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LYHENTEET JA TERMIT
c

äänennopeus

dB

desibeli

ETC

energy time curve

Hz

hertsi

IR

impulse response, impulssivaste

PA

public address, ammattikäytössä oleva äänentoistolaitteisto

RTA

real time analyzer, spektrianalysaattori

SPL

sound pressure level

SUT

System under test, mittauslaitteisto

t

ilman lämpötila celsius-asteina

W

watti
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1

JOHDANTO

Aloitin opinnäytetyöni ideoinnin loppuvuodesta 2011. Minulle oli alun perin jo selvää,
etten halunnut tehdä suuntautumisvaihtoehdolleni tyypillistä kevyen musiikin äänitallennetta. Ensimmäiset ideat pyörivät Lappeenrannan kaupunginorkesterin äänittämisen
ympärillä, sillä minulla oli siihen suuntaan kontaktit valmiina. Suoritin kuitenkin työharjoitteluni pohjoismaiden suurimmassa konsertti- ja kongressikeskuksessa Tamperetalossa ja halusin päästä käyttämään hyväksi sitä kautta auenneita mahdollisuuksia. Ohjaavan opettajani kanssa pohdin tapoja hyödyntää Tampere-talon tarjoamia akustisia
puitteita ja ehkä jopa Tampere Filharmoniaa. Puolen vuoden mietinnällä idea kuitenkin
muokkautui hiljalleen aivan eri suuntaan, ja lopputulos on tässä: PA-laitteiden mittauksessa ja virityksessä käytetyn välineistön kokeellinen hyödyntäminen Tampere-talon
akustiikkaremontin muutoksien todentamisessa.
Opinnäytetyöni koostuu perinteiseen tapaan kahdesta osa-alueesta. Ensimmäisessä eli
teoriaosassa pyrin perehtymään ja selvittämään mitä ääni on – sen fysikaalisia ominaisuuksia ja kuinka me sitä havainnoimme ja kuinka se käyttäytyy kolmiulotteisessa tilassa. Tämän jälkeen paneudun äänen tutkimiseen, siihen kuinka ja miten sitä tutkitaan,
mitataan ja analysoidaan. Tältä osin keskityn lähinnä itselleni tuttuun laitteistoon, joka
on kehitetty pitkälti sähköisiä äänentoistojärjestelmiä varten. Yksinomaan tilojen akustiikkaa tutkiviin metodeihin ja välineisiin en perehdy, sillä ne ovat itselleni vieraita eivätkä todennäköisesti tarjoa merkittävää apua tulevissa työtehtävissäni.
Toinen puolisko pitää sisällään opinnäytetyöni alkuperäisen idean, eli Tampere-talon
ison salin tämän hetkisen soinnin tutkimisen. Tilassa suoritettiin kesällä 2011 akustiikkaremontti, ja pyrkimyksenäni on opinnoissani sekä niiden aikana itsenäisesti oppimieni
metodien avulla näyttää toteen remontin onnistuminen. Tätä varten esittelen hieman
Tampere-taloa historiallisesti ja rakenteellisesti, esitän alkuperäisiä suunnitelmia akustiikan parantamiseksi ja teen yhteenvedon ammattimuusikkojen mielipiteistä ennen ja
jälkeen remontin. Tämän puoliskon kenties tärkein vaihe on kuitenkin mittausten suorittaminen. Mittaukset on tarkoitus suorittaa kokeellisina – pyrin löytämään erot tilan
soinnissa välinein, jotka eivät varsinaisesti ole akustiikan mittaukseen tarkoitettuja, vaan
ovat käytössä lähinnä äänentoistolaitteiden tutkimisessa ja virittämisessä.
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En tiedä ennakkoon millaisia tuloksia ideoimallani järjestelyllä on mahdollista saada
selville – jos minkäänlaisia. Tärkeintä ei ole kuitenkaan itse tulokset, vaan opittujen
tietojen ja taitojen soveltaminen normaalista poikkeavassa käyttötarkoituksessa. Pystyn
näin kurkottamaan alueelle, jolle minulla ei suoranaista osaamista ole, mutta joka on
kuitenkin ymmärrettävissä tietyin reunaehdoin. Tästä kokeilusta voi myös olla hyötyä
tulevaisuudessa mahdollisia akustiikan jatko-opintoja silmällä pitäen.

TAULUKKO 1. Suunniteltu ja toteutunut ajankäyttö
Työvaihe

Arvioitu aika

Käytetty aika

Suunnittelu

100

150

Lähteiden etsintä

5

5

Lähteisiin tutustuminen

50

50

Mittausten suorittaminen

20

10

Ylimääräisen työssä tarvittavan tiedon 100

100

ja taidon hankinta
Opinnäytetyön kirjoittaminen

100

120

Yhteensä

375

435
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2.1

ÄÄNI FYSIKAALISENA ILMIÖNÄ

Yleisesti

Ääneen liittyy suuret määrät käsitteitä, ilmiöitä ja sääntöjä, joista monet ovat suoria vastineita sähkötekniikan ja fysiikan muilta osa-alueilta. Tästä syystä on syytä käydä ääneen liittyviä perusasioita hieman tarkemmin läpi.
Äänellä tarkoitetaan yleisesti asioita, joita ihminen kykenee kuulemaan. Äänen kuuleminen perustuu paine-erojen aistimiseen, sillä ääni on väliaineessa etenevää paineenvaihtelua. Ääni etenee ali- ja ylipaineisina vyöhykkeinä ja on näin ollen pitkittäissuuntaista aaltoliikettä eli värähtelyä. Alla pysäytyskuva äänen etenemisestä väliaineessa,
tässä tapauksessa ilmassa. (Blomberg & Lepoluoto, 1992, 31.)

KUVA 1. Äänen eteneminen väliaineessa (Blomberg, E. & Leppäluoto, A. 1992)
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2.2

Ääniaalto

Äänen muodostamia painevyöhykkeitä kutsutaan ääniaalloiksi. Edetäkseen ääniaallot
tarvitsevat aina väliaineen, jollaisia ovat esimerkiksi ilma ja muut kaasut, sekä nesteet.
Väliaine voi myös olla kiinteää ainetta, kuten metallia. (Angus & Howard, 1996, 1.)
Siniaalto on äänen, kuten kaikkien muidenkin värähtelyliikkeiden yksinkertaisin perusmuoto. Siniaallon nimi tulee suoraan matematiikasta, sillä siniaallon värähtely noudattaa sini-funktiota. Siniaaltoista ääntä saadaan aikaiseksi esimerkiksi ääniraudalla, joka
muodostaa aina saman mittaisia ääniaaltoja. Luonnossa tai soittimilla soitettaessa siniaaltoja ei synny. Kaikki ääni kuitenkin koostuu siniaalloista. (Laaksonen, 2006, 5–6.)

2.3

Äänen nopeus

Ääniaallon etenemisestä puhuttaessa puhutaan yleensä äänennopeudesta. Äänennopeus
on aina riippuvainen väliaineesta ja sen lämpötilasta. Esimerkiksi ilmassa äänennopeus
!

(merkitään pienellä kirjaimella ”c”) saadaan kaavasta 331,4   ∗ 1   +    !"#  , jossa t on
ilman lämpötila Celsius-asteina. Ääni kulkee hitaammin, mitä kylmempää on, ja vastaavasti nopeammin, mitä lämpöisempää on. Nopeus on riippuvainen myös ilmanpaineesta
sekä –kosteudesta (Blomberg & Lepoluoto, 1992, 32). Voidaan yleistää, että kuivassa
ilmassa ja keskimääräisessä huonelämpötilassa (+20 °C) ääni etenee n. 344 metriä sekunnissa.
Äänennopeuden tietäminen tulee tarpeelliseksi esimerkiksi konserttien äänentoistojärjestelmiä rakennettaessa, jossa varsinaisen järjestelmän lisäksi käytetään ns. viivelinjoja.
Kun äänennopeus tiedetään, voidaan laskea kauanko varsinaisesta järjestelmästä lähtevä
ääni tarvitsee aikaa saavuttaakseen viivelinjan. Näin viivelinja voidaan viivästää soimaan samaan aikaan pääjärjestelmän kanssa, eikä näiden välinen etäisyys aiheuta äänen
puuroutumista tai ylimääräistä kaiuksi tulkittavaa efektiä.
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2.4

Äänen taso

Akustiikassa äänenvoimakkuus, eli kuullaanko ääni hiljaisena vai voimakkaana, on yhtä
kuin äänen taso. Sitä mitataan äänen aiheuttamien ilmanpaine-erojen muutoksina nollatason suhteen. Toisin sanoen nollataso tarkoittaa hiljaisuutta ja äänenpaineen muutos,
joko tihentyminen (positiivinen arvo) tai harventuminen (negatiivinen) tarkoittaa kuultavissa olevaa ääntä. Mitä suurempi ilmanpaineen vaihtelu on, sitä voimakkaampi on
kuultava ääni. (Laaksonen, 2006, 6.)

2.5

Jakso

Koska ääni on aaltoliikettä, sitä kuvaillaan samoilla termeillä kuin matematiikassa siniaaltoakin. Sinimuotoinen äänen säännöllistä värähtelyä kuvataan siis termillä jakso.
Yksi jakso on yksi kierros toistuvassa aaltoliikkeessä – se lähtee nollatasosta, saavuttaa
suurimman positiivisen arvonsa jonka jälkeen suunta muuttuu ja lähestytään toista ääripäätä. Liikkeen saavuttaessa taas nollatason, on aaltoliike kulkenut yhden jakson (Kuva
2). Jaksosta puhuttaessa tarkoitetaan yleensä jakson aikaa, eli sitä aikaa, jonka aaltoliike
tarvitsee suoriutuakseen edellä mainitusta matkasta. (Laaksonen, 2006, 6.)

KUVA 2. Jakso (Laaksonen, 2006.)
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2.6

Taajuus

Kuultavan äänen korkeus on suoraan riippuvainen äänen taajuudesta. Taajuus tarkoittaa
sitä, kuinka nopeasti edellä kuvatut jaksot seuraavat toisiaan. Alhaisia taajuuksia, joissa
jaksonaika ja aallonpituus ovat pitkät, kutsutaan mataliksi ääniksi, usein bassotaajuuksiksi. Suuret taajuudet, joissa jaksonaika ja aallonpituus ovat vastaavasti hyvinkin lyhyitä, kutsutaan korkeiksi ääniksi eli diskantiksi.
Taajuutta mitataan hertseissä (Hz) saksalaistutkija Rudolf Hertzin mukaan. Yksi hertsi
on yhtä kuin yksi jakso yhden sekunnin aikana. Vastaavasti sata hertsiä on sata kokonaista jaksoa sekunnin aikana. (Laaksonen, 2006, 7.)

