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Piirsin ilmakuvien päälle festivaalipaikkam-
me rakennusten koot ja sijainnit, kun en
omista tarkkaa tonttikarttaa, jotta suhteet
tulisivat oikein.

Kuvissa on karkeasti esitetty äänen käyttäyty
mistä alueella db(a) mittauksilla, joita olen
tehnyt kahden vuoden ajan. Lähtökohdaksi
otin 90 db noin kymmenen metrin päässä
lavasta, ja miten se kantaa Simonmäentietä
pitkin talosta loitonnuttaessa.

Käytännössä tapahtumissamme 90 db esiin
tyy vain piikeissä, joten olen tässä arvioinut
ääriarvoja. Keskimäärin 10 m päässä konser
teissa db arvo on 7585 db, ja sadan metrin
päässä noin 4055 db. Tämä on yleisarvio,
jonka tieteellinen todentaminen vaatisi nau
hoittavan mittauskaluston.

Ilkka Ahmavaara
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ILMAKUVAT: MAANMITTAUSLAITOS



YLEISTÄ:

Ensimmäisen kerran edellytettiin viranomaisten taholta

Mäntlahden Rantaituvalla tapahtuvasta konserttitoimin

nasta desibelimittauksia kesällä 2011 järjestetystä Mänt

lahti Rock konsertista. Mittauksia on suoritettu

aiempinakin vuosina, mutta vain miksauskopissa lavan

edessä ääniteknikon toimesta. Ylärajana on aina pidetty

piikeissä 90db(a), jolloin äänentaso keskimäärin liikkuu

80 db:n ylä ja alapuolella. Syy tähän on yksinkertaisesti

pihapiirin pienuus ja yleisön viihtyvyys alueella,  liian ko

va melu häiritsisi yleisöä, ja tarkoitushan on esittää tai

dokasta musiikkia, ei melua. Tämä on niin esiintyvien

artistien kuin yleisönkin etu.

Vuonna 2011 ryhdyttiin mittaamaan ensikertaa ää

nentasoa myös lähimmän naapurin pihapiirin kulmalla

noin 100:n metrin päässä lavasta, kertaakaan ei ole

päästy 70 desibeliin piikeissä, ennätys piikki saatiin tänä

vuonna lauantaina klo 15:00 Minna Raskisen kantele

konsertissa, kun hänen islantilainen laulajatarensa yllätti

kaikki hyvin erikoisella ääniefektillä, lukemaksi saatiin

100:n metrin päässä peräti 66,4 db(a) piikki.

Ohjeistuksessa mainitaan, että klo 22:00 jälkeen

ei melutaso saa lähimpien häirintyvien kohteiden luona

ylittää 70db. Emme ole saanet sitä mihinkään muuhun

kaan aikaan ylitettyä. Yli 70db 100:n metrin päässä mer

kitsisi luultavasti 120 db lavan edessä (10m,

miksauskoppi), mitä emme ole halunneet edes kokeilla

puhtaasti jo terveydellisistä syistä. Tämmöinen koe voi

daan tietysti järjestää yleisötilaisuuden ulkopuolella, jos

viranomainen sitä edellyttää.

PÄÄTÖKSEN NUMEROIDUT KOHDAT:

1. Naapurustosta ei tullut valituksia konserttien aikana,

itseasiassa päinvastoin, useakin syntyperäinen mäntlahte

lainen tuli kesken tapahtumien henkilökohtaisesti kiittämään

allekirjoittanutta erinomaisista konserteista. Perjantaina kon

sertit päättyivät klo 22:10, lauantaina klo 22:40. Sunnuntaina

ei ollut äänentoistoa lainkaan, sillä päätöskonsertti siirrettiin

Haminan Tervasaareen s/s Hyöky Areenalle.

2. Lähin häiriintyvä kohde sijaitsee n. 100:n metrin pääs

sä, jonne emme ole onnistuneet saamaan 70db(a) piikkiä

kertaakaan.

3. Pöytäkirja on tämän asiakirjan sivulla 3. 10 metrin

päässä miksauskopissa mittaukset suoritti ääniteknikko Sa

mi Hauru (AKSounds), ja 100:n metrin päässä tapahtuneet

mittaukset suorittivat järjestysmiehet Ilpo Haapala ja Esa Nii

nisaari.

4. Tämän asiakirjan sivulla 1 on esitetty ilmakuvin ja

piirroksin äänentoiston suuntaus, joka on vuodesta 2006 al

kaen ollut sama. Ääni jää pihapiiriä reunustavien rakennus

ten keskeen (syy miksi äänitasoa ei voi liikaa nostaa, ettei

mee korvat lukkoon), sekä hajoaa ympäröivään puustoon,

metsään. Myös lavan eteen noin 3 metrin korkeudelle nos

tettu n. 100 m2 pressukatos pitää ääntä pihapiirissä myös

vertikaalitasolla. Alla valokuvia suuntauksesta ja tilasta. Toki

parannusehdotukset ovat tervetulleita.

5. Tiedotus yhteystietoineen on hoidettu lehdistössä, il

moitustauluilla, sekä lähinaapureiden postilaatikoihin jaetuil

la tiedotteilla.

6. Ilkka Ahmavaara on.

7. Roskat on aina kerätty myös yleisön toimesta.

8. Ad Lib

Ilkka Ahmavaara
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Yllä: Kaiutintornit ja pressu. Alla: alue jonne
ääni on suunnattu. Oikealla: edessä miksasu-
pöytä ja näkymä äänen keskeisestä suuntaus-
kohteesta.

KAIUTINTORNIT

KAIUTINTORNIT

ÄÄNEN SUUNTA

VALOKUVAT: TAPANI PYRHÖNEN
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Pöytäkirjan laati Mäntlahdessa 29.7.201 2 I lkka Ahmavaara
Allekirjoitus:


