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PIUG Kultursal 
PUNT Kulttuurisali 

Innehållsförteckning:

1 Allmänt om huset/salen sida 1
2 Rutter sida 2-3
3 Salen och läktaren sida 4
4 Specifikationer på teknik och utrymmen sida 2-3
5 Ritningar sida 8-9
6 Teknik sida 11-13
7 Aulan och pausservering sida 14

1 ALLMÄNT

PIUG Kultursal är en del av byggnaden Pargas Idrotts och Ungdoms Gård. Kultursalen ligger i husets andra 
vånings vänstra sida/vinge. 

I beaktande bör tas att idrottssalen intill och rutten till dess läktare sker även via husets Huvudingång (dvs samma 
som Rutt 1, till Kultursalens aula). Vid vissa tillfällen kan evenemang i Kultursalen och Idrottssalen pågå på samma 
gång, kan innebära publikströmningar. Vid bokningar/evenemang i Kultursalen tas detta alltid i beaktande och 
evenemang som kan störa varandra förverkligas inte.

Hela huset har alarmsystem samt rökalarm. Alarmsystemet i hela huset är normalt på mellan kl 23.00 och 
06.00. Dessa två kan programmeras enligt önskemål (genom att kontakta administrationen i förväg). Rökalarmet i 
Kultursalen kan justeras manuellt.

WLAN: Finns (Nätverk: OpenVastaboland, Lösen: Vastaboland) 
KÖK: Finns
TV: Finns 
PERSONAL: Normalt inte, enligt överenskommelse.

Kontaktuppgifter:

Fia Isaksson, Kulturchef Tom Grönroos, Kulturproducent
Bokningar & Förfrågningar Tekniska förfrågningar
050-5962601 040-4885746
fia.isaksson@pargas.fi tom.gronroos@pargas.fi 

mailto:fia.isaksson@pargas.fi
mailto:tom.gronroos@pargas.fi
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2 RUTTER (LOAD IN / LOUD OUT)

Två rutter in och ut ur salen finns tillförfogande vid samtliga tillfällen:

- RUTT 1. Genom huvud ingången (plan 1): Hiss + rutt genom Kultursalens aula in i salen, vån 2.
- RUTT 2. Genom räddningsväg (intill parkeringsplats, plan 1): Trappor upp direkt in i Kultursalen.

RUTT 1 SPECIFIKATION

• Dörr / Huvudingång: 900 x 1980 Några trappsteg från parkering till entré.
• Hiss: 1000 x 2000mm, djup 1430mm (dörr 900 x 1980).  
• MAX vikt: 400Kg OBS! Hissen bör lastas så att hissens samtliga väggar är fria för att kunna röra sej.
• Alternativt trappor: 2000mm
• Dörr / Ingång till Kultursalens aula: 900 x 1980
• Rutt genom aulan: Smalaste bredd 1 480mm, aulans frihöjd 2 200mm
• Dörr / Ingångar till Kultursalen: 1 900mm x 2050 eller Nödutgång 1700mm.

RUTT 2 SPECIFIKATION

• Parkering: intill inlastnings trappa (OBS parkering intill kan under vintern vara begränsad). 
• Trappa in: 2 000mm bred, plan vid ingång 2000 x 2800. Ute trappa från parkering (plan 1) till våning 2.
• Dörr / Ingång till Kultursalen (nödutgång) 1820 x 2200. Dubbeldörr, öppnas utåt.

Rutt 1: Huvudingång Rutt 1: Hiss
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Hiss & Dörr till aula, våning 2.

       Aula, rutt 1.

Ingång till salen/scen, huvud & nöd, rutt 1.

       Dörr/Nödutgång, rutt 2.

Trappa/Nödutgång, rutt 2.
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3 SALEN & LÄKTAREN

PIUG Kultursal fungerar som namnet säger, som en kultursal. Dvs för konserter, teater, film m.m. salen är således 
en kompromiss för olika slags konstformer med tanke på akustik, teknik och scenografi. Dock en fungerande helhet 
erbjuder salen. Några viktiga aspekter att beakta är:

• Ingen fast upphöjd scen. Dvs salsgolvet fungerar som estrad/scen fram till publik/läktare.
• Publikläktaren är av stigande karaktär. Läktaren kan föras in och i viss mån användas som mindre läktare. 

Därigenom kan salen även användas utan läktare.
• Salen/läktaren har ingen teknikpunkt i publiken. Tekniska utrymmen finns uppe vid läktarens slut. 

Teknikutrymmet kan stängas helt med glasvägg.

