuvateatteri Astoria, Helsinki, muutos konserttisaliksi

 Nokian Kerhola, juhlasalin korjaus

 Voimatalo, Imatran voiman entinen pääkonttori, Helsinki, peruskorjaus

 Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Kokkola

 Etelä-Pohjanmaan keskussairaala, Seinäjoki

 Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinna

 Pohjois- Karjalan keskussairaala, lisärakennus, Joensuu

 Jorvin sairaala, laajennus, Espoo

 Vaasan keskussairaala, laajennus, Vaasa

 Peijas-Rekolan sairaala, Vantaa

 Puolarmetsän sairaala, Espoo

 Satakunnan keskussairaala, lisärakennukset, Pori

 Laakson sairaala, laajennus, Helsinki

 Kuopion yliopistollinen keskussairaala, laajennus

 Tampereen yliopistollinen keskussairaala, laajennus

 Helsingin yliopistollinen keskussairaala, allergiasairaalan laajennus
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suunnittelu, EAS* = äänentoistojärjestelmän suunnittelu yhteistyössä sähkösuunnittelijan kanssa. 

 Kivelän sairaalan peruskorjaus ja laajennus, Helsinki

 Sklifosovskin kardiologinen keskus, Venäjä

 Diacor terveyspalvelut, Helsinki Ruoholahti

 Kellokosken sairaalan laajennus

 KOy Ilkantie 4, Helsinki Haaga, kuulovammaisten talo, studio, Sali, tutkimustilat, koulu

 Kuulonhuoltoliiton toimitalo, tutkimustilat, Helsinki

 Kansaneläkelaitoksen kuntoutustutkimuskeskus, Turku

 Lahden terveysasema ja KELA:n toimitalo

 Folkhälsan toimitalo Seniorhuset, Helsinki,  kuntoutustalo

 SPR-veripalvelukeskus, Helsinki

 Närpiön sairaala

 Herttoniemen terveyskeskus, Helsinki

 Kaarisilta, vammaisten laitos, Nastola

 Vanhakoiviston vanhainkoti, Pori

 Sampolan lasten päiväkoti ”Taikurin hattu”, Pori

 Päiväkodit Nuotti, Loimi,  Sakara, Satakieli ja Rööperi, Helsinki

 Sinirikon päiväkoti, Vantaa

 Sampolan palvelutalo, monikäyttösali, Pori

 Hakalan monitoimitalo, Hyvinkää

 Rantakylän palvelutalo, Joensuu, monikäyttösali, kirjasto, kansalaisopisto

 Kampin palvelutalo, monikäyttösali, Helsinki

 Kallion vanhustenpalvelutalo, monikäyttösali, Helsinki

 Suutarilan palvelukeskus, monikäyttötalo, Helsinki

 Puustellin palvelukeskus, monikäyttötalo, Helsinki

 Oulunkylän palvelutalo, Helsinki

 Vallilan korttelitalo, monitoimitalo, kirjasto, Helsinki

 Kurkimäen korttelitalo, monikäyttösali, Helsinki

 Nurkkatien korttelitalo, monikäyttötalo, Helsinki

 Paloheinän palvelutalo, monikäyttötalo, Helsinki

 Pitäjänmäen – Konalan monitoimitalo, auditorio-monikäyttösali, Helsinki

 Matinkylän monitoimitalo, monikäyttösali, Espoo

 Monitoimitalo Merirastila, monikäyttötilat, seurakuntasali, Helsinki

 Etelä-Leppävaaran palvelutalo, Espoo

 Pohjois-Espoon palvelutalo, Espoo

 Norrvallan sotainvalidien  kuntoutuslaitos, auditorio

 Siilinjärven kuntoutuskeskus

 Peurungan kuntoutuskeskus

 Joensuun kesäjuhlakeskus ”Laulurinne”, ulkoilmaesiintymistila >10 000 laulajalle ja soittajalle,

akustinen ja arkkitehtisuunnittelu

 Tajiat Island, vapaa-aikakeskus, Bagdad, Irak, suuri ulkoilmanäyttämö

 Ulkoilmamusiikkilava Hanko

 Ulkoilmamusiikkilava, Naantali

 Aittakuru, luonnon muodostama amfiteatteri, Pelkosenniemi, akustisten ominaisuuksien tutkimukset

 Pornaistenniemen juhlakenttä, Helsinki, ympäristömeluselvitys (S)

 Töölönlahden juhlakenttä, Helsinki, ympäristömeluselvitys (S)
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 Ouluhalli, suuri monikäyttöhalli, Oulu

 Turkuhalli, Elysee-halli, jääkiekko – monikäyttöhalli, Turku

 Hartwall-areena, Helsinki

 Malmö Arena, monikäyttöhalli, Malmö, Ruotsi

 Monikäyttöhalli Color Line Arena, Hampuri, Saksa

 Eisstadion ”Donau Arena” monikäyttöhalli, Regensburg, Saksa

 Joensuun Areena

 Sports Palace, jäästadion, monikäyttöhalli, Pietari, Venäjä

 Jäästadion monikäyttöhalli, Jaroslavl, Venäjä

 Myyrmäen sisäliikuntahalli ”Energia-areena, Vantaa

 Liikunta – monikäyttöhalli Salohalli, Salo

 Monikäyttöhalli ”Saku Suurhall” Tallinna, Eesti

 Kuopion suurhalli, monitoimihalli, Kuopio

 Liikunta- ja tutkimushalli, Jyväskylä

 Kouvolan jäähalli

 Heinolan jäähalli

 Heinolan mlk kirkonkylän liikuntahalli

 Iitin liikuntahalli

 Varkauden jäähalli

 Torpedo-jäähalli, Uusi Novgorod, Venäjä, vaimennussuunnitelmat ja EAS

 Taavetin liikuntahalli, Luumäki, monikäyttöhalli

 Lammin liikuntahalli, monikäyttöhalli

 Hyvinkään liikuntahalli

 Jalkapallohalli, Pori EAS*

 Tampereen uintikeskus

 Hollolan uimahalli

 Leppävaaran uimahalli

 Itäkeskuksen uimahalli, Helsinki

 Impivaaran uimahallin peruskorjaus ja laajennus, Turku

 Tapiolan uimahallin peruskorjaus ja laajennus, Espoo

 Rajamäen uimahallin peruskorjaus ja laajennus, Nurmijärvi

 Vermon ravirata, katsomorakennus, Helsinki

 Klondyke, vapaa-aikakeskus, huvipuisto, Kerava, muutos teollisuustiloista

 Hervannan vapaa-aikakeskus, monitoimitalo, liikuntahallit, kirjasto, disco, Tampere

 Hervannan kalliosuoja, uimahalli, Tampere

 Kauppakeskus Iso-Omena, liiketilat, kirjasto, kappeli, elokuvateatterit, asunnot, Espoo

 Kauppakeskus Columbus, Vuosaari, Helsinki

 Kauppakeskus Lippulaiva, Espoonlahti, Espoo

 Kauppakeskus Jumbo 1. vaihe, Vantaa

 Kauppakeskus Kämp Galleria, Helsinki

 Itäkeskuksen liikekeskus, Helsinki

 Itäkeskuksen liiketalot, Hansakuja, Hansasilta, Helsinki

 Forum-kortteli, Helsinki

 Kampin keskus, Helsinki, liikenneterminaalit, liiketilat, asuinrakennukset, rakennustyön

meluselvitykset
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suunnittelu, EAS* = äänentoistojärjestelmän suunnittelu yhteistyössä sähkösuunnittelijan kanssa. 