2.7

Äänienergia

Koska ääni on molekyylien liikettä, sillä on näin ollen kyky tehdä työtä eli sillä on
energiaa. Eritoten äänilähteiden kohdalla yksi tärkeimmistä yksiköistä on sen akustinen
säteilyteho eli ääniteho. Energiaa mitattaessa mitataan siis useimmiten kuinka paljon
energiaa siirtyy aikayksikköä kohden, sen sijaan että tarkasteltaisiin siirretyn energian
kokonaismäärää. Tämän vuoksi puhutaan äänitehosta, jonka mittayksikkö on watti (W).
Äänen kohdalla tehot vaihtelevat melko laajalla skaalalla. Esimerkiksi ihmisen puheen
ääniteho vaihtelee 10 ja 100 mikrowatin välillä, ja pop-orkesterinkin kokonaisteho saattaa olla vain 10 W. Tämä kuulostaa pieneltä, mutta syynä on kaiuttimien alhainen sähkö-akustinen hyötysuhde. Korkeita äänitehoja taas saadaan aikaiseksi vaikkapa lentokoneen suihkumoottorilla, jolloin voidaan puhua jo kilowatista. (Borenius ym. 1981, 18.)

2.8

Energian säilymisen laki

Fysiikan yleisten lakien mukaan energiaa ei häviä eikä sitä synny tyhjästä – sen määrä
on suljetussa systeemissä vakio. Energia voi kuitenkin esiintyä eri muodoissa (Elo,
1996). Polttomoottori muuttaa polttoaineen sisältämän energian kemiallisessa reaktiossa
muodosta toiseen – pääosin lämmöksi ja liike-energiaksi. Samanlaisia muutoksia tapahtuu äänen kanssa: vahvistin muuttaa sähköenergian jo alkuvaiheessa lämmöksi (hukkaenergia) ja liike-energiaksi eli väliaineen molekyylien värähtelyksi. Tämä värähtely
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heikkenee väliaineen ja sen molekyylien välisen kitkan johdosta ja muuttuu yhä edelleen lämmöksi. Tästä muutoksesta ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan, sillä kuten
edellisessä kappaleessa todettiin, voimakkaankin äänen sisältämä energia on paperilla
hyvin vähäistä.
Kun akustinen tila halutaan muuttaa vähemmin heijastavaksi, puhutaan arkikielessä
usein demppaamisesta. Tällä pyritään laskemaan tilassa vallitsevaa äänienergiaa sitomalla se väliaineeseen, kuten akustiikkapaneeleihin, josta energia ei pääse enää takaisin
tilaan.

2.9

Äänen intensiteetti ja käänteisen neliön laki

Ääni on ilmiö, joka voi täyttää suurenkin kolmiulotteisen tilan. Tästä syystä on hyödyllistä kuvata tietylle pinta-alalle kohdistuvaa tehon määrää, yksikkönä ! !! . Tätä kutsutaan äänen intensiteetiksi. Varsinaista käytännön merkitystä sillä ei ole, eikä intensiteettiä suoraan pystytä mittaamaan. Sitä voidaan kuitenkin käyttää apusuureena, kun
pyritään arvioimaan äänen vaimenemista eri tilanteissa. Intensiteetti on riippuvainen
äänen tulokulmasta ao. pinnalle.
Jos äänilähde on pistemäinen tai hyvin pieni suhteessa etäisyyteen, ja ääniaallot voivat
edetä esteettömästi joka suuntaan, säteilyn voimakkuus noudattaa käänteisen neliön
lakia. Tällöin äänen kulkeman matkan kaksinkertaistuessa intensiteetti putoaa neljännekseen. Toisin sanoen aiemmin yhden yksikön kokoiselle alueelle jakautunut ääni jakautuukin nyt neljän yksikön alalle, seuraavaksi yhdeksän yksikön alalle ja niin edelleen.
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KUVA 3. Käänteisen neliön laki (Everest, 2001)
2.10 Kuulon fysiologia
“Kuulohavainnon tutkiminen ei ole yksinkertaista: kuuloaisti synnyttää havainnon pallomaisesta akustisesta tilasta, jolla ei ole selviä rajoja. Kuulohavainto on aikaan sitoutunut – ääntä ei voi pysäyttää samalla tavalla kuin kuvaa. Koska korvia ei voi sulkea, kuuloaistimus on myös aina läsnä oleva. Psykoakustiikassa tutkitaan miten ääniä kuullaan
ja tulkitaan aivoissa.” (Äänipää, 1996–2012.)
Ihmisen korvat ovat erittäin herkkiä äänen vastaanottoelimiä, ja niiden toimintaa tutkii
kaksikin eri tieteenalaa – fysiologinen akustiikka sekä psykoakustiikka. Ensimmäisen
tehtävänä on selvittää fysiologisin menetelmin korvissa havaittavia ilmiöitä ja verrata
niitä testauksessa käytettyyn ääniärsykkeeseen ja sen fysikaalisiin muuttujiin. Fysiologiset ilmiöt vaikuttavat psyykkisellä tasolla koettujen äänielämysten syntyyn. (Borenius
ym. 1981, 96.)
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2.10.1 Kuuloelimen rakenne ja toiminta
Korva koostuu kokonaisuutena kolmesta eri osasta – ulko-, väli- ja sisäkorvasta. Ulkokorva muodostuu korvanlehdestä ja korvakäytävästä. Välikorvan muodostavat tärykalvo
ja kuuloluut, ja sisäkorvan osat ovat simpukka ja tasapainoelin kaarikäytävineen, mistä
kuulohermo lähtee keskushermostoon. (Everest, 2001, 42.)

KUVA 4. Kuuloelimen rakenne (Akustiikan perusteet, s. 97)
Korvalehden tehtävä on kerätä ääniaaltoja ja johtaa ne noin 2,5 cm mittaiseen korvakäytävään. Korvalehti vahvistaa ääniaaltoja enimmillään n. 5 dB. Tärykalvo, jonka pintaala on n. 70 mm2 ja paksuus n. 0,05–0,1 mm, erottaa ulkokorvan sisäkorvasta. Ääniaallot saavat herkkäliikkeisen tärykalvon värähtelemään vastaavalla taajuudella. Tärykalvosta äänen värähtelyt siirtyvät edelleen kuuloluille – vasaralle, alasimelle ja jalustalle.
Näistä värähtely välittyy soikean ikkunan kautta sisäkorvaan simpukan muotoiselle kuuloelimelle ja siitä yhä edelleen kuulohermoille. (Borenius ym. 1981, 96–99.)
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2.10.2 Kuultava taajuuskaista
Äänityötä ei ole syytä tehdä niiden taajuuksien ulkopuolella, joita ihmiskorva ei kykene
erottamaan. Näiden rajojen muodostama taajuusalue ulottuu n. 20 Hz bassoista enintään
n. 20 000 Hz diskantteihin. Iän myötä yläraja tosin laskee jokaisella ihmisellä. Tätä
20Hz–20 kHz väliä kutsutaan audiotaajuusalueeksi eli audiokaistaksi.

2.10.3 Vakioäänekkyyskäyrästö
Ihmisen kuulo vaihtelee merkittävästi eri taajuuksilla. Tämän ovat todentaneet kaksi
1930-luvun kuulotutkijaa, Harvey Fletcher ja Wilden Munson. He loivat niin sanotun
Fletcher/Munson- eli vakioäänekkyyskäyrästön, joka esittää korvan taajuusvasteen
vaihtelua kahdella eri asteikolla. Ensimmäinen asteikko on luettavissa absoluuttinen
äänenvoimakkuus ja toiselta äänekkyys eli äänen antama subjektiivinen voimakkuusvaikutelma. Jälkimmäistä kutsutaan myös nimellä foniasteikko.

KUVA 5. Vakioäänekkyyskäyrästö (Laaksonen, 2006.)
Vakioäänekkyyskäyrästöstä on nähtävissä ihmisen kuulokynnys, eli eri taajuuksien hiljaisimmat kuultavissa olevat äänenpaineet. Tämän lisäksi voidaan havaita, että kuulomme on herkimmillään kahden ja neljän kilohertsin välillä, johtuen korvakäytäviemme ominaisuudesta resonoida kyseisillä taajuuksilla. (Laaksonen, 2006, 29.)
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AKUSTIIKKA

Akustiikka on yksi fysiikan tieteenhaaroista, joka tutkii ääni-ilmiöitä. Se jakaantuu kahteen päähaaraan – aiemmin mainittuun psyko-akustiikkaan sekä fysikaaliseen akustiikkaan. Ensimmäisen tutkiessa ääntä ihmisen ja kuuloelinten näkökulmasta, jälkimmäinen
pyrkii tutkimaan ääntä objektiivisesti fysikaalisena ilmiönä, johon ihmisten omat tulkinnat ja kokemukset eivät voi vaikuttaa.

3.1

Ääni tilassa

Äänen käyttäytyminen eri tiloissa on riippuvainen monista asioista ja ne vaikuttavat
siihen kuinka me äänen kuulemme ja koemme. Tärkeimpiä tekijöitä ovat tietysti heijastavat pinnat, niiden materiaalit sijainnit ja asennot suhteessa äänilähteeseen, sekä tilan
leveys, pituus ja korkeus.
Amerikkalainen akustikko Leo Beranek on tehnyt luettelon erilaisista akustiikkaa kuvaavista käsitteistä koskien konserttisalien akustisia ominaisuuksia. Nämä käsitteet selittävät osaltaan sen, kuinka me tilan akustiikan koemme. Voidaan esimerkiksi puhua
intiimiydestä tai läsnäolosta (presence), jolloin kuulija saa käsityksen pienestä ja intiimistä tilasta. Vastaavasti tilan tuntua saadaan luotua jos ääni saadaan heijastettua kuulijalle monesta eri suunnasta ja laajalta alueelta. Lisäksi tila voi olla esimerkiksi kirkas,
jolloin korkeat taajuudet soivat tilassa pidempään. Myös dynamiikka voi olla konserttisalissa muuttuva tekijä. Sillä tarkoitetaan tässäkin tapauksessa äänen voimakkuuden
vaihtelualuetta, joka on tilassa mahdollinen. Dynamiikan alapäätä rajoittaa salin ja yleisön aiheuttama taustamelu. Kyseinen melu on otettava huomioon mm. akustisia mittauksia tehdessä, jotta se ei pääse vaikuttamaan merkitsevästi mittaustuloksiin. (Aro,
2006, 17.)
Tilalla on suuri merkitys eritoten musiikkiesityksissä, jossa tila luo tunnelmaa ja muodostaa eri musiikkilajeille sopivat puitteet. Jos esimerkiksi jokin edellä mainituista akustisista ominaisuuksista on suunnittelun vuoksi puutteellinen, voi se olla syynä koko musiikkiesityksen pilalle menemiseen. Usein asiat voivat olla hyvinkin pienestä kiinni eri
tyylien välillä – oopperassa selvyys ja soinnin täyteläisyys ovat yhtä tärkeässä roolissa,
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mutta opereteissa vaaditaan puheosien takia suurempaa selvyyttä. Samoin viihde-, kevyt- ja rytmimusiikki vaativat tilalta suurta selvyyttä – täyteläisyyttä voidaan lisätä keinotekoisesti efektein. Hyviä esimerkkejä akustisesti täyteläisistä tiloista ovat useimmat
kirkot, sillä täyteläisyyden tuntu on kirkkomusiikin tärkein vaatimus, kun taas teosten
hidas tempo sallii hieman heikomman selvyyden. (Aro, 2006, 18.)

