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Lumir kehittää, valmistaa ja asentaa kotimaisiin biokuituihin perustuvia, 
hiilinegatiivisia A-luokkaan asti taipuvia akustiikkaratkaisuja alakattoihin
ja seiniin. Suunnittelemme asiakkaalle räätälöidyt akustiikkaratkaisut
detaljeineen kaikkiin yksityisiin ja julkisiin tiloihin, sekä uudis- että
korjauskohteisiin.
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SAUMATTOMAT AKUSTIIKKASEINÄT 

Luonnollista akustiikkaa

Lumirin iskunkestävät akustiikkaseinät ovat toteutettavissa kaikissa
väreissä 

ja ruiskutettava akustiikka taipuu kaikkiin muotoihin. Saatavana myös
likaahylkivän pinnoitteen kanssa. 

 
TERVETULOA 

 
tutustumaan akustiikkaratkaisuihin toimistollemme Vantaalle tai

vierailemaan referenssikohteissamme. 

Keljonkankaan yhtenäiskoulu, Jyväskylä, 
tiilenpunainen seinä Mariankatu 3, vaalean harmaat seinät

Metsätalo, Unioninkatu 40
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OPPILAITOKSET, KOULUT JA PÄIVÄKODIT - AKUSTIIKKASEINÄT

Koulutuskeskus Tavastia, Hattelmalantie 8, Hämeenlinna, v. 2018, ruokalan valkoinen seinä 

Irjalan päiväkoti, Irjalankuja 4, Tampere, v. 2018, valkoisia seiniä n. 180 m2
Ruokalahden koulu, v. 2018, vihreä seinä aulassa/portaikossa, n. 100 m2 
Uramon koulu, v, 2019, Riihimäki, vihreä seinä ruokala/näyttämö, n. 100 m2
EduCity kampus, Joukahaisenkatu 7, Turku, v. 2019 - 2020, useita eri värejä, kaikkiaan n. 2 100 m2
Korkeakosken koulu, Veikkolantie 9, Kotka, v. 2019, aulan valkoiset seinät, n. 150 m2
Langinkosken koulu, Sipintie 30, Kotka, v. 2019, aulan seinät, valkoinen n. 200 m2 
Vuoksenniskan koulukeskus, Vuoksenniskantie 96, Imatra, v. 2019, useita seinien värejä kaikkiaan n.
200 m2 
Monitoimitalo Lähde, Ajokatu 167,  Lahti, v. 2020 Aulan seinäpintaa. 120 m2
Kosken koulu, Kanavakatu 6, Imatra, v. 2020, vihreät seinät, n. 160 m2 
Keljonkankaan yhtenäiskoulu, Solberginkatu, Jyväskylä, v. 2021, useita värejä -tiilenpunainen, musta,
valkoinen, n. 200 m2

        n. 120 m2

Luonnollista akustiikkaa

Pääkaupunkiseutu 

Metsätalo, Unioninkatu 40, Helsinki, v. 2014 lukusalin ja toimistojen seinät, useita eri pastellin sävyjä 

Helsingin yliopisto, Physicum kirjasto, Gustaf Hällströmin katu 2, Helsinki, v. 2018, valkoisia seiniä 

Mäntymäen koulu, Mäntymäentie 2, Kauniainen, v. 2019, vaalea seinä n. 70 m2
Meritorin koulu, Merivalkama 9, Espoo, v. 2020, valkoinen seinä, n. 110 m2
Vuorelan koulukoti, Vuorelantie 73, Nummela, v. 2020, ruskeaa seinää 40 m2
Päiväkoti Mariankatu 3, Helsinki, v. 2021, harmaat seinät n. 30 m2
Yliskylän päiväkoti ja koulu, Köökarinpolku 1, Helsinki, v. 2019 ja 2020, useita valkoisia seiniä, 

Laurentiustalo, Kirkkokatu 6, Lohja, v. 2021. Aulatilojen valkoiset seinät, n. 400 m2
Helsingin yliopiston päärakennus, Fabianinkatu 33, Helsinki, v. 2022: seinissä useita eri värejä lehti-
ja flyygelisali sekä luennoitsijan tila n. 80 m2. Lisätiedot: Lumir koulu- ja yliopistomaailmassa –
luonnollinen ääniympäristö tehostaa oppimista. 
Aalto-yliopisto Töölön kampus, Runeberginkatu 14-16, Helsinki, v. 2022, lukusalin valkoiset seinät, n.
130 m2.  Lisätiedot: Lumir koulu- ja yliopistomaailmassa – luonnollinen ääniympäristö tehostaa
oppimista 

       n. 100 m2, 2019 ravintolan seinät tumman ruskeat n. 120 m2, alakattoja kaikkiaan n. 1 500 m2

       n. 160 m2

        n. 200 m2
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JULKISET RAKENNUKSET - AKUSTIIKKASEINÄT