 Kauppakeskus TRIO, Lahti, ääneneristysselvityksiä, teknisten laitteiden melun ja tärinän

vaimennusten suunnittelua

 SYP-Lahti, ”Monokulma” liikerakennus

 Veho Olari, automyymälä ja huoltokorjaamo, Espoo

 Veho Herttoniemi, automyymälä ja huoltokorjaamo, Helsinki

 Myllypuron uusi liikekeskus, Helsinki

 Porin Be-Pop, liikerakennus, Pori, Yleisradion studiotilat

 Helsinki – Vantaan lentoasema, ensimmäinen vaihe + EAS / ÄTT

 Helsinki – Vantaan lentoasema kotimaan terminaali

 Helsinki – Vantaan lentoasema keskiterminaali + EAS*

 Helsinki – Vantaan lentoasema Shengen-alueen laajennukset

 Helsinki – Vantaan lentoasema miehistökeskus, tutka-antennin tärinäneristys

 Helsingin metro, Ruoholahden, Kampin, Kaisaniemen, Sörnäisten, Kulosaaren, Hiihtäjäntien, Siilitien

ja Puotinharjun asemat sekä tunnelialueen ja ulkoalueen melun ja tärinän torjunta

 Martinlaakson rata, asemien ja radan meluntorjunnan suunnittelu

 Noisetek, kevytrakenteinen liikennemelun suojaeste, tuotekehitys

 Postinkäsittely- ja logistiikkakeskukset Helsinki ja Vantaa

 Postipankki kirjauskeskus, Tampere

 SOK keskusvarastot Kuopio ja Tampere

 TUKO Keskusvarasto, Hämeenkylä, Vantaa

 Kesko, keskusvarasto, Vantaa

 Jyväskylän matkakeskus

 Helsingin rautatieasema, laituritilojen kattaminen

 VR Pasilan ratapihan huoltorakennukset, sähkötalo, Helsinki

 Rovaniemen lentoasema

 Hanasaari B voimalaitokset, rikinpoistolaitos, Helsinki

 Salmisaaren voimalaitos ja rikinpoistolaitos, Helsinki

 Myllypuron uusi voimalaitos, Helsinki

 Kellosaaren kaasuturbiinilaitos, muutokset, Helsinki

 Lielahden maakaasuvoimalaitos, Tampere

 Naistenlahden voimalaitos, Tampere

 Vantaan Energia, jätevoimalaitos, Vantaa, valvomon eristysrakenteet

 Imatran Voima Oy käyttökeskusrakennus, sähkölaboratorio, Myyrmäki, Vantaa

 Hakunilan voimalaitos, Vantaa, savukaasukanavan äänenvaimentimet

 Vantaan Energia, Martinlaakson voimalaitos ja kaasuturbiinilaitos, Vantaa

 A Ahlström Oy voimalaitos, Kauttua

 Enso-Gutzeit voimalaitoksen laajennus, Varkaus

 Mussalon voimalaitoksen kaasuturbiinilaitos, Kotka

 Kaasuturbiinilaitos, Surabaya, Indonesia

 Kaasuturbiinilaitos, Nokia

 Savon Voima Oy Sälevän vesivoimalaitos, ympäristömeluselvitys
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 Savon Voima Oy, dieselvoimalaitos, Kiuruvesi

 Dieselvoimalaitos, Linköping, Ruotsi

 Dieselvoimalaitos, Sandakan, Malesia

 Dieselvoimalaitos, El Salvador

 Dieselvoimalaitos, Guayana

 Voimalaitos, Borås, Ruotsi

 Voimalaitos, Äggelholm, Ruotsi

 Voimalaitos, Sala- Häby, Ruotsi

 Voimalaitos Enso-Gutzeit, Kotka

 Kaasuturbiinilaitos, Wacker, Saksa

 Jätevoimalaitos ”Riikinvoima”, Varkaus (S)

 Soodakattilalaitos, Iggesund, Ruotsi, ympäristömeluselvityksiä

 Soodakattilalaitos Klagenfurt, Itävalta, ympäristömeluselvityksia

 Fortum, Tapiolan lämpökeskus, Espoo, CPS-laitos, varavoima- ja jäähdytyslaitokset, meluntorjunnan

suunnittelu

 Fortum, Kivenlahden lämpökeskus, Espoo, varavoimalaitoksen meluntorjunnan suunnittelu