3.2

Heijastuminen

Heijastukset ovat yksi merkittävän tekijä puhuttaessa akustiikasta ja tiloista. Heijastuksia syntyy ääniaaltojen saapuessa kohtaan, jossa väliaineen ominaisuudet muuttuvat.
Yksinkertaisimmillaan väliaine muuttuu, kun ilmassa liikkuva ääniaalto saavuttaa näennäisesti kiinteän aineen, kuten puuseinän. Harvemmin mieleen tulevia esimerkkejä voisi
olla ilman ja veden tai jopa kahden eri lämpötilassa olevan ilmamassan rajavyöhyke.
Äänen heijastuessa sen sisältämä energia ei sitoudu vastaan tulevaan väliaineeseen, eikä
ääni näin ollen juurikaan vaimene. Äänen heijastumisessa esiintyvät säännöt, heijastuskulmat, väliaineiden rajat jne. esiintyvät myös geometrisessä optiikassa, joten voidaan
puhua, että geometrinen akustiikka sen suhteen täysin analoginen.
Analogisuuden johdosta myös ääniaaltoja kuvataan äänilähteestä lähtevien äänisäteiden
avulla. Ne ovat aaltorintaman kanssa kohtisuorassa olevia, äänen etenemissuuntaa seuraavia viivoja. Näillä viivoilla kyetään kuvaamaan äänen käyttäytymistä ja heijastumista
tiloissa, joissa tilan ja heijastavien pintojen mitat ovat suuret verrattuna aallonpituuteen.
Näin ollen heijastumisia ei voida todenmukaisesti havainnollistaa äänisäteiden avulla
tutkittaessa matalia taajuuksia pienissä tiloissa. (Borenius ym. 1981, 48.)

KUVA 6. Puhesalin hyötyheijastukset (Borenius ym. 1981)
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Jos äänilähteeseen on suora näköyhteys, myös ensimmäinen kuultava ääni on suora signaali äänilähteestä. Tämän jälkeen kuullaan vasta ensimmäiset heijastukset, sillä ne kulkevat pidemmän matkan. Huoneheijastukset voidaan jakaa kahteen eri luokkaan, hyöty- sekä haittaheijastuksiin. Jos heijastuva ääni saapuu havaintopisteeseen alle 50 millisekunnin kuluttua suorasta säteilystä, voidaan puhua hyötyheijastuksesta. Noin 50 millisekunnin aikavälillä on tärkeä havaintopsykologinen merkitys. Useimmissa tapauksissa
kyseisen aikavälin sisällä saapuva äänienergia tulkitaan suoraan säteilyyn liittyvänä tai
sitä vahvistavana. Kun heijastus ylittää tämän raja-arvon, ihminen alkaa tulkitsemaan
sitä eri ilmiönä, kaiuntana tai kaikuna. Kyseinen ilmiö voi olla ongelma todella suurissa
tiloissa, joissa heijastuksen kulkumatkaero on yli 17 metriä. (Borenius ym. 1981, 64.)

3.3

Huonemoodit

Huoneresonansseista eli moodeista puhuttaessa tarkoitetaan tilanteita, joissa äänen
summautumisen johdosta huoneen akustiseen taajuusvasteeseen syntyy tietylle taajuudelle ja sen kerrannaisille korostumia ja vaimentumia. Nämä tilanteet ovat seurausta
ääniaaltojen summautumisesta, ja ne ovat voimakkaimmillaan kun huoneen vastakkaisten pintojen, esimerkiksi lattian ja katon, välimatka on sama kuin jonkin taajuuden aallonpituus, sen puolikas tai monikerta. Tällöin seinästä heijastunut ääni on samassa vaiheessa alkuperäisen äänen kanssa, ja sitä kutsutaan myös seisovaksi aalloksi. (Laaksonen, 2006, 15.)
Huonemoodit ovat lähes kaikkien suljettujen tilojen ongelma, mutta voimakkaimmillaan
ne ovat pienissä tiloissa joissa hyvin ääntä heijastavat pinnat ovat keskenään yhdensuuntaisia. Korostumat ja vaimentuvat sijaitsevat aina samoissa paikoissa – jossain päin
tilaa valittu taajuus kuuluu erittäin hyvin, toisaalla taas erittäin huonosti. Jos pintojen
välinen etäisyys on esimerkiksi puolet kyseisen taajuuden aallonpituudesta, muodostuu
huoneen keskelle erittäin voimakas vaimentuma ja laidoille korostumat. Aallonpituuden ollessa sama kuin etäisyys, vaimentumia muodostuu kaksi ja korostumia kolme.
Tästä syystä pisteiden määrä lisääntyy jokaisen monikerran yhteydessä. Kun pisteitä on
tarpeeksi tiheässä, yksittäisen pisteen merkitys ei ole enää kovinkaan suuri. Tästä voidaan päätellä, että huonemoodit ovat ongelma erityisesti matalien taajuuksien kanssa.
Pitkillä aallonpituuksilla yksittäiset moodit erottuvat suurien etäisyyksien vuoksi selke-
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ästi toisistaan. Lisäksi bassotaajuudet säteilevät äänilähteestä joka suuntaan ja kykenevät läpäisemään ohuet esteet. (Laaksonen, 2006, 15-17.)

3.4

Jälkikaiunta

Kun ääni heijastuu monista eri pinnoista useita kertoja ja kulkee näin huoneessa joka
suuntaan samalla viivästyen, syntyy moninkertaisten heijasteiden ja niistä aiheutuvien
viiveiden muodostama hajallinen äänikenttä eli jälkikaiunta. Jälkikaiunta siis soi suoran
alkuperäisen äänen jälkeen kokoajan hitaasti vaimentuen. Sitä mitataan normaalisti ns.
RT60-arvolla. Tällä tarkoitetaan aikaa, jonka kuluessa äänikentän äänenvoimakkuus on
pudonnut 60 desibeliä eli yhteen miljoonanteen osaan alkuperäisestä.
Jälkikaiunta tulee valita ja toteuttaa tilan halutun käyttötarkoituksen mukaan. Pop- ja
rock –henkiselle kevyelle musiikille RT60 arvo on usein melko lyhyt, noin puolesta
sekunnista sekuntiin. Klassiselle orkesterimusiikille arvo voi olla jopa useita sekunteja.
Jos akustiikassa on kyetty välttämään vahvat seisova aallot ja niiden muodostamat resonanssit, oikein mitoitettu jälkikaiunta-aika tukee musiikkia ja auttaa soittimia sulautumaan toisiinsa, mikä on tärkeää erityisesti akustisille kokoonpanoille.
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ÄÄNEN TUTKIMINEN JA MITTAUS

Ääntä voidaan tutkia hyvin monesta eri näkökulmasta – voidaan tutkia sen aaltoluonnetta ja diffraktioilmiöitä, absorbiota ja jälkikaiuntaa tai äänisätein esitettyjä heijastuksia.
Varsinkin kolme viimeksi mainittua ovat tärkeitä tekijöitä nimenomaan huoneiden akustisia ominaisuuksia tutkittaessa. Ääntä voidaan kuitenkin analysoida monin eri tavoin,
joissa ei suoraan tutkita tilaa, vaan havaintopisteeseen saapuvaa ääntä itseään.
Tällaisia mittaustapoja pyrin soveltamaan opinnäytetyöni tutkimusosassa. Tarkoituskaan ei siis ole mitata tutkittavan kohteen todellista akustiikkaa, vaan käyttää jo olemassa olevia tietoja ja taitojani, ja yrittää niiden avulla vahvistaa akustiikan aikaansaamat
muutokset mitattavassa signaalissa.
Metodit, joita tulen käyttämään, pohjautuvat pitkälti vahvistetun äänen ja äänentoistolaitteiden mittaamiseen. Näin ollen käytän siis apuna sähköisiä äänilähteitä todennäköisesti hyvinkin korkeilla äänenpaineilla.

