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LOGISTIIKKA 
 
REINO NORDINin tuotanto kulkee yhdellä (1) isolla kuorma-autolla, sekä 
kahdella (2) henkilöautolla. Näille autoille on tarpeen varata 
maksuttomat parkkipaikat keikkapaikan välittömästä läheisyydestä.  
 
 KUORMA-AUTO 
 Kaikki esiintymiseen tarvittava kalusto kulkee yhdessä isossa   
 kuorma-autossa. Pakettiauton mitat ovat n. 2,5m leveys,  
 3,8m korkeus ja 12m pituus (sisältäen perälautanostimen).  
 
 HENKILÖAUTO + CREW VAN 
 Näistä toinen on artistin oma henkilöauto, toisella kulkee    
 bändi. Artistin autolle on tarpeen saada       
 keikkapaikan välittömästä läheisyydestä 3 x 16A voimavirtapistoke  
 lataamista varten (auto on Tesla). 

  
LOAD IN, LOAD OUT SEKÄ VAIHTO 

Sisään- ja ulosroudauksen, rakennuksen ja purun sekä vaihtojen ajaksi 
tarvitsemme minimissään 4 kpl esitystekniikasta kokemusta omaavia ja 
selväpäisiä apukäsiä auttamaan laitteiston rakentamisessa ja 
purkamisessa. Nämä apukädet tarvitaan lähtökohtaisesti aina, tilanteesta 
huolimatta. Valolaitteemme vievät tilaa lavan sivutiloista yhteensä n. 9 
neliötä. Valolaitteitamme on päästävä rakentamaan viimeistään 1,5 tuntia 
ennen vaihtomme alkua. Reino Nordinin minimivaihtoaika on 45 minuuttia. 
Visuaalisesta tuotannosta lisää infoa sekä kuvia riderin lopussa. 
 
LAVA JA RISERIT 
 
Esiintymislavan tulee olla tukeva, täysin tasainen, kuiva sekä sateelta 
suojattu. Lavan koko mihin tuotanto mahtuu täysimittaisena on 12m x 8m. 
Lavan ehdoton minimikoko, jolle tuotantomme mahtuu on 9m x 6m. Vapaata 
korkeutta lavan pinnasta kattoon tulee olla minimissään 4,5m. 
 
Tarvitsemme talolta 4 kpl pyörällisiä, lukittavia risereita: 
 
  RUMMUT, USC 
 3m x 2m, pelkät lukittavat renkaat, niin matala kuin mahdollista. 
 
 KOSKETTIMET, DSL 
 2m x 2m, pelkät lukittavat renkaat, niin matala kuin mahdollista. 
 
 KITARISTI/SELLISTI, DSR 
 2m x 2m, pelkät lukittavat renkaat, niin matala kuin mahdollista. 
 
 KOSKETTIMET, DSC 
 2m x 1m, pelkät lukittavat renkaat, niin matala kuin mahdollista. 
 
Risereissa tulee olla mustat maskikankaat joka puolella. Riserit tulee 
olla REINO NORDINin tuotannon käytössä viimeistään 1,5h ennen vaihtoa 
lavalle. Itse lavatilan lisäksi tarvitsemme lavatasosta tilaa SL 
seuraavanlaisesti: 
 
 
 AUDIO/MONITORS, USL 
 2 x 2m alue monitorimikseriä sekä ääniräkkejä varten. 



SIVU /63 Reino Nordin Tekninen Päivitetty 13.6.2021

 
SÄHKÖ 

Oma valo- ja äänijärjestelmämme tarvitsee sähköä seuraavanlaisesti: 
 
 VALOLAITTEET: 
 - 1 kpl 3 x 63A voimavirtapistoke (Distroräkille lavalle USC) 
 - 1 kpl 3 x 16A voimavirtapistoke tai 1 x 16A shuko (VALO FOH) 

 ÄÄNILAITTEET: 
 - 1 kpl 16A shuko (MON WORLD USL) 
 - 1 kpl 16A shuko monijako (ÄÄNI FOH) 
 
ÄÄNI: FOH, PA
 
Tuomme mukanamme oman mikserin etupäähän (eMotive LV1) sekä etupään 
räkin. Tarpeet ääniFOHin suhteen ovat seuraavanlaiset: 
 
 - 4 kpl 75ohm MADI BNC (2 x main + 2 x spare) kaapeleita               
   MON-FOH-välille. 
 - 1 kpl 80 cm korkea case tiskin alle pöydäksi 
 - Talkback-järjestelmä talolta MON-FOH—välille. 
 - 2 x 2m vapaata tilaa, keskeltä yleisöaluetta, PA center. 
 - Edellämainittu 1 x 16A shukosähkö monijaolla. 
 - L+R-syöttö tapahtuu FOH:sta analogi XLR:llä tai AES-ebulla. 
 - Jos jokin asia mietityttää, niin Aki on puhelinsoitosta    
   onnellinen!