 Fortum, Lohjan lämpökeskus, savukaasupuhaltimien äänenvaimennuksen suunnittelu

 Fortum, Suomenojan lämpöpumppulaitos, Espoo, meluntorjunnan suunnittelu (S)

 Fortum, Järvenpään voimalaitos, jäähdyttimien tärinäneristyksen suunnittelu

 Oy Wärtsilä Ab diesellaboratorio, Vaasa

 Oy Wärtsilä Ab, moottorien koekäyttölaitokset, Vaasa

 Oy Wärtsilä Ab Grandi Motori, Trieste, Italia, koekäyttölaitos

 Oy Wärtsilä Ab siirrettävät dieselvoimalaitokset

 Oy Wärtsilä Ab voimalaitos ja laivamoottorien äänenvaimentimien suunnittelu

 Oy Wärtsilä Ab dieseltehdas ja koekäyttölaitos, Turku

 Oy Wärtsilä Ab telakkarakennukset, Helsinki

 Oy Wärtsilä Ab Ilmatyynyalus Larus, meluntorjunnan suunnittelu

 Oy Wärtsilä Ab veturien dieselmoottorien ja ahtimien äänenvaimentimien suunnittelu

 Oy Wärtsilä Ab laivojen ääneneristysrakenteiden ja meluntorjunnan suunnittelua

 Masa Yards, risteilyalus Eagle, ääneneristyksen ja huoneakustiikan suunnittelu

 Oy Mock Doors Ab, lentokoneiden suihkumoottorien ja kaasuturbiinien koekäyttölaitosten

meluntorjunnan suunnittelua (rakennuksen ulkovaipan ääneneristys, koekäyttöhallin ovirakenteet,

valvomon ikkunarakenteet, ilmanottokanavan ja pakokaasukanavan äänenvaimentimet) eri maiden

lentoyhtiöille ja moottorien valmistajille (mm. Taiwan, Indonesia, Marokko, Egypti, Espanja, Saudi-

Arabia, Uusi Seelanti, Kiina/ Rolls Royce: Englanti, Thaimaa, Saksa, Singapore ja Kanada / BEA.

Englanti ja Hong Kong / MTU: Hannover, Saksa / Sigma: Englanti / GEAES: Cardiff, Wales)

 Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Jämsänkoski, paperitehdas, kuorimo, puunkäsittely

 Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Kaipola, kuumahierrelaitos, paperitehdas, voimalaitos, biologinen

puhdistuslaitos

 Veitsiluoto Oy, Kemi, selluloosatehdas, soodakattilalaitos, voimalaitos, kuorimo, puunkäsittely,

paperitehtaat, arkittamo, saha, biologinen puhdistuslaitos

 Veitsiluoto Oy, Kemijärvi, kuorimo

 Veitsiluoto Oy, Oulu, paperitehdas, biologinen puhdistuslaitos

 Stora-Enso Oy, Oulu, hienopaperitehdas

 Oulu Oy, Oulu, selluloosatehtaan laajennus, kuivaamo, puunkäsittely

 Oy Tampella Ab, Inkeroinen, paperitehdas, painehiokelaitos, kuorimo, puunkäsittely

 A Ahlström Oy, Varkaus, paperitehdas, kuumahierrelaitos, selluloosatehdas, kuorimo, puunkäsittely,

paperitehtaiden uudistus, konepaja

 Metsä-Serla Oy, Kirkniemi, paperitehdas, kaasuturbiinilaitos

 Metsä-Serla Oy, Äänekoski, paperitehdas
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 Metsä-Botnia, Kaskinen, kuumahierrelaitos

 Rauma-Repola Oy, Rauma, paperitehdas

 Joutseno Pulp Oy, Lohja, paperitehdas

 Joutseno Pulp Oy, Joutseno, puunkäsittely, kuorimo, selluloosatehdas

 Kemi Oy, Kemi, valkaisulaitos, haihduttamo, sahan jälkikäsittelylaitos

 Sunila Oy, Sunila, kuorimo

 Norske Skog, Halden, Norja, paperitehdas, kuumahierrelaitos

 Norske Skog, Golby, Ranska, paperitehdas, kierrätyskuitulaitos, tärinäneristysselvitykset