4.1

Äänenpaine ja desibeli

Nimensä mukaisesti äänenpaineessa on kyse paineesta ja sen vaihtelusta. Kuitenkin niin
tässä kuin esimerkiksi äänen intensiteetin ja tehon tapauksessa suuruutta ilmaistaan
usein absoluuttisten yksiköiden (esim. pascal) sijasta suhteellista logaritmista desibeliyksikkö (dB) käyttäen. Yksikkö on saanut nimensä puhelimen kehittäjän Alexander
Graham Bellin mukaan, ja sitä käytetään akustisissa mittauksissa sekä kaikessa audiosignaalin välityksessä ja muokkauksessa. Näin ollen se on ehkä yleisin käytössä oleva
audioalan termi.
Desibeli ei sellaisenaan kerro absoluuttista totuutta – ei voida esimerkiksi sanoa, että
signaalin taso tai tilassa vallitseva äänenpaine on niin ja niin monta desibeliä. Kyseessä
on vain matemaattinen käsite, joka tarkoittaa tietyn suuruista suhdetta kahden toisiinsa
verrattavan arvon välillä. Desibeliä käytettäessä täytyy annetut arvot aina suhteuttaa
johonkin. Aiemman esimerkin sijasta voidaan esittää, että äänentaso on nyt 3 dB alhaisempi kuin ennen muutosta. dB-lyhenteen perään liitettävät lisäkirjaimet kertovat, mihin
annetulla arvolla milloinkin viitataan tai mikä on oletettu nollataso. Tällaisia voi olla
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esimerkiksi dBA (nollatasona akustisissa mittauksissa käytettävä äänenpaine mitattuna
kuulokäyrän mukaisella A-taajuuspainotuksella) tai dBu , jossa nollatasoa vastaa sähköisissä mittauksissa käytettävä jännitteen nollataso.
Akustisissa mittauksissa desibelit mitataan aina suhteessa ihmisen kuulokynnykseen, eli
hiljaisimpaan ääneen jonka nuori ja terve ihminen kykenee kuulemaan. Kuulokynnys on
selvitetty suurelle koehenkilöryhmälle tehdyin tutkimuksin, joten se ei ole täysin absoluuttinen arvo, mutta kelvollinen yleistettäväksi. Kuulokynnys ei myöskään vastaa täydellistä akustista hiljaisuutta. Kynnys voidaan mitata joko äänipainetasona (sound pressure level) tai äänen tehotasona (sound power level). Näistä ensimmäinen on käytössä
yleisempi, ja silloin ihmisen kuulokynnys (20 mikropascalia 1 kHz siniäänellä mitattuna) muodostaa yhteisen vertailutason, johon kaikkia muita ääniä verrataan. Tällöin siis
kaikki mittaamalla saadut arvot kertovat, kuinka monta desibeliä ne ovat kuulokynnystä
voimakkaampia. Yksikkönä käytetään merkintää dB SPL.
Desibeliasteikko on kymmenen potensseihin perustuva logaritminen asteikko, joten
mitä korkeammalla asteikossa ollaan, sitä jyrkemmin mitattavan suureen absoluuttinen
arvo kasvaa. Näin ollen 10 desibelin nousu äänenpaineessa tarkoittaa paineen kymmenkertaistumista, 20 desibelin nousu satakertaistumista ja niin edelleen. Myös kuuloaistimme on todettu noudattavan desibeliasteikon mukaista logaritmista käyrää. Jos kuulokynnys on 0dB ja kuulon kipuraja 120dB, näiden arvojen lineaarinen suhde olisi
1:1 000 000 000 000 eli yhden suhde biljoonaan. Desibeli-asteikko näin ollen helpottaa
suurten arvojen käsittelyä huomattavasti. (Borenius ym. 1981, 19; Laaksonen, 2006,
24–25.)
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TAULUKKO 2. Tyypillisiä desibeli-lukemia (Laaksonen, 2006)
10 dB SPL

Tuuleton metsä maaseudulla

20 dB SPL

Kuiskaus

30 dB SPL

Äänitysstudion taustakohina

40 dB SPL

Olohuone

50-60 dB SPL

Normaali keskustelu

70 dB SPL

Toimisto

80 dB SPL

Katuliikenne

90 dB SPL

Kuorma-auto

100-110 dB SPL

Ohiajava juna, rock-konsertti

120-130 dB SPL

Suihkukone, kipuraja

140 dB SPL

Välittömän kuulovaurion vaara

4.2

Taajuusvaste eli äänispektri

Äänivärähtelyjä voidaan mitata usein eri tavoin. Yksi yleisin mittaustapa on varmasti
hetkellinen äänenpaine, joka muodostuu kokonaisuutena kaikilta soivilta taajuuksilta.
Vaihtoehtoisesti äänentasoa voidaan mitata pienemmissä osissa, taajuuskaistoissa.
Usein kaistat sijoittuvat välillä 20 Hz – 20 kHz ja ovat leveydeltään oktaavin tai oktaavin kolmanneksen. Tällaisella mittaustavalla voidaan tutkia tilassa vallitsevaa taajuusvastetta eli äänispektriä. Spektristä on mahdollista lukea vain haluttujen taajuuksien
äänenpaine. Näin saadaan tarvittavaa tietoa esimerkiksi PA-laitteiden ekvalisointia varten, kun tiedetään, millä alueella ongelmakohdat sijaitsevat.
Spektrianalysaattoreita (Real Time Analyzer, RTA) löytyy monia erilaisia, niin laitteita
kuin tietokonepohjaisia sovelluksiakin. Niillä voidaan valita haluttu taajuuskaistan leveys sekä nopeus eli paluuajan säätö erilaisia mittauksia varten. Kuten aina mittauksia
tehdessä, on taajuusvastettakin tutkittaessa syytä muistaa ottaa huomioon tilan pohjakohina. Tämän vuoksi mitattavan äänen tulee olla merkittävästi pohjakohinaa voimakkaampi, jotta tulos on mahdollista lukea äänispektristä.

24

KUVA 6. Spektrianalysaattori, jossa taajuudet on kaistoitettu (Laaksonen, 2006)
Jokaisella kaiuttimella ja mikrofonilla on oma taajuusvasteensa. Yleensä laitevalmistajat
pyrkivät mahdollisimman suoriin taajuusvasteisiin, ja laitteiden mukana saattaa seurata
todistus juuri kyseisen yksilön taajuusvasteesta. Aina suora taajuusvaste ei ole kuitenkaan hyvä, vaan esimerkiksi mikrofoneissa voidaan tapauskohtaisesti hakea korostusta
ylä- tai alataajuuksille. Myöskään suora taajuusvaste kaiuttimessa ei takaa miellyttävää
ja tarkkaa kuuntelukokemusta, sillä taajuusvaste muuttuu heijastuksien sekä keskilinjalta pois siirtymisen johdosta. Myös erityyppinen musiikki saattaa tarvita omanlaisensa
taajuusvasteen, esimerkkinä konemusiikki joka rakentuu pitkälti matalilla taajuuksilla
toteutetun rytmin päälle.

4.3

Impulssit

Akustiikasta puhuttaessa impulssilla tarkoitetaan lyhytkestoista ”iskumaista” ääntä. Impulssien avulla kyetään tutkimaan mm. tilojen jälkikaiuntaa ja heijastuksia sekä niiden
aiheuttamia aikaeroja suhteessa suoraan signaaliin.
Impulssina voidaan käyttää käytännössä mitä tahansa hetkellistä ääntä, jos se vain tunnetaan hyvin. Tällöin voidaan matemaattisella analyysillä tutkia tilan ja mittausjärjestelmän reaktiota impulssiin, joka toimii referenssinä. Kun tilaan syötetään impulssi,
mittausjärjestelmään havaintopisteelle saapuu ensimmäisenä impulssin suora säteily,
tämän jälkeen tilan eri pintojen aiheuttamat kaiut, hetken päästä kaikujen kaiut ja niin

25
edelleen. Tällöin puhutaan tilan impulssivasteesta. Impulssivastetta voidaan tutkia ihan
sellaisenaan tai vaihtoehtoisesti sen antama tieto voidaan muuttaa taajuusvasteeksi.
(Saarinen, 7/2010.)

4.4

Mikrofonit

Mittauksia tehdessä tarvitaan oikeanlainen mikrofoni, ja lähestulkoon aina käytettäväksi
valitaan eritoten mittauksiin tarkoitettu mittamikrofoni. Näissä mikrofoneissa suuntakuvio on pallomainen, eli se ottaa teoriassa ääntä yhtä hyvin joka puolelta. Näin ollen sen
suuntaamisella ei pitäisi olla kovin suurta merkitystä mittaustuloksen suhteen, pelkkä
etäisyyden arvioiminen riittää. Käytännössä asia ei kuitenkaan aivan näin mene, sillä
suuntakuvioon vaikuttaa hyvinkin paljon mitattavan äänen taajuus. Lähes jokainen mikrofoni on alimmilla taajuuksilla pallokuvioinen, johtuen äänen perusominaisuuksista.
Vastaavasti korkeilla taajuuksilla pallokuviokaan ei ole täysin pyöreä, johtuen lyhyestä
aallonpituudesta ja mikrofonin oman rungon muodostamasta suhteellisen suuresta fyysisestä esteestä takaapäin tuleville äänille. Tästä syystä eritoten akustiseen mittaukseen
suunniteltujen pallokuvioisten mittamikrofonien kapselit ovat mahdollisimman pieniä,
ja ne on sijoitettu siten, että mikrofonin oma runko aiheuttaa äänenkululle mahdollisimman vähän esteitä ja heijastuspintoja. (Laaksonen, 2006, 232.)
Mittamikrofoneissa taajuusvaste on pyritty usein saamaan mahdollisimman suoraksi.
Kalliimman hintaluokan mikrofoneissa mukana toimitetaan todistus taajuusvasteesta,
halvemmissa tällaista ei aina ole tai siihen ei välttämättä voi luottaa. Tästä syystä mittauksissa käytettävän mikrofonin taajuusvaste on syytä itse tarkastaa, jos se suinkin on
mahdollista. Hieman epätasaisempikaan taajuusvaste ei estä mikrofonin käyttämistä,
kunhan itse tietää millä alueilla mikrofonissa on vaimentuma tai korostuma. Tällöin
mittaustuloksia analysoitaessa nämä poikkeamat voidaan ottaa huomioon. Näin ollen
harrastajalle päteviä mikrofoneja löytyy todella edullisesta hintaluokasta, jopa alle sadan euron. On kuitenkin syytä muistaa, että jos mittauksia suorittaa useammalla mikrofonilla samaan aikaan, täytyy jokaisen yksilön vastata toisiaan. Tähän ei aina halvoissa
mikrofoneissa ole mahdollista päästä.
Mikrofonin taajuusvastetta tärkeämpi seikka pitkiä aikoja mitatessa on mikrofonin
herkkyys. Herkkyys vaikuttaa suoraan siihen, kuinka suurilla äänenpaineilla mittaaja
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joutuu työskentelemään. Mitä herkempi mikrofoni on, sitä hiljaisempia paineita sillä
kyetään mittaamaan. Mittauksia suoritetaan usein erityyppisillä kohinoilla tai nk. sinisweepeillä. Sinisweep muodostuu sinimuotoisesta signaalista, joka muuttaa taajuuttaan
ajan mukana. Se voi olla lineaarinen, esim. 1 Hz / s, tai logaritmimen, esim. oktaavi /
ajanjakso (AFMG Ahnert Feistel Media Group 2006–2007, 41). Näin ollen sinisweep
on pidemmällä jaksolla hyvin raskasta kuunneltavaa. Jo 10 dB:n ero herkkyydessä säästää huomattavan paljon korvia täyden työpäivän aikana. Mittamikrofonit ovat lähtökohtaisesti herkempiä kuin äänityskäyttöön suunnatut sukulaisensa, mutta niistä löytyy kuitenkin suuriakin eroja toisiinsa verrattuna. (Saarinen, 1/2009.)