Luonnollista akustiikkaa

Eduskuntatalo, 2016-2021 useita eri vaiheita, n. 1 000 m2 seiniä, portaiden alapintoja, useita eri
värejä
TeHyKe Kalasatama, Työpajankatu 10, Helsinki, v. 2017, vastaanottotilojen seiniä n. 130 m2
MetsäFibre, vierailukeskus Pro Nemus, Äänekoski, v. 2018, mustaa seinää n. 100 m2 
Valimo 21, Valimotie 21, Helsinki, v. 2018, auditorion harmaat seinät, n. 130 m2
Amos Rex ja lipunmyyntiaula seinä, Mannerheimintie 20, Helsinki, v.2019, n. 70 m2
Keski-Suomen museo, Alvar Aallonkatu 7, Jyväskylä, v. 2019, harmaat seinät n. 130 m2
Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki, v. 2019, valkoisia seiniä, 1-2 sekä 3.
kerroksissa, n. 500 m2 
Gigahermia, Hermia 4, Visiokatu 4, Tampere, v. 2019, useita eri värejä n. 140 m2
Kanneltalo, Klaneettitie 5, Helsinki, v. 2020, useita valkoisia seiniä. Lisätietoja: Lumir akustoi uudis-
ja korjauskohteet - yhdellä prosessilla tilan alakatot ja seinät kuntoon.
Arktikum, Arktinen Instituutti, Pohjoisranta 4, Rovaniemi, v. 2020, n 240 m2
Mynämäen terveyskeskus, Kuivelantie 10, Mynämäki, v. 2020, valkoinen seinä , n. 75 m2
Siltasairaala HUS, Paciuksenkatu 3, Helsinki, v. 2020-2021, valkoisia seiniä, n. 2 000 m2 
Palokan seurakuntakeskus Rovastintie 8, Jyväskylä, v. 2020, n. 65 m2
Villa Gyllenberg, Kuusisaarenpolku 11, Helsinki. Museokahvilan seinä, v. 2021, n. 30 m2 
RATAMO terveyskeskus, Ruskeasuonkatu 3, Kouvola, v. 2021 valkoisia seiniä, n. 180 m2

Eduskuntatalo ja puhemiehen edustustilan seinässä on Lumirin akustiikkaa. 
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TOIMISTOTILOJA - AKUSTIIKKASEINÄT

Luonnollista akustiikkaa

Clarion Hotelli Helsinki, Tyynenmerenkatu 2, v.2018, 3 krs. kokous-ja käytävätilojen seiniä 
Savonlinnan Seurahuone, v. 2019, auditorion seiniä n. 150 m2
Pohjoisesplanadi 21, Helsinki, v. 2020, kellarin holvikaaret, n. 100 m2
Kasvisravintola Silvoplee, Toinen linja 3, Helsinki, v. 2020, värilliset seinät n. 150 m2
Kanavaranta 1, Helsinki, v. 2020, henkilöstöravintolan seiniä n. 100 m2

Mariankatu 11, useita värejä seinissä.  

HOTELLIT JA RAVINTOLAT - AKUSTIIKKASEINÄT

Mariankatu 11, v. 2015, seiniä, holvikaaret, kaikkiaan n. 500 m2, useita eri värejä
Kemijoki Oy:n pääkonttori, Valtakatu 11, Rovaniemi, v. 2017, useita eri värejä, n. 200 m2 
K-kampus (kuva alla), Työpajankatu 12, Helsinki, v. 2018, valkoisia portaiden pystypintoja ja
seiniä/otsia n. 1 600 m2
IKEA, Espoontie 21, Espoo, v- 2019, kaksi eri väriä, n, 80 m2
Korkeavuorenkatu 21, Helsinki, v. 2020, toimiston seiniä n. 100 m2
Vaasan hallintotalo, Vaasanpuistikko 10, Vaasa, v. 2020, valtuustosali, n. 200 m2
Korkein Oikeus, Pohjoisesplanadi 3, Helsinki, v.2020, Panttisali, n. 120 m2
Studio 44, Malminrinne 2, Helsinki, v. 2021, n. 60 m2
Etu-Töölön lukio, Arkadiankatu 21, Helsinki, v. 2021, keltainen seinä n. 40 m2
SMARTLY.IO, Postitalo, Elielinaukio 26, Helsinki, v, 2022, violetti kaareva seinä, n. 45 m2
Nylund Group, Masalantie 375, Kirkkonummi, v. 2022, pinnoitus suoraan vanerilevyjen päälle, n. 90m2

K-kampus. Valkoisia portaiden pystypintoja ja seiniä/otsia noin 1 600 m2.    
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