 Stracel / Yhtyneet Paperitehtaat Oy, Strassburg, Ranska, puunkäsittely, kuorimo, ympäristömelun

torjunnan suunnittelu

 Sprout Waldron GmbH, Van Gelder, Renkum, Hollanti, kuumahierrelaitos, meluntorjunnan

suunnittelu

 Kompressorikeskus Sachsen Papier, Saksa

 Jäteveden puhdistuslaitoksen kompressorikeskukset Ilmajoki ja Orivesi

 Viikinmäen jäteveden puhdistuslaitos, Helsinki

 Kakolanmäen jätevedenpuhdistuslaitos, Turku

 Rauma-Repola Oy, Rauma, kompressorikeskuksen infraäänenvaimennin

 UPM tuotantolaitokset, Lappeenranta, kompressorikeskus ja vetyasema

 EKE / Ruhrgas, maakaasuputkiston kompressoriasemien meluntorjunta, Venäjä, Saksa, Suomi

 Oy Tampella Ab, Tolkkisten saha, Porvoon mlk, ympäristömelun torjunnan suunnittelu

 Oy Alko Ab, Rajamäki, Nurmijärvi, rankinkuivaamo, tutkimuslaitos, hiivatehtaan kompressorikeskus

 Oy Alko Ab, Rajamäki, Nurmijärvi, pullottamon meluntorjunta. Tutkimukset pullottamon äänilähteistä,

tuotekehitys tuotantolaitokseksi, jossa äänitaso alitti kuulovaurion riskirajan

 Oy Alko Ab, Helsinki, pullottamo ja korkeavarasto

 Oy Alko Ab, Koskenkorva, Ilmajoki, kompressorikeskus

 Oy Hartwall Ab, Kaarina, pullottamot, meluntorjunnan jatkotutkimukset ja tuotekehitys

 Oy Hartwall Ab, Konala, Helsinki, pullottamo, korkeavarasto, kompressorikeskus

 Oy Hartwall Ab / Lapin Kulta, Tornio, pullottamo

 Oy Hartwall Ab, Lahti, tuotantolaitokset

 Oy Sinebrychoff Ab, Kerava, pullottamo, panimo, voimalaitos

 Paulig paahtimo, tuotantolaitokset ja pääkonttori, Vuosaari, Helsinki

 Valion meijeri ja keskusvarasto, Jyväskylä

 Kotisaari-Ingman, tuotantolaitokset, Sipoo

 Liha-Botnia, lihanjalostustehdas, Nurmo

 Osuuskunta Maitojaloste, tuotantolaitokset, Seinäjoki

 Sanoma Oy, Martinlaakso, Vantaa, sanomalehtipaino

 Valtion painatuskeskus, kirjapaino, Helsinki

 Kunnallispaino, kirjapaino, Helsinki

 Turun Sanomat Oy, kirjapaino, Turku

 Uuden Suomen painotalo, Vantaa

 Paasipaino Oy, kirjapaino, Helsinki

 Kustannus Oy Yhteistyö, kirjapaino, Helsinki

 Oy Parate Ab, kirjapaino, Helsinki

 WSOY kirjatehdas, Juva

 Suomen Pankin setelipaino, Vantaa

 Marimekko tuotantolaitos, Herttoniemi, Helsinki,

 Outokumpu Oy, sulatto, Tornio

 Imatra Steel, sulaton laajennus, Imatra

 Rautaruukki Oy, Metform, Lappohja, tuotantolaitoksen ympäristömeluselvitykset
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 Rautaruukki Oy, Hämeenlinna, valssaamon meluntorjunnan suunnittelu