4.5

Mittaustekniikat

Lähtökohtaisesti mittauksissa voidaan käyttää kahta eri mittaustekniikkaa – yksi- ja
kaksikanavaista. Yksikanavaisessa mittauksessa käytetään nimensä mukaisesti mittausta
suoritettaessa vain yhtä kanavaa, eli sitä, johon mittamikrofoni on kytketty. Käytössä on
vain mittauksen kohde signaalina, ilman referenssiä. Kun tiedetään käytettävän testisignaalin ominaisuudet ja tunnetaan käytettävä järjestelmä, yksikanavainenkin mittaus vastaa useisiin kysymyksiin. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi mitattaessa pelkkää äänenpainetta (SPL) tai taajuusvastetta (RTA), tai oskilloskooppimaisessa signaalin tutkimisessa.
Kaksikanavaista mittausta (KUVA 8.) sen sijaan tarvitaan, kun mittaukset ovat aikariippuvaisia ja tutkitaan esimerkiksi taajuusvastetta (SysTunessa magnitude), vaihetta, signaalin impulssivastetta, äänen energiaa ajan funktiona (ETC eli energy time curve) tai
jälkikaiunta-aikaa. Ensimmäinen mittauskanava on varsinainen mittauksen kohde ja
toinen käytössä oleva kanava toimii ensimmäiselle referenssinä. Sitä verrataan mitattuun kanavaan, jonka avulla ohjelmisto osaa kompensoida käytetyn mittauslaitteiston
aiheuttamat latenssi, taajuus- ja vaihevasteet. Itse mittaustulos muodostuu siis vertaamalla näitä kahta kanavaa keskenään. Periaatteessa kaksikanavainen mittaus mahdollistaisi minkä tahansa äänen, kuten musiikin käytön testisignaalina referenssin ansiosta,
mutta koska läheskään kaikki musiikkikappaleet eivät sisällä taajuuksia koko taajuuskaistalta, ei musiikin käyttöä ammattimaisia mittauksia tehdessä voi suositella.
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KUVA 8. Kaksikanavainen mittausjärjestelmä (Saarinen, 7/2009)
Yksikanavaisessa mittauksessa ruudulla näkyvä taajuusvaste muodostuu siis mittasignaalin, mittausjärjestelmän ja mitattavan summasta. Kaksikanavaisessa mittauksessa
meille välittyy vain varsinainen mittauksen kohde, eli asia jota todennäköisesti halusimme alunperinkin mitata. (Saarinen, 7/2009)
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5.1

TAMPERE-TALO

Talo haaveissa

Tampere-talo, tamperelaisten ylpeys, koki pitkän matkan saavuttaakseen asemansa yhtenä pohjoismaiden parhaista konsertti- ja kongressikeskuksista. Sen historia juontaa
juurensa 1930-luvun lopulle paikallisten muusikoiden haaveeseen saada Tampereelle
oma konserttisali. Todennäköisesti ensimmäinen jälki historiassa on Suomen Muusikeriliiton (myöh. Tampereen muusikot) kirje kaupungin musiikkilautakunnalle syyskuussa
1938. Muusikot anoivat lautakunnalta toimenpiteitä ajanmukaisen konserttisalin rakentamiseksi kaupunkiinsa. (Järvelä, 2010, 14.)
Vuosien saatossa projekti lepäsi useankin päättäjän pöydällä, mutta asia painui unholaan
tai sitä siirrettiin eteenpäin. 1980-luvun alkupuolella hanke alkoi kuitenkin saada lopullisen muotonsa, ja huhtikuussa 1981 kaupunkisuunnittelutoimikunnan pöytäkirjassa
talosta käytettiin ensimmäisen kerran nimeä konsertti- ja kongressikeskus. Vapaasti
silloista kaupunginjohtajaa Pekka Paavolaa lainaten, mitään virallista päätöstä asiasta ei
tehty, mutta kun suunnittelu käynnistyi ja rakennustoimikunta aloitti työnsä joulukuussa
’81, oli selvää että suunniteltiin monipuoliseen käyttöön soveltuvaa rakennusta. Eräänä
esimerkkinä käytettiin mm. jo aiemmin Suomeen rakennettua Finlandia-taloa. Lähtökohtana oli, että talo piti saada myös tuottamaan. Toimikunta esitteli suunnitteilla olevan talon huonetilaohjelman puoli vuotta työnsä aloittamisen jälkeen. Sen mukaan
Tampereelle rakennettaisiin Suomen ja Pohjoismaiden suurin konsertti- ja kongressitalo. Hanke oli tähän mennessä vaatinut aikaa jo yli 40 vuotta. (Järvelä, 2010, 24–26.)

5.2

Rakentaminen

Tampere-talolle oli jo aiemmin kaavailtu paikaksi vanhaa teurastamon tonttia Sorsapuiston kupeesta. Kun rakennushanke ei kuitenkaan ollut ottanut tuulta alleen, oli teurastamon tilalla aloittanut toimintansa eläintarha. Kun sekin lopetti toimintansa alueella
vuonna 1972, alkoi kaupungin johto miettiä aluetta Tampere-talon tonttina aivan kuin
uutena ideana. Tulevan konserttitalon paikka tontilla määriteltiin asemakaavassa vuonna

29
1977 ja rakentamisen aloittaminen ajoitettiin toimintasuunnitelmassa 80-luvun puoliväliin. (Järvelä, 2010, 29.)
Tampere-talon suunnittelu tapahtui vuosien 1981 ja ’87 välillä. Suunnittelua toteuttamaan asetettu toimikunta kokoontui viikoittain, otti huomioon tulevien käyttäjäryhmien
tarpeet ja tutustui konserttitaloihin ympäri Euroopan. Jo alkuvaiheessa suunnittelun yhdeksi asiantuntijaksi kutsuttiin arkkitehti Alpo Halme. Häntä pidettiin akustisen tietämyksen parhaana asiantuntijana Suomessa. Hänen toteuttamiaan akustiikan toimivuutta
testaavia pienoismallitutkimuksia sovellettiin mm. Oulun Madetojan salin, Kuopion
Musiikkikeskuksen sekä Itävallan Linzin Brucknerhausin salien suunnittelussa ennen
Tampere-taloa. (Järvelä, 2010, 40.)
Talon arkkitehtuuria kilpailutettiin ja talo haki muotoaan vuosien ’81 ja ’86 välillä. Jälkimmäisen vuoden kesällä valmistuivat vielä ilman nimeä olevan rakennuksen piirustukset, jotka valtuusto hyväksyi 6.8.1986. Hyväksynnän jälkeen talon pienoismallia
esiteltiin valtuustolle, jonka silloinen puheenjohtaja Matti Koponen toivoi talossa olevan akustiikkaa niin paljon, ettei sitä tarvitse kantaa säkillä. (Järvelä, 2010, 52.)
Talon rakentaminen aloitettiin kesällä 1987, ja sen oli määrä olla rakennusteknisesti
valmis 31.12.1989 ja käyttöönottokunnossa 1.6.1990 (Järvelä, 2010, 63). Huolimatta
hyvin tiukasta aikataulusta ja rakennusalan ammattilaisten vähyydestä vuonna 1989,
hanke valmistui aikataulussa. Rakennus luovutettiin kaupungille sovitusti 1.6.1990.
Ennen luovutusta talossa oli suoritettu n. 260 tarkastusta ja vielä edeltävänäkin päivänä,
toukokuun viimeisenä, tehtiin 16 tuntia kestänyt luovutustarkastus.

5.3

Iso sali

Talon pääsaliksi kaavailtu iso sali suunniteltiin alusta pitäen monet tarpeet, kuten ooppera, huomioon ottaen. Kaupunginorkesterille, tilan yhdelle päätoimijalle, iso sali olisi
valtava harppaus. Silloin käytössä ollut yliopiston juhlasali veti vain 600 henkeä, kun
taas isossa salissa paikkoja olisi huimat 1870. Se ylitti jopa Finlandia-talon paikkamäärän noin sadalla, joten Tampereen konserttitalosta tulisi Suomen ja Pohjoismaiden suuri.
Tämän vuoksi selkeimmiksi tavoitteeksi otettiin monikäyttöisyys ja musiikillisesti korkeatasoisen salin rakentaminen.
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Iso sali mitoitettiin ja muotoiltiin ensisijaisesti saarimuotoisen orkesterimusiikin ja kuoroteosten vaatimusten mukaiseksi. Sen jälkikaiunta-aikaa voidaan säätää portaattomasti
1,5 ja 2,2 sekunnin välillä. (Järvelä, 2010, 121.)
Talon kansainväliset avajaiset pidettiin 26.10.1990. Tuolloin juhlakonsertissa esiintyi
English Chamber Orchestra solistinaan venäläinen huippumuusikko Mstislav Rostropovitsh. ”Rostropovitsh soitti viimeistä kappalettaan, jossa musiikki menee koko ajan hiljaisemmaksi ja hiljaisemmaksi, kunnes se loppuu. Tulee täydellinen hiljaisuus, kaikki
ihmiset pidättävät hengitystään. Kukaan ei uskalla taputtaa, kunnes hänen vaimonsa
aloittaa. Sen hiljaisuuden kuuleminen oli yksi parhaita hetkiä, mitä olen näissä saleissa
koskaan kokemus”, totesi omaa tähtihetkeään elänyt ja salin akustiikan suunnitellut
akustikko Alpo Halme. Konsertin jälkeen Rostropovitsh antoi talosta lausunnon: ”Tampere-talo on maailman kymmenen parhaan konserttitalon joukossa”. (Järvelä, 2010,
148.)

5.4

Akustiikkaremontti

Kesällä 2011 Tampere-talon isossa salissa tehtiin sen historian siihen asti mittavin remontti, arvoltaan 380 000€. Remontin tarkoituksena oli korjata jo loistavasti soivan
salin akustiikan pieniä ongelmakohtia sekä vaihtaa lavan katon valot energiaa säästäviksi led-valoiksi.

5.4.1 Taustasyyt
”Orkesterille muutto uuteen taloon (Tampere-talon valmistuttua) oli kuin taivaaseen
olisi päässyt. Sitä oli niin kauan odotettu. Ihan kaikki odotukset eivät kuitenkaan täyttyneet. Todettiin, että Iso sali oli erinomainen, mutta pieniä ongelmia oli keskinäisessä
kuuluvuudessa”. Näin muistelee ensikokemuksiaan uudesta konserttisalista muusikko
Juha Mononen (Järvelä, 2010, 141). Hyvästä suunnittelusta ja saamistaan kehuista huolimatta Iso sali ei siis ollut täysin virheetön. Varsinkin lavan sisäinen kuuluvuus niin
sivu- kuin pystysuunnassa osoittautui orkesterille hankalaksi heti rakentamisen jälkeen.
Tämän lisäksi myös katsomossa havaittiin selkeitä kuuluvuuseroja eri paikkojen välillä,
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pääosin siksi, ettei orkesterin yläpuolella ollut lainkaan ääntä heijastavaa pintaa. Moni
orkesterisoitin on äänen osalta kuitenkin selkeästi ylöspäin suuntaava. (Liite 1.)
Tekemäni pienimuotoinen sähköinen kysely Tampere Filharmonian yksittäisten muusikoiden suuntaan tuki Hannu Linnun antamaa virallista lausuntoa. Ongelmaksi mainittiin
muun muassa jousien ja varsinkin 1. viulujen heikko kuuluvuus yleisöön, jota verrattiin
”akustisesti jalkoihin jäämiseksi”. Samassa vastauksessa mainittiin myös lavan etuosan
soitinten huono kuuluvuus taakse. (Liite 2.)