Äänentoistojärjestelmän tulee olla esiintymistilaan/alueeseen nähden 
selkeästi ylimitoitettu, koko yleisöalueen tasaisesti kattava ja 
laadukas. Esimerkiksi d&b audiotechnik- ja L´Acoustics-merkeillä on 
saavutettu hyviä tuloksia. 

ÄÄNI: MON, LANGATTOMAT JA KAAPELOINTI 
 
Tuomme mukanamme monitorimiksaajan, monitorimikserin (Digico SD11) sekä 
kaikki tarvittavat mikrofonit ja langattomat järjestelmät REINO NORDINin 
esiintymistä varten. Mukanamme kulkee myös kaikki tarvittava 
lavakaapelointi, sisältäen myös mikrofonikaapelit. Käytössämme olevat 
langattomat laitteet ovat seuraavanlaiset: 

 IEM: Shure PSM1000 K10E, 596-668 MHz (6 kanavaa)  
 MIC: Shure UR4D G1E, 470-530 MHz  (2 kanavaa)  
 MIC: Shure Axient G56, 470-636 MHz (2 kanavaa) 
 
Mikäli tilaisuudessa esiintyy useampi artisti, jolla on käytössään 
langattomia laitteita, edellytämme taajuuskoordinointia tilaajan puolesta 
mahdollisten ongelmien välttämiseksi. 
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VALO: FOH 
 
Tuomme mukanamme valopöydän (GrandMA2 Light) sekä valon järjestelmäräkin 
etupäähän. Tarpeet valoFOHin suhteen ovat seuraavanlaiset: 
 
 - 1 kpl Artnet-yhteys (min. CAT5e) etupäästä DIMMERS-alueelle. Omat 
 laitteemme sijaitsevat subnetissä 2, universumissa 1. 
 - 2 x 2m vapaata tilaa, miksaajan vierestä tai takaa. 
 - Edellämainittu 3 x 16A voimavirtapistoke tai 1 x 16A shukosähkö 
 - Tarkat tiedot talon valojärjestelmästä Joelin sähköpostiin. 
 
NETWORK: 
 - Konsolin Artnet IP: 2.201.21.11 
 - Lavalla sijaitsevan Artnet-noden IP: 2.201.21.101 
 
VALO: LAVA 
 
Tuomme mukanamme pienen määrän omaa valotekniikkaa. Järjestelmä sisältää 
seuraavanlaisia asioita: 
 
 - Palosuojatun taustakankaan, kooltaan 12m x 6m. 
 - 6 kpl 60 x 80 cm sivuvalodolly, korkeus n. 2,15 metriä 
 - 8 kpl 60 x 80 cm takavalodolly, korkeus n. 1,2 metriä 
 - 3 kpl taustarättivaloja lattialle leveällä dollylla. 
 - Distroräkin USC. 

Käytämme lähtökohtaisesti kaikkia lavalta löytyviä talon valonheittimiä 
ja savukoneita. Talon järjestelmään pystymme liittymään Artnetillä joko 
FOHista tai DIMMERS-alueelta tai vaihtoehtoisesti 5 pin DMX:llä FOHista. 

Tarpeet valon suhteen lavalla ovat seuraavanlaiset: 
 
 - Järkevä ja mahdollisimman monipuolinen (spot + wash + strobe +   
   blinder + beam, tärkeysjärjestyksessä) kattaus ripustettuja   
   lamppuja talon puolesta. Show nojaa pääasiassa talon    
   valokattaukseen, jota tuetaan omalla lattiavalosetillä. 
 - Musta takaverho (Molton, palosuojattu) koko lavan leveydeltä. 
 - 12m leveä moottoroitu liikkuva putki tai trussi taustakankaalle. 
 - Roudausreitin oviaukot minimissään 215cm korkeat. 
 - Nousuihin ja portaisiin mahdollisimman loivat rampit, ehdoton   
   minimileveys 80cm 
 
YLEISTÄ 
 
Yleisiä asioita mutkattoman ja sujuvan shown aikaansaamiseksi: 
 
 - Järjestysmiehet tarvitaan takaamaan sekä esiintyjien että   
 teknikoiden turvallisuus, sekä lavalla että FOHissa.     
 Festivaalituotantoon kuulumattomien henkilöiden pääsy lavalle,   
 lavan takaosiin, backstagelle sekä FOHiin tulee estää passeja tai  
 rannekkeita käyttäen. 
 - Lavan edessä ja FOHin ympärillä tulee olla asianmukainen    
 barrikadi (paineaita tai vastaava tukeva tähän käyttöön tarkoitettu  
 rakenne). 
 - Esiintymisen valo- tai videokuvaaminen ammattilaiskameroilla on  
 lähtökohtaisesti kielletty ilman erillistä lupaa REINO NORDINin   
 tuotannolta. 



SIVU /65 Reino Nordin Tekninen Päivitetty 13.6.2021

 
 
LAVAKUVAT
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