 Printal Oy, tuotantolaitokset, Hanko

 Mokia Oy, Pikkala, Kirkkonummi, kaapelitehdas, suurjännitelaboratorio

 Kaapeliteollisuus Oy, Oulu, koneiden äänisuojusten suunnittelu

 Oy Aga Ab, ilmakaasutehdas, Turku

 Siemens Oy, tuotantolaitokset, Perkkaa, Espoo

 L M Eriksson, Kirkkonummi, tuotantotilojen meluntorjunta

 Oy Vaisala Ab, Vantaa, tuotanto- ja tutkimuslaitokset

 Lohja Oy, Olari, Espoo, elektroniikan tuotanto- ja tutkimuslaitos

 OKO, tietokonekeskus, Helsinki

 SKOPTEK, tietokonekeskus, Espoo

 KOP, tietokonekeskus, Helsinki

 SYP, tietokonekeskus, Espoo

 Tietotehdas Oy, tietokonekeskus, Espoo

 Kansaneläkelaitos, tietokonekeskus, Jyväskylä

 Nokia Oy, tietokonekeskus ja tuotantolaitos, Espoo

 Kunnallistieto KT-talo, Riihimäki

 Videonauhuritehdas, Voronezt, Venäjä, tuotantotilat, tutkimustilat

 Rautatievaunukorjaamo, Tosno, Venäjä

 Kenkätehdas Kommunaar, Tallinna, Eesti

 Oy Sarlin Ab, Vantaa, maalaamon meluntorjunta

 Lokomo Oy, Tampere, tiekoneiden ja metsätraktorien meluntorjunta

 VR junien pesulinja ja huoltohalli, Oulu

 Oy Partek Ab betonielementtikoneiden meluntorjunnan suunnittelu, ontelolaattojen valukoneen

betonin tiivistysmenetelmän muutokset

 Espoon yleiskaavan liikennemelututkimus

 Tutkimuksia rakennusten ulkovaipan ääneneristyksestä lentoliikenteen ja tieliikenteen aiheuttamaa

melua vastaan. Rakennusten ulkovaipan ääneneristystä koskevan kokonaisvaltaisen laskentamallin

kehitys. Malli on yleisesti käytössä ja julkaistu RIL 129 kirjassa.

 Tutkimuksia kiskoliikenteen aiheuttamasta tärinästä ja runkoäänestä Helsingin  metron suunnittelun

yhteydessä sekä runkoäänen eristämisestä

 Tutkimuksia kiskoliikenteen aiheuttaman ilmaäänen syntymisestä ja äänitason

alentamismahdollisuuksista

 Selvityksiä ampumaratojen ja moottoriurheiluratojen ympäristömelusta

 Tutkimuksia ja tuotekehitys Nilcon- elementtirakennusten ääneneristyksen parantamiseksi.

Tuloksena eristävyys parani keskimäärin 10 dB.

 PLS-80-tutkimus ja tuotekehitys pilari-laatta-elementtijärjestelmäksi

 Kevytbetonielementtirakenteisten rivitalojen ääneneristyksen parantamiseen johtanut

sivutiesiirtymätutkimus

 Tutkimuksia keveiden kivirakenteiden vaikutuksesta kerrostalojen ääneneristykseen

 Asukas-BES-tutkimus asuntojen laatutason parantamiseksi ja tuotekehitys sivutiesiirtymän

vähentämiseksi rakenteita ja lvi-laiteasennuksia pitkin

 Tehostetun ääneneristyksen tutkimus ja tuotekehitys uudeksi betonielementtijärjestelmäksi, ns. 65

dB:n talo, toteutus As Oy Westendinportti, Espoo

 TAT-tutkimus ja tuotekehitysperiaatteet, asuinrakennusten ja toimistorakennusten ääneneristys
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 Tutkimuksia ja tuotekehitys teräsrunkoisten asuinkerrostalojen rakenteiksi, toteutus Tampereen

asuntomessujen kerrostalo ”Teräslinna” ja Hallilan terästalot, Tampere, Hervanta.

 Elementtirakenteisen betonivälipohjan tuotekehitys askelääneneristyksen parantamiseksi tuloksena

patentoitu uudentyyppinen kelluva lattiarakenne.