5.4.2 Suunnitelmat
Isossa salissa suoritettiin kattavia akustisia tutkimuksia mm. akustiikkaan erikoistuneen
kotimaisen Akukon OY:n sekä arkkitehtitoimisto Esa Piirosen toimesta. Aluksi salissa
suoritettiin kattavat akustiikkamittaukset ja tämän jälkeen salista tehtiin akustinen tietokonemalli. Mittausten ja mallin avulla akustikko pystyi suunnittelemaan luonnokset
akustiikkaa parantavista rakenteista. (Liite 3.)
Luonnoksia testattiin väliaikaisten rakenteiden avulla Tampere Filharmonian harjoituksissa syksyllä 2008. Ero oli selkeästi niin orkesterin, kapellimestarin kuin akustiikan
asiantuntijoidenkin kuultavissa välittömästi rakenteiden paikalleen sijoittamisen jälkeen.
Orkesterin taiteellinen johtaja Hannu Lintu toteaa lausunnossaan (Liite 1) akustiikkaa
eniten edistävien rakenteiden olleen orkesterin yläpuolelle ripustetut heijastinlevyt, ns.
akustiikkapilvet.
Tehtyjen tutkimusten ja kokeilujen perusteella Ison salin alkuperäinen arkkitehti Esa
Piironen lähti suunnittelemaan akustikon, salin teknisen päällikön sekä teatterimekaniikan suunnittelijan avustuksella luonnoksia lopullisista, toteutettavista rakenteista. (Liite
3.)

5.4.3 Toteutuminen
Remontti, jonka pääasiallinen tarkoitus oli korjata akustiikassa todetut virheet mutta
myös vaihtaa lavan yläpuolella olevat valot energiatehokkaiksi led-valoiksi sekä huoltaa
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lavan alla olevia nostimia, toteutettiin kesän 2011 aikana. Akustiikkaa lähdettiin korjaamaan mm. takaseinää lähentämällä ja lisäämällä siihen muunneltavissa oleva vaimennusverhous, sekä päällystämällä lavan sivuilla olevien parvekkeiden yllä olevat
heijastinlevyt kuperalla pleksillä. (Liite 1.)
Koko remontin kenties tärkeimmäksi osa-alueeksi voidaan kuitenkin nostaa lavan ylle
ripustetut kuperat heijastinlevyt, jäljempänä akustiikkapilvet. Niitä asennettiin kattoon
neljään eri riviin kaiken kaikkiaan 28 kappaletta, joista etummainen rivi muodostuu
kolmionmallisista heijastimista (Liite 4). Akustiikkapilvet ovat rakennettu 5 mm paksusta, kirkkaasta akryylista, jotta lavan yleisvalaistus ei kärsisi. Pilvet roikkuvat sähköisten nostimien varassa 3 mm paksujen vaijereiden varassa, joten ne on mahdollista
salin käyttötarkoituksen mukaan laskea aivan katon rajasta optimikorkeuteensa 7,5 metriin. Kiinnitys on toteutettu niin, että pilvet on mahdollista irrottaa vaijereista tarpeen
tullessa. (Liite 5.)

33
6

AKUSTIIKKAPILVIEN VAIKUTUKSEN TODENTAMINEN

Akustiikkaremontti valmistui lopulta suunnitelmien mukaan noin kahdessa kuukaudessa, ja Tampere-talon Ison salin lava sai ylleen pilvitaivaan. Tampere Filharmonia pääsi
kokeilemaan uutta akustiikkaa ensimmäistä kertaa elokuussa 2011 aloitettuaan kautensa
kahdella äänilevyprojektilla. Yleisön ensikosketus tapahtui jonkin verran myöhemmin
syyskauden avajaiskonsertissa syyskuun alkupuolella. (Hautala, 2011.)
Muutokset todettiin niin muusikoiden kuin talon henkilökunnankin puolesta toimiviksi
ja akustiikkaa parantaviksi. Tampere-talo oli jälleen Suomen kolmen parhaimman konserttisalin joukossa yhdessä tuoreen Helsingin Musiikkitalon sekä Lahden Sibelius-talon
kanssa.
Itseäni alkoi kiinnostamaan eritoten akustiikkapilvet ja niiden tuomien muutoksien selvittäminen mittaamalla. Minulla oli perustason tiedot äänestä ja sen fysiologiasta, sekä
olin tutustunut livetapahtumiin tarkoitettujen äänentoistojärjestelmien mittaamiseen
sekä mittauksessa käytettäviin laitteistoihin ja ohjelmistoihin. Oli siis vain selvitettävä,
voisinko soveltaa oppimiani taitoja ja osoittaa akustiikkapilvien vaikutuksen kokeellisemmallakin tavalla. Akustiikan asiantuntijoiden ennen remonttia tehtyihin mittauksiin
en voisi omia tuloksiani verrata. Akustiikkapilvet voidaan kuitenkin tarvittaessa nostaa
aivan katonrajaan tai poistaa kokonaan, ja sitä kautta minulle aukesi mahdollisuus suorittaa mittaukset kahdessa akustisesti erilaisessa ympäristössä.

6.1

Mittauksen suorittamiseen käytettävät välineet

Mittausjärjestelmäni, nk. SUT eli system under test, koostuu aiemmin esitetyn järjestelmän (KUVA 8.) tapaan tietokoneesta, äänikortista, mikrofonista ja kaiuttimesta. Tietokoneena toimii Applen MacBook Pro, johon olen erikseen asentanut Microsoftin
Windows 7 –käyttöjärjestelmän. Näin siksi, että käyttämäni SysTune-ohjelmisto on
tarjolla vain Windowsille. Laadukkaista AD/DA-muunnoksista vastaa Motun 896MK3
ulkoinen äänikortti. Äänen vahvistuksen olen suunnitellut hoitavani Tampere-talon laitteistolla, eli tässä tapauksessa d&b:n D6-päätevahvistimella ja saman valmistajan moni-
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käyttöisellä M4 -monitorikaiuttimella. Itse mittaus suoritetaan dbx:n DriveRack RTA-M
–mittamikrofonilla.

6.2

Odotukset tuloksista ja mahdolliset ongelmat

Tampere Filharmonialle kohdistamani kyselyn ja akustoinnista vastaavan akustikon
kanssa käymäni sähköpostikeskustelun perusteella voidaan turvallisesti todeta remontin
onnistuneen ja korjanneen tilassa ilmenneitä puutteita. Sisäinen kuuluvuus on vastauksien mukaan parantunut ja kaikki kuulevat toisiaan selkeämmin ja paremmin.
Yläpuolella sijaitsevan heijastuspinnan tuominen lähemmäksi orkesteria vaikuttaa ennen kaikkea ensiheijastuksien saapumisaikaan. Äänen kulkema matka lyhenee merkittävästi, joten heijastus saapuu aiemmin. Kuten todettua, riittävän lyhyellä viiveellä saapuva heijastus koetaan suoraa signaalia vahvistavana tekijänä edesauttaen näin soitinten
erottumista. Kuperaan muotoon valettujen akryylilevyjen tarkoitus olikin hajottaa ääntä
tasaisesti, pitää kaiunta-aika korkeana ja lisätä nopeita heijastuksia juuri kuuluvuuden
parantamiseksi. Akryylilevyille ei ollut saatavilla virallisia heijastus- tai absorbioarvoja, mutta tuossa muodossa jossa ne ovat kattoon asennettu, vastaava akustikko arvioi niiden heijastavan n. 95-98 % äänestä taajuuskaistalla 250–4000 Hz. Tuon alueen
alittavilla taajuuksilla, eritoten 125 Hz kohdalla absorbio saattaa olla hieman korkeampaa, ja heijastus jäänee 92–95 % tuntumaan.
Akryylilevyillä lienee myös selkeä vaikutus yleisön kuuluvuuteen. Sen lisäksi, että ne
toimivat samaan tapaan vahvistavana tekijänä nopeiden heijastusten kanssa, ne myös
estävät ja diffuusoivat kovan tasaisen katon aiheuttamat vahvat heijastukset ja lisäävät
siten salin tilan tuntua korostamalla sivuilta tulevia heijastuksia. Aivan etummaisissa
riveissä voitaneen taajuusvasteessa havaita vastaavia muutoksia kuin lavallakin, sekä
suurella todennäköisyydellä ääntä hajottava muotoilu tasaa kuuluvuuseroja koko yleisön
alueella.
Näiden seikkojen pohjalta oletan näkeväni onnistuneissa mittaustuloksissa äänenpaineen kasvua eritoten välillä 1–4 kHz, sekä impulssivasteiden huomattavaa lyhentymistä.
Toisaalta, varsinkin jälkimmäisten selvittäminen voi osoittautua hankalaksi, sillä heijastuksia saapuu monesta muustakin suunnasta. Arvioideni mukaan levyjen aiheuttamien
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heijastuksien pitäisi kuitenkin saapua vuotavan suoran signaalin jälkeen ensimmäisenä
ja voimakkaimpana. Vuotava suora signaali on todennäköisesti filtteröitävissä mittaustuloksista pois, sillä se keskittynee lähinnä ympärisäteileville ja ohuet esteet läpäiseville
matalille taajuuksille.
Suurimmaksi ongelmaksi arvioin taustamelun sekä mittaussignaalin tason. Taustamelu
itsessään ei liene ongelma, mutta testisignaalina käyttämääni pink noisea täytyy todennäköisesti ajaa erittäin suurella äänenvoimakkuudella. Näin siksi, että mittaan heijastusta, joka kulkee pitkän matkan ennen saapumistaan mittauspisteeseen ja heikkenee näin
ollen matkalla merkittävästi. Jotta mittaustulos olisi kelvollinen, pyrin pitämään mittapisteelle saapuvan heijastuneen äänen n. 30 dB:iä taustamelua voimakkaampana. Tämä
asettaa selkeitä rajoitteita mittausten mielekkäälle suorittamiselle.