  

Teknikutrymme mått:

• Rutt längs med läktaren: 1450mm bred, läktaren utförd.
• Spiraltrappa upp: 750mm OBS teknik kan även lyftas in i teknikutrymmet via läktaren.
• Dörr in: 800 x 2050mm
• Teknikutrymme: 5800 x 1800 x 2200 fri höjd.
• Ytterligare utrymme för tex spot m.m. 2200 x 1800 (genom dörr på höger sida om teknikutrymme, mot scen sett)
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I salen finns betongpelare i konstruktionen som begränsar salens fria användningsyta och utrymme för 
scenografi. I taket ungeföär mitt ovanför scen/salsgolv finns en byggnadskonstruktion som utgör salens 
lägsta frihöjd på 4650mm. Konstruktionen gör även att trussarna inte kan föras förbi denna. Följande mått 
utgående från dessa pelare/konstruktion som även är märkta (med röd text) på medföljande ritning, se sida 
8.

Läktare:

• Läktare: 12 300b (endast sittplatser) x 7000d.
• Trappor: 1200b på bägge sidor = 14 700 totalbredd.
• 164 numrerade platser + 8 extra platser på ”lösa stolar” i trapporna, 8 på var sida.
• Läktaren kan föras in. Mekanismen intill spiraltrappan upp till teknikutrymmet.

Scen / Salsgolv:

Bredd:

• Mått från Pelare 1 till Pelare 2: 13 900mm. Salsgolvets bredaste ställe.
• Mått från Pelare 3 till vägg (Belysning / nödutgång): 11 200mm. OBS från teknikhylla till Belysning / nödutgång: 

10 000mm vid höjden 3000-3800mm.
• Mått från Pelare 4 till Pelare 5: 6780mm (innermått).
• Teknikhylla: Totalbredd 850mm / gångbredd 650mm. 
• Podium / scenhylla av trä: cirka 7500mm bred.

Djup:

• Mått från Pelare 4/5 till läktare: 10 000mm.
• Mått från entré/utgång till läktare: 4500mm.
• Mått från Pelare 4/5 till salens bakre vägg under teknikhylla och podium: 2850mm.

Höjd:

• Fri takhöjd: 4650mm (OBS Utan truss). (Vissa ytor har högre frihöjd, upp till 5 000mm.)
• Frihöjd till nedre kant av truss (med ”standard” ljusrigg) 4000mm. OBS kan förhindra möjligheterna till ljus 

riktande. 
• Frihöjd från golv till teknikhylla (vid vänster samt bakre vägg): 3000mm.
• Frihöjd från teknikhylla till tak: 1600mm.
• Frihöjd från golv till podium/scenhylla: 2000mm.
• Frihöjd från podium/scenhylla till tak: cirka 2500mm.

Trussar:

I salen finns sammanlagt 4st trussar. De tre främsta trussar kan hissas upp/ner maskinellt. Truss 4 manuellt. Djupet 
kan justeras, dock med begränsat område (se nedan).

Samtliga trussar är av dimensionen: 290b x 290h

Truss 1: Längst fram mot läktaren 10 000mm
Truss 2: 10 000mm
Truss 3: 7000b x 3000d x 290h (yttermått). Om truss 3 är förd längst bak är den fria höjden begränsad då trussen 
inte kan hissas fullt upp pga ventilationstrummor i taket.
Truss 4: 7000mm (manuell)

OBS! I mitten av sals/scen ytan finns i taket en konstruktion som är nersänkt, det här i linje med PELARE 3 - 
BELYSNING på ritning. Detta gör att trussarnas löpande djup begränsas. Truss 1 och 2 hänger framför denna 
konstruktion och Truss 3 och 4 bakom denna konstruktion. Denna konstruktion av bredden 800mm är även salens 
lägsta fri höjd 4650mm. Från Pelare 4/5 till konstruktion 4150mm.
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Truss 1 & 2.

Truss 1 och 2 kan justeras på djupet:

- från linjen PELARE 3 - BELYSNING
- ända till teknikutrymmet ovanför läktaren.

Truss 3 & 4.
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Truss 3 & 4.

Truss 3 och Nersänkt byggnadskonstruktion i taket. Salen 
lägsta fria höjd som även begränsar trussarnas löpande djup.
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5 RITNINGAR

Loge

I salen finns en loge försedd med speglar, bord och toalett. Dörrar till scen samt till ”backstage” under podium / 
trähylla.
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6 TEKNIK

Allmänt

Salen har ingen fast ljudteknik. Ljudteknik kan enligt överenskommelse lånas av Pargas stad, se tekniklista nedan. 
Detta kräver dock att arrangören kommer överens med kulturenheten om att sakkunnig personal finns på plats 
(kan innebära anställande av utomstående personal) eller att arrangören har kunnig teknik personal med sig.