 Asuntoilmanvaihdon ja ilmalämmityslaitosten ääniteknisiä tutkimuksia ja tuotekehityksiä

 Ilmanvaihtolaitosten ääniteknisten laskentamallien ja ohjelmien kehitys. Kerätystä ja muokatusta

tiedosta valmistettiin maassamme ensimmäinen tietokoneohjelma AKU suunnittelua varten

 Ilmanvaihtolaitosten äänenvaimentimien, tuloilman päätelaitteiden ja poistoilmaventtiilien

tuotekehityksiä. Tunnetuin tuote on Lapinleimu Oy:n poistoilmaventtiili KSO (alkuperäinen tyyppi KS

eli Kilsa Silenta)

 Tutkimuksia  viemärien materiaalien ja vesiteknisten laitteiden asennustapojen vaikutuksesta

syntyvään äänitasoon

 Tutkimuksia ja suunnitelmia jäähdytyslaitteiden tärinän ja runkoäänen eristyksistä erityisesti

raskaiden tärisevien laitteiden asennuksissa joustavalle kantavalle rakenteelle

 Vaativien ääneneristysrakenteiden tuotekehitystä ja tutkimuksia erityisesti kevytrakennetekniikkaa

käyttäen, sovellutuksena studiorakennukset, bändien harjoittelutilat ja muusikkojen harjoittelutilat

kerrostaloissa

 Puurakennusten ääneneristystutkimuksia ja sovellutuksia puurakenteisiin rivitaloihin,

asuinkerrostaloihin, koulu- ja päiväkotirakennuksiin sekä toimistorakennuksiin, toteutettuja kohteita

mm. Hösmärinpuiston koulu, Espoo, Metsäntutkimuslaitoksen toimitalo (METLA), Joensuu,

Ylöjärven asuntomessujen puurakenteinen kerrostalo ja Viikin puukerrostalokilpailun

elementtirakenne.

 Suunnittelujoustava puukerrostalo, tutkimuksen äänitekninen osa

 Tutkimuksia rakenneliitosten ääniteknisestä toiminasta ja niiden vaikutuksesta

rakennuskokonaisuuden ääneneristykseen.

 Äänen ja infraäänenvaimentimien sekä melusuojaesteiden tutkimuksia akustisin pienoismallein

 Saliakustiset pienoismallitutkimukset, tutkimusmenetelmien ja laitteistojen suunnittelu ja kehitys.

Toimistomme on ensimmäisenä Suomessa suorittanut saliakustisia pienoismallitutkimuksia ääntä ja

ultraääntä käyttäen. Suoritettujen tutkimusten määrä on myös suurin.

 Vertailututkimuksia pienoismallien ja valmiiden salien antamista mittaustuloksista. Vertailu osoittaa

hyvin selvän yhdenmukaisuuden.

 Vertailututkimuksia huoneakustisten tunnuslukujen ja käyttäjien subjektiivisten kokemusten

vastaavuudesta

 Tutkimuksia  puheen selvyyteen ja suuntaominaisuuksiin vaikuttavista tekijöistä salitiloissa ja

vaikeiden tilojen äänentoistolaitteisiin liittyviä tuotekehityksiä sovellettuna erityisesti

kirkkorakennuksiin ja suurhalleihin

 Tutkimuksia musiikkisalin tilavaikutelman syntymiseen vaikuttavista tekijöistä ja korjaamisesta

sähköakustisin menetelmin. Tuotekehityksen sovellutuksena Finlandia-talon  konserttisalin

tilaäänijärjestelmän suunnittelu ja säätö.

 Tuuliturbiinien melupäästöjä koskevat tutkimukset, laskentamallien kehitys ympäristön äänitasojen

määrittämiseksi, tietokonemallien antamien tulosten tarkistamiseksi sekä erityisesti matalan

äänialueen äänenpainetasojen arvioimiseksi rakennusten sisätiloissa.

 Vanhojen puu-, teräs- ja rautabetonipalkkivälipohjien ääneneristysominaisuuksien selvityksiä ja

tuotekehityksiä eristyksen tehostamiseksi sovellutuksena erityisesti ullakoille toteutettavat

asuinhuoneistot ja toimistorakennusten muutokset asunnoiksi.