6.3

Mittausten suorittaminen

Heti mittauslaitteistoa kasatessani törmäsin ikävään ongelmaan – kaavailemaani d&b:n
M4 –monitoria ei ollut sillä hetkellä varastossa, vaan ne olivat kiertämässä kesän festivaaleilla. Tarvitsin mahdollisimman laajalla suuntakuviolla varustetun äänilähteen, ja
ainoaksi varteenotettavaksi vaihtoehdoksi jäi lopulta Turbosoundin valmistama, kaksielementtinen TFM-212 monitorikaiutin. Kaiuttimen, kuten mikrofoninkin suuntakuviolla esitetään, kuinka laite säteilee eri suuntiin tai ottaa vastaan eri suunnista tulevia
ääniä ja taajuuksia. Suuntakuvio esitetään usein piirroksella, jossa suuntakuvion muoto
näkyy samanaikaisesti eri taajuuksilla (Laaksonen, 2006, 231).
Laite ei ollut minulle ennestään tuttu, mutta sen iän johdosta osasin odottaa, ettei se olisi
taajuusvasteeltaan lähimainkaan yhtä tasainen kuin alun perin valitsemani M4. Jälkimmäisen etuna olisi myös ollut yhden elementin koaksiaalirakenne, jolloin kaiutin ei aiheuttaisi itsessään kampasuodinefektin kaltaisia ongelmia.

36

KUVA 9. Valmistajan ilmoittama taajuusvaste TMF-212 -kaiuttimelle (Turbosound,
1999.)
Mittasin uuden työkaluni saman tien n. 1 metrin etäisyydeltä molempien elementtien
välistä, kaiuttimen keskilinjalta. Mittaustulos (KUVA 10.) poikkesi huomattavasti valmistajan ilmoittamasta taajuusvasteesta (KUVA 9.) Ainoat suorat linjat olivat mittaasteikon apuviivat, ja tällaisenaan en todennäköisesti käyttäisi kaiutinta edes sen alkuperäisessä tarkoituksessaan kulmamonitorina. Taajuuksien väliset äänenpaine-erot olivat
korkeimmillaan 18 dB:n luokkaa.

KUVA 10. Monitorin tämänhetkinen taajuusvaste näkyy kuvassa mustana käyränä.
Mittauksien suorittamiseen monitorin taajuusvaste ei onneksi vaikuta, sillä akustiikkapilvien mahdollisesti aiheuttama muutos näkyy samalla tavalla minkälaisessa vasteessa
tahansa. Nostin monitorin noin metrin korkeudelle ja suuntasin sen lähes ylöspäin.
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Kytkettyäni vielä muut laitteet lisäsin mittausvälineistööni langattoman reitittimen sekä
matkapuhelimen. SysTunea on mahdollista hallita mobiiliselaimella lähiverkon yli, joten lisäys mahdollisti mittauksien tallentamisen WiFi-verkkoja tukevan puhelimen avulla ilman, että minun tarvitsi joka kerta mikrofonin siirtämisen jälkeen palata tietokoneen
luokse. Tämä nopeutti muuten hidasta mittausoperaatiota huomattavasti.
Mittauspaikkojen suhteen päädyin lopulta neljään pisteeseen, jotka vastaavat sijainniltaan suurin piirtein ensimmäisiä viulusektioita, puhallinsektion keskiosaa, sello/bassosektiota sekä viimeisenä kapellimestarin ympäristöä. Näiden pisteiden välillä
siirsin äänilähdettä sekä mikrofonia. Salin symmetrisyyden vuoksi jätin muutamia muodostuvia yhdistelmiä huomioimatta
Ennen siirtymistä varsinaiseen tilan mittaamiseen, varmistin vielä käyttämäni äänenvoimakkuudet riittäviksi vertaamalla satunnaisesti valitun mittapisteen tasoa tilassa vallitsevaan pohjakohinaan (KUVA 11.)

KUVA 11. Tampere-talon ison salin pohjakohina ja testisignaalin taso
Tämän jälkeen oli mahdollista aloittaa mittausten suorittaminen. Heti ensimmäinen mittaustulos toi ilmi ongelman impulssivasteen kanssa: kaiutin säteilee suuntakuvionsa
ulkopuolellekin hyvin voimakkaasti. Tämän seurauksena impulssivasteesta ei voinut
varmasti sanoa, onko voimakkain ensimmäinen piikki katosta tulleen heijastuksen vai
suoran signaalin aiheuttama (KUVA 12.)
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KUVA 12. Impulssivaste ilman pleksiä
Käytännössä pystyin asian varmistamaan mittaamalla lasermitan avulla etäisyyden arvioituun heijastuspisteeseen ja laskemalla sen sekä äänennopeuden avulla matkaan kuluvan ajan. Halusin kuitenkin, että kyseinen aika selviää suoraan mittaustuloksia katsomalla, ja ratkaisin ongelman pystyttämällä pleksiseinän mikrofonin sekä äänilähteen
väliin. Näin pystyin estämään korkeampien äänien suoran säteilyn mikrofonille. Mataliin taajuuksiin tämä ei auttanut, mutta pystyin ohjelman sisällä filtteröimään tuloksista
pois kaiken valitun taajuuden alittavan materiaalin. Tämän jälkeen impulssivasteesta
näkyi selkeästi katosta saapuva ensimmäinen vahva heijastus (KUVA 13.)

KUVA 13. Impulssivaste pleksin kanssa
Taajuusvasteessa pleksit aiheuttivat sen, että erot matalien ja korkeiden äänien välillä
kasvoivat entisestään (KUVA 10., turkoosi käyrä). Lopputuloksen kannalta sillä ei kuitenkaan ollut tässäkään tapauksessa merkitystä, sillä tilanne oli sama jokaiselle mittauspisteelle.
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Mittauksien mahdollisen tarkan lopputuloksen takaamiseksi ja osin vain yhden käytössä
olleen mikrofonin takia, päädyin nostamaan ja laskemaan akustiikkapilviä lähes jokaisen mittauksen välissä. Tämä oli hidasta, mutta näin varmistin, että mikrofoni ja äänilähde ovat aina täsmälleen samassa paikassa. Ainoa muuttuva tekijä oli akustiikkapilvien korkeus, joiden millintarkasta sijainnista piti huolen tietokoneohjatut nostimet.
Eri pisteet lavalla mitattuani päätin vielä asettaa äänilähteen lavan keskelle ja suunnata
sen yläviistoon yleisöä kohden. Tämän jälkeen mittasin myös muutoksen salin keskilinjalta n. 4 penkkirivin välein aina salin puoliväliin asti. Olihan arvioitu, että pilvet vaikuttivat myös yleisölle saapuvan äänen taajuusvasteeseen.
Kaikesta huolimatta sain suoritettua mielestäni riittävät mittaukset n. yhden työpäivän
aikana. Mahdollisuus ohjata SysTunea langattomasti säästi minulta huomattavan paljon
aikaa, ja näin pystyin kompensoimaan pilvien jatkuvaan nostamiseen ja laskemiseen
kuluneen ajan. Myös päätös karsia mittauspisteitä oli korvien säästämisen lisäksi oikea
ratkaisu tulosten tulkitsemisen suhteen, sillä jo tässäkin ajassa mittauksia syntyi useita
kymmeniä.
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MITTAUSTULOSTEN ANALYSOINTI

Mittauspäivän lähestyessä epäilykseni mittausten onnistumista kohtaan kasvoivat jatkuvasti. En ollut enää lainkaan varma, oliko käyttämilläni laitteilla ja menetelmillä mahdollista löytää erot tilan soinnissa. Erot olisivat hyvinkin saattaneet olla niin pieniä, että
en niitä tuloksista erottaisi, vaan tulkitsisin mittausvirheiksi. Kuitenkin, jo ensimmäisen
pisteen mitattuani yllätyin positiivisesti – ero akustiikkapilvien kanssa oli todella selkeä
ja tulokset tukivat osaltaan jopa ennakko-odotuksiani,

7.1

Muutokset lavalla

Ensimmäisen tulosparin muodostavat pisteet, joissa äänilähde oli keskellä arvioitua Iviulujen sijaintia, ja mittauspiste suurin piirtein puhaltajasektion keskikohdassa. Silmämääräisesti arvioituun heijastuspisteeseen oli matkaa lasermitan avulla mitattuna hieman reilut 13 metriä kokonaismatkan ollessa näin vajaa 26 metriä. Käytettäessä äänennopeutena 340 m/s, kyseiseen matkaan tulisi kulua aikaa keskimäärin 80 millisekuntia.
Pilvien ollessa ala-asennossa, eli n. 7 metrin korkeudessa äänen kulkema matka lyhenee
huomattavasti. Koska pilvet olivat läpinäkyvää akryylimuovia, en mittaamalla saanut
etäisyyttä, mutta matkan on oltava jonkin verran yli puolet aiemmin mainitusta. Näin
ollen siihen kuluva ajan tulisi olla lähellä 40 millisekuntia.

KUVA 14. IR ensimmäisellä mittauspisteellä pilvien kanssa ja ilman.
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Olen nimennyt tulokset äänilähteen Mx, mittauspisteen Px, sekä akustiikkapilvien asennon y tai a (tarkoittaen ylä- ja ala-asentoa) mukaan. Näin ollen kuvasta 14 käy ilmi, että
kyseessä on ensimmäinen suoritettu mittaus (M1P1). Punainen tulos (M1P1y) on saatu
akustiikkapilvien ollessa ylhäällä ja sininen (M1P1a) vastaavasti niiden ollessa alhaalla.
SysTunea on mahdollista pyytää näyttämään halutun pisteen absoluuttiset, sekä tarvittaessa suhteelliset arvot toisiin pisteisiin nähden. Tässä kuvassa aika on ilmaistu absoluuttisina arvoina pisteissä #1 ja #2, ja ne vastaavat suoraan tekemiäni laskelmia. Tätä, kuten jäljempiäkin tuloksia voidaan näin ollen pitää uskottavina.
Käsitellessäni heijastuksia kappaleessa kolme, totesin heijastuksien muuttuvan nk. hyötyheijastuksiksi, eli suoraa ääntä tukeviksi heijastuksiksi, kun niiden aikaero suoraan
ääneen on alle 50 millisekuntia. Tässä tapauksessa pilvien aikaansaama vasteajan lyhentyminen n. 80 millisekunnista n. 40 millisekuntiin auttaa orkesterin soittajia kuulemaan
varsinkin heistä kauimpana olleita muita soittajia selkeämmin ja voimakkaammin.
Äänilähteen ensimmäisen sijainnin kanssa suoritettu ensimmäinen mittaus muodosti
myös orkesterilta saatujen vastausten perusteella tärkeimmän linjan – juuri I-viulujen
kerrottiin kuuluvan pilvien kanssa paremmin puhaltajille. Niin sanottu soitinten attack,
josta soittimet on mahdollista tunnistaa, sijaitsee jousilla karkeasti ilmaistuna jossain 2
ja 10 kilohertsin välillä, riippuen soittimesta ja sen soittotavasta. Kuvassa 15 käy ilmi
akustiikkapilvien vaikutus ensimmäisessä mittauspisteessä.

