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Serious 
about  

happiness
Äänieristetyt työtilamme 

vähentävät melua ja tekevät 
toimistossa työskentelevistä 
ihmisistä onnellisempia ja 

tehokkaampia kymmenissä 
maailman johtavissa yrityksissä, 

kuten Microsoftilla, Pumalla 
ja Teslalla. Itse asiassa, 40% 

Forbesin top 100 -yrityksistä 
käyttää Framerya.



Sijoitteluvinkit

Monipuolisemmat ja joustavammat tilat
Pienen koon ja äänieristyksen ansiosta Framery 
parantaa koulutilojen monipuolisuutta. 
Hukkaneliöt luokissa ja käytävillä voidaan 
muuttaa hyödyllisiksi monitoimitiloiksi. 
Kun tilanteet muuttuvat, koppia voidaan 
myös siirtää. Opettajat kertovat, että heillä on 
Frameryn myötä aivan erilaiset mahdollisuudet 
työrauhaan.

Luokkaan, aulaan ja käytävälle
Luokkahuoneeseen sijoitettuna 
Framery toimii loistavasti yhden 
luokan monitoimitilana. Käytävällä 
oleva Framery palvelee useamman 
luokan tarpeita.

Läpinäkyvyys
Frameryn tilan vastakkaiset seinät ovat 
lasia. Läpinäkyvyyden ansiosta luokkaa voi 
valvoa ja tila tuntuu avaralta. Läpinäkyvyys 
mahdollistaa turvallisen oppimistilanteen.

Loistava äänieristys
Frameryn tuotteiden äänieristys mahdollistaa 
monta tekemistä samassa tilassa. Äänieristys 
on niin hyvä, että samassa luokkahuoneessa 
osa oppilasta voi tehdä äänekästä 
pulpettityötä, kun taas osa voi olla nauttia 
työrauhasta Frameryn tilassa.

Lähellä oppilaita / opetuksen sydämessä
Frameryn tuotteet on suunniteltu mahdollisimman 
tilatehokkaiksi. Ne ovat tilavan tuntuisia sisällä, 
mutta pieniä ulkomitoiltaan. Esimerkiksi Framery 
Q vie vain 2,6 m² lattianeliötä. Tämän ansiosta 
Frameryn voi sijoittaa niin luokkaan, käytävälle kuin 
aulaankin. Kun tila on lähellä, siirtymiseen ei mene 
aikaa ja opetus on helposti valvottavissa.



      Kaikkien oppilaiden tila
Framery on tila, jonka käytöstä 
kaikki oppilaat nauttivat. Se 
on luokkatilan positiivinen 
parannus, jota haluaa käyttää 
edistyneet, erityiset, ärsykeherkät 
ja aivan tavalliset oppilaat.

Rauhoittuminen
Framery on tarkoituksen-
mukainen ja turvallinen tila, 
jossa voi rauhoittua. Tuotteita 
käytetään aistiherkkien 
oppilaiden rauhoittumiseen, 
käytösongelmien ratkaisuun ja 
riitatilanteiden selvittämiseen.

Yksityisyys
Äänieristyksen ansiosta 
Frameryn tilassa käydyt 
keskustelut ja puhelut 
pysyvät yksityisinä. Tilaa 
voidaan käyttää esimerkiksi 
luottamuksellisiin 
keskusteluihin opettajien, 
oppilaiden tai vanhempien 
kanssa. Tilan käyttö parantaa 
yksityisyyttä ja tietoturvaa.

Itsenäinen työskentely
Framery tarjoaa paikan, jossa voi 
tehdä keskittymistä vaativaa työtä 
täydellisessä työrauhassa. Tilaa voi 
käyttää kokeen tekemiseen, yksin 
opiskeluun, keskittymisrauhan 
hakemiseen, lukuläksyjen ääneen 
lukemiseen tai oppimisvideoiden 
katsomiseen. Tilan koko ja 
tunnelma rauhoittaa tekemiseen.

Eriyttämistila
Framery on loistava 
eriyttämistila. Sen avulla 
voi huomioida oppilaiden 
erilaiset oppimisvalmiudet.  
Samassa luokkahuoneessa 
voi tehdä erilaisia tehtäviä, 
hyvässä työrauhassa.

   Ryhmätyöt 
Framery toimii monen 
oppilaan tilana esimerkiksi 
ryhmätöihin ja yhdessä 
opiskeluun. Äänieristyksen 
takia meno voi olla äänekästä, 
mutta tilan ulkopuolella 
työrauha säilyy.



Melu vaikuttaa 
oppimisvalmiuteen  
ja stressiin
Lasten keskittymiskyky kärsii melussa aikuisia 
enemmän. Aivotutkijoiden mukaan tämä 
keskittymiskyvyn häiriintyminen voi vaikuttaa 
oppimistuloksiin. Lasten on vaikeaa keskittää 
huomiotaan meluisassa luokkahuoneessa. (1)
Melu aiheuttaa myös kehoomme fysiologista 
stressiä. (2)Varsinkin haitallista koulupäivän 
aikana on puhemelu, sillä altistuminen liialle 
puhemelulle laskee kognitiivisia kykyjämme(3). 
Kognitiivisesti vaativat tehtävät, kuten 
lukeminen, kirjoittaminen ja ymmärtäminen, 
ovat uhattuna meluisassa ympäristössä.
Frameryn tilan äänieristyksen ansiosta tilassa 
voi tehdä voi tehdä äänekästä työtä, ilman 
että muu luokka häiriintyy. Näin luokkatilasta 
tulee hiljaisempi. Mikäli luokassa on meluisaa, 
Frameryn tilan sisällä on hiljaista.