KUVA 15. Taajuusvaste I-viulut – Puhaltajat –akselilla.
Kuvaajasta nähdään, että taajuusvaste muuttuu melko vähän välillä 40–2000 Hz. Tämän
jälkeen eroa alkaa kuitenkin muodostua parhaimmillaan jopa n. 3 desibelin verran aina
viiteen kilohertsiin asti. Sama ero on nähtävissä uudelleen vielä 10 kHz:n jälkeisillä
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taajuuksilla ja se jatkunee samanlaisena myös yli 20 kHz:n, jossa sijaitsee mm. soitinten
harmoniset kerrannaiset. Valitettavasti äänilähteenä toimivasta kulmamonitorista loppui
kuitenkin toistoalue jo ennen tätä. Tulos joka tapauksessa osallaan tukee ennakkoodotuksia ja korvalla tehtyjä havaintoja – viulut ovat suurella todennäköisyydellä selkeämmin havaittavissa.
Tarkasteltaessa samaa mittausväliä toisinpäin, huomataan, että tilan akustoinnin vuoksi
ilmiö ei ole havaittavissa puhaltajilta viulisteille (KUVA 16). Taajuusvaste alkuperäisen
kaltainen pitkällä matkalla, eivätkä akustiikkapilvet näin ollen radikaalisti muuta puhaltimien tai lyömäsoitinten sointia viulisteille. Salin ollessa lähes symmetrinen, sama voidaan todeta myös sellojen ja bassojen kohdalla.

KUVA 16. Puhaltimien sointi lavan eteen sivuille.
Poikittaissuunnassa pilvien vaikutus oli jokseenkin tasaisempi – taajuusvaste nousi monin paikoin suurin piirtein saman verran (KUVA 17). Näin ollen pilvien voidaan todeta
myös hajottavan ääntä niin, että se kuuluu lavalla ja täten myös yleisössä tasaisemmin.

KUVA 17. Taajuusvaste lavalla poikkisuunnassa mitattuna.
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7.2

Muutokset yleisössä

Akustiikkapilviä suunnitellessa niiden vaikutusta yleisöön ei tietojeni mukaan erikseen
mietitty. Kuitenkin hyvin pian huomattiin, että niillä on myös suuri merkitys sillä suunnalla. Impulssivasteessa tapahtunut muutos ei ollut järin suuri – se pienentyi ensimmäisillä istuinriveillä n. 70 millisekunnista lähelle 50 millisekuntia. Mitä kauemmas lavasta
siirryttiin, sen pienempiä muutokset lopulta olivat, ja n. puoliväliin mennessä akustiikkapilvien vaikutus ei ollut enää mittaamalla havaittavissa.
Impulssivasteen pienentyminen oli odotettavissa oleva asia, mutta hieman yllätyksenä
tuli taajuusvasteessa (KUVA 18) tapahtunut muutos – se oli kauttaaltaan todella voimakas ensimmäisillä istuinriveillä. Jo matalillakin taajuuksilla eroa vertailuarvoihin oli 2
dB:n molemmin puolin, ja ylöspäin mentäessä ero saattoi paikoitellen olla lähellä 4
dB:iä.
Salin puoliväliin päästessä myös erot taajuusvasteessa tasoittuivat (KUVA 19), ja siitä
taaempana pilvillä ei ole merkittävää vaikutusta sointiin.

KUVA 18. Taajuusvaste ensimmäiseltä penkkiriviltä mitattuna

KUVA 19. Taajuusvaste puolesta välistä salia
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Se, onko eturivien muutos koettavissa eduksi vai haitaksi, on pitkälti kuulijasta kiinni.
Kyseessä on kuitenkin kokonaisvaltainen taajuusvasteen nousu melko tasaisesti, joten
orkesteri kuulostaa soivan kovempaa. Soinnin värissä ei varsinaista muutosta tapahdu.
Hiljaisissa osissa tästä voi olla hyötyäkin, mutta en usko että kuuluvuus tältä osin on
yleisölle ollut ongelma. Toteaisin siis, että pilvillä on vaikutus yleisöön, mutta kuuntelukokemusta se ei varsinaisesti paranna – tosin ei myöskään huononna.
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POHDINTA

Työn tekeminen osoittautui lopulta yllättävänkin mielenkiintoiseksi projektiksi. Teoriaosuuden kirjoittaminen sujui joutuisasti, ja samalla pääsin kertaamaan jo unohtuneita
asioita jo lukio-aikana kiinnostaneesta ääniopista. Lisäksi materiaaleja läpi käydessä
opin myös paljon uutta, joka ei suoranaisesti liittynyt aiheeseeni ja ei täten päätynyt itse
työhön.
Käytännön osuus oli selkeästi haastavin osa, sillä halusin onnistua vahvistamaan ennakko-odotukseni sekä suoriutumaan mittauksista mahdollisimman puhtaasti. Minulla oli
käytössä omaan käyttötarkoitukseensa nähden laadukkaat laitteet sekä kokonainen konserttisali, joten puitteet hyville tuloksille olivat olemassa. Jo mittausten aikana havaitut
erot taajuusvasteessa saivat olon helpottuneeksi – kokeiluni osoittautui toimivaksi ja
olin saamassa työni toteutettua suunnitelmien mukaan. Suhteellisen helposti saavutettu
lopputulos kasvatti kunnianhimoani, ja olisin halunnut tutkia tilaa monimutkaisemmillakin tavoilla. Tähän minulla ei kuitenkaan ollut laitteita eikä tarvittavaa tietotaitoa. Jos
joutuisin suorittamaan mittaukset nyt toisin, ainoa asia jonka toimintatavoissa muuttaisin, olisi mikrofonien määrä. Mittauspisteiden määrää vastaava määrä mikrofoneja olisi
säästänyt minulta huomattavan paljon aikaa. Muutoin olen tyytyväinen lopputulokseen,
ja toivon työstäni olevan minulle hyötyä jatkossa tavalla tai toisella.
Pidän itseäni yhä amatöörinä akustiikan suhteen, mutta mittaustulokset puhuvat kuitenkin puolestaan. Akustiikkapilvien asennus oli näin ollen mielestäni perusteltu ratkaisu,
ja korjasi juuri ne ongelmat, jotka salissa oli todettu olevan. Pilvien ansiosta tärkeät taajuusalueet korostuvat lavalla, ja varsinkin katosta saapuvien heijastuksien kulkuajan
lyheneminen alle 50 millisekuntiin on merkittävä tekijä lavalla istuvan muusikon kuulokokemuksen kannalta. Tämä varmasti osaltaan vähentää orkesterin tarvetta soittaa
prässäämällä.
Koska opinnäytetyöni pohjautuu kokeileviin, monien mielestä ehkä epäpäteviinkin toimintatapoihin, en näe mahdollisuutta hyödyntää tuloksia virallisissa yhteyksissä sen
enempää remontin tilanneen tai sen suorittaneen tahon toimesta. Hyöty työstä ja sen
lopputuloksista on siis lähinnä henkilökohtainen, eikä sillä ole kaupallista arvoa.
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Lopuksi haluan kiittää kaikkia minua auttaneita tahoja, eritoten Tampere-talon henkilökuntaa, Tampere Filharmonian henkilökuntaa sekä muusikoita, Akukonin henkilökuntaa
sekä Reima Saarista. Saamani nopeiden vastausten ja materiaalin turvin sain työstäni
huomattavasti laadukkaamman.
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LIITTEET

Liite 1. Hannu Linnun lausunto 22.4.2009

Lausunto Tampere-talon Ison salin akustiikasta
Nykyiset, heti rakentamisen jälkeen havaitut akustiset puutteet koskettavat sekä
orkesteria että sen yleisöä.
Lavalla sisäinen kuuluvuus on heikko niin sivu- kuin pituussuunnassa. Lavan perällä
istuvat muusikot eivät kuule eturivin soittajia ja solistia parhaalla mahdollisella
tavalla. Tähän ovat syynä sivu- ja takaseinät, joihin tarvitaan lisää heijastavia pintoja.
Lisäksi lavan takaseinä on tuotava lähemmäksi, jotta ääni ei katoa väärään
suuntaan.
Katsomossa taas on havaittu istumapaikkojen välillä suuria kuuluvuuseroja. Tämä
johtuu edellä mainittujen syiden lisäksi myös siitä, ettei orkesterin yläpuolella ole
riittävästi heijastuspintaa. Yleisön tasapuolisen kohtelun vuoksi tästä ongelmasta on
päästävä eroon.
Viime syksynä järjestetyissä akustiikkakokeissa mainitut ongelmat ratkaistiin
tilapäisjärjestelyin, ja ero oli valtava. Positiivisen vaikutuksen totesivat niin muusikot,
kapellimestarit kuin akustiikan asiantuntijatkin. Ensimmäistä kertaa salin
rakentamisen jälkeen orkesteri soi kirkkaasti, vapautuneesti ja ilmavasti. Omasta
mielestäni akustiikkaa edistivät eniten soittajiston yläpuolelle sijoitetut ns. pilvet.
Orkesterin kehittämisessä oma sali on yksi tärkeimmistä tekijöistä. Kuuntelua ja
sointia voi kehittää vain ihanteellisissa oloissa, ja parhaat orkesterit kantavat
mukanaan kotisalinsa akustiikkaa myös soittaessaan kiertueilla.
Akustiikan parantaminen on kulttuuripoliittinen sijoitus. Musiikkitalon valmistuessa
Helsinkiin Suomessa on kaksi loistavalla akustiikalla varustettua modernia salia:
Musiikkitalo ja Lahden Sibeliustalo. Nykyisellään Tampere-talon Iso sali ei pysty
vastaamaan tähän haasteeseen. Pienillä muutoksilla on kuitenkin mahdollista, että
Tampere-talo tulee muodostamaan mainittujen salien kanssa maahamme
konserttitalojen kärkikolmikon. Se lienee tärkeää paitsi aluepoliittisesti myös
kansainvälisesti.
Toivomme pikaisena toimenpiteenä lisää heijastavia pintoja Ison salin lavan
ympärille ja yläpuolelle. Akustiikan parantaminen on Tampere Filharmonialle
seuraava suuri ja välttämätön vaihe huippuorkesterin kehittämiseksi.
Tampereella 22.4.2009
Hannu Lintu
Taiteellinen johtaja
1.8.2009 alkaen
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Liite 2. Sähköinen kysely Tampere Filharmonian muusikoille
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Liite 3. Akukonin loppuraportti 16.3.2010
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