(1)Vander Ghinst et al. 2019  
(2)Evans & Johnsson 2000 (3) Hongisto 2005

Framery Q - Suoraman koulu, Kangasala



”Kopin käyttäminen rauhoittaa lasta, koska 
se on suljettu tila ja ei ole liian iso! Koppi ei 
anna mahdollisuutta muuhun häsläämiseen. 
Lasit auttavat siihen, ettei tule oloa, että joutuu 
suljetuksi koppiin. Frameryn tila kannustaa 
sellaiseen työskentelyn oloon. Ehkä koppi luo 
turvallisuuden tunteen, kun on niin pieni? 
Erityisoppilaiden vastapainona myös tavalliset 
oppilaat nauttivat rauhasta. Tasainen humina on 
rauhoittavaa, oppilaat ovat sanoneet.”
5. lk. opettaja

”Mulla on täällä oppilaita, jotka 
kuormittuu ihan vaan siitä, kun 
siirrytään paikasta toiseen, luokasta 
toiseen. Heidän stressitasoja laskee, 
kun he pääsevät koppiin lukemaan 
vartiksi Aku Ankkaa, tuulettimen 
tasaisessa hurinassa.”
5. lk. opettaja

”Äänieristyksen takia käytävällä oleva 
Framery on monipuolisessa käytössä, 
käyttöä olisi paljon useammallekin. 
Tämä on tosi usein varattu. Välillä 
täällä tehdään koetta, välillä 
harjoitellaan stemmoja musatunnille. 
On hyvin monipuolisessa käytössä, 
kun mitään ei kuulu ulkopuolelle!”
Alakoulun opettaja
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Rakenne
Monikerroselementti koivuvanerista, kierrätetystä akustisesta 
vaahdosta ja akustisesta huovasta. Antistaattinen ja 
tahraantumaton matto sisätiloissa.

Lasi Akustiikkakalvolla laminoitu lasi.

Runko ja pöytä Formica-laminaatti koivuvanerisilla reunoilla

Paino 320 kg

Itsenäinen 
ilmanvaihto-
järjestelmä:

Ilmavirta 21,5 l/s / 77,4 m3/h

Koko 221 x 100 x 100 cm

Asennusaika 0,5 h

Framery O
Framery O:lla yksi henkilö saa tuulahduksen yksityisyyttä 
poistumatta luokkatilasta kokonaan. Äänieristys 
mahdollistaa luottamuksellisuuden, kun koulupäivän 
aikana tulee tarve soittaa esimerkiksi vanhemmille. Tilassa 
on miellyttävä olla, eikä siellä kaiu. Asennus onnistuu 
nopeasti ja tuote on valmiina käyttöön jo toimituspäivänä. 



Rakenne
Monikerroselementti koivuvanerista, kierrätetystä akustisesta 
vaahdosta ja akustisesta huovasta. Antistaattinen ja 
tahraantumaton matto sisätiloissa.

Lasi Akustiikkakalvolla laminoitu lasi.

Runko ja pöytä Formica-laminaatti koivuvanerisilla reunoilla

Paino Ilman kalusteita: 630 kg

Itsenäinen 
ilmanvaihto-
järjestelmä:

Ilmavirta 66 l/s / 237,6 m³/h

Koko 222 x 220 x 120 cm

Asennusaika 3-4 h

Framery Q
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Framery Q on 2-4 hengen moneksi muuntautuva työtila ja mitä 
mainioin valinta perinteisen luokkahuonetyöskentelyn rinnalle. 
Tehokas ilmanvaihto sekä äänieristys takaavat viihtyisät tilat 
ryhmätöihin, hiljaiseen työskentelyyn tai vaikkapa hetken 
rauhoittumiseen. Se on loistava eriyttämistila, jonka käytöstä 
nauttivat niin oppilaat kuin opettajatkin. Pienen koon ansiosta sen 
voi helposti sijoittaa niin luokkaan, käytävälle kuin aulaankin.



Rakenne
Monikerroselementti koivuvanerista, kierrätetystä akustisesta 
vaahdosta ja akustisesta huovasta. Antistaattinen ja 
tahraantumaton matto sisätiloissa.

Lasi Akustiikkakalvolla laminoitu lasi.

Runko ja pöytä Formica-laminaatti koivuvanerisilla reunoilla

Paino Ilman kalusteita: 950 kg

Itsenäinen 
ilmanvaihto-
järjestelmä:

Ilmavirta 121,1 l/s / 436 m³/h

Koko 220 x 235 x 280 cm

Asennusaika 4-6 h

Framery 2Q
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Framery 2Q on suunniteltu 4-6 henkilön käyttöön. Se on loistava 
paikka isompien ryhmien tapaamisiin, ryhmätöihin ja ideointiin. 
Frameryn erinomainen äänieristys takaa sen, että ryhmätyö 
ei häiritse muita, eikä ympäristöstä tuleva melu häiritse 
ryhmätyötä. Tilan voi halutessaan kalustaa omilla huonekaluilla.



Framery O

Framery Q

Kiinteä kuukausimaksu 
vain kolmen kuukauden 
sitoumuksella

alkaen 540 € / kk

350 € / kk

190 € / kk

Ideaali yhdelle –  
kiusallinen kahdelle

Neuvottelutila 1-4 hengelle

Täysikokoinen neuvottelutila
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Framery 2Q