I salen finns ”grund” ljusteknik, se nedan. 

I övrigt finns följande till förfogande i salen:

• Dansmattor: Vita/svarta 3st 1500 x 3500mm + 3st 1500x4600-4900mm.
• Scenbitar/podium: 8st 1000x2000 samt upphöjningar 430mm eller 180mm. 
• 7st svarta rullande akustikskärmar med måtten: 2850h x 1200b.

EL

• I elcentral: 1st 3-fas uttag CEE, 3 x 63 ampere
• I teknikrummet:  1st 63A och 2st 32A 3 fas uttag + 5st 16A trefas uttag väggarna vid takhöjd.

LJUDTEKNIK och LJUSTEKNIK

I salen finns ljudteknik till förfogande enligt teknik specifikation på sida 11-13. OBS! Följande teknik innehavs av 
Parags stad / föreningen Teaterboulage r.f. Tekniken kan lånas/hyras vid evenemang i salen men kräver att 
arrangören anställer teknik personal utsedd av Pargas stad / Teaterboulage för uppsättning, hantering och 
nertagande av tekniken. 

Pargas stad teknik kan vid skild överenskommelse användas av arrangören om Pargas stad anser arrangören har 
kunnig personal. 

SE TEKNIK LISTA PÅ FÖLJANDE SIDOR.
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PA – FOH
4st Line array dB TTechnologies DVA M2M+M2S2 x 6,5" + 2 x 1HF", 400Wrms, 126dB
4st Subwoofer dB Technologies MS12 12", 700 Wrms, 131dB
1st Centerfill dB Technologies Flexsys F10 10"+1" NEO, 200Wrms
2st Surround dB Technologies K162 2x6,5"+HF, 80Wrms

MIXER – FOH
1 st Yamaha MGP16X 12mic/line+2st line inputs, 2x fx
1 st Allen & Heath FX10

MATRIS / PROCESSOR
Symetrix Jupiter 8 8in 8out
Symetrix ARC-2e

STAGEBOX/LINES
24 channel stagebox + socapex kabel (scen/golvbrunn – teknikutrymme)
32 channel stagebox + socapex kabel (scen/golvbrunn – teknikutrymme)

MICKROFONER
1st Sennheiser Wireless
1st Sennheiser Wireless
2st AKG D5
1st AKGD880
+ stativ

Portabala PA system:

PA 1:
2st dB Opera active 15" + horn
1 st Allen & Heath FX10
2st AKG D5
1st AKGD880
+ stativ

PA 2:
Yamaha Stagepass 400i 8 channel mixer
2st AKG D5
1st AKGD880
+ stativ
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Staden

Ljusutrustning
Antal Produkt Märke Modell Data

12 st Kässäri

13 st Superclamp Manfrotto

23 st Säkerhetsvajer

8 st Fresnell ADB 500w/650W

1 st Profil ADB 500w/650W

4 st Fresnell aria f1000 plus 650W/1000W

6 st Fresnell Eurolite 1000 Theatre Spot 650W/1000W

4 st Par64 Long SGM 500W/1000W

4 st Flood ADB 1000w

2 st Blinders DTS Flash 2000L

6 st Ledbar Futurelight LB-12 30w

2 st Arbetsbelysning 300W/500W

2 st Ljusstativ Proel

2 st Ljusstativ Doughty

st Ljuskrokar

2 st Dimpack Zero88 Beta 6kan a' 10A

1 st Ljusbord Zero88 ej dmx

1 st Ljusbord F.A.L. Storm 24 24 kan

st dmx kabel 5m/10m

st Socapex + viuhkan 10m

st strömkabel 0,5m

st strömkabel 1,5m

st strömkabel 3m

st strömkabel 5m

st strömkabel 10m

st strömkabel 20m

Ljudutrustning
Antal Produkt Märke Modell Data

2 st Aktiva Högtalare dB Opera 15" + diskant

2 st Högtalarstativ

2 st Mikrofonstativ

2 st Mikrofon AKG D880

2 st Mikrofon AKG D5

1 st Ljudmixer Allen & Heat  FX10

2 st xlr kabel Accu-Kabel 5m

2 st xlr kabel Accu-Kabel 10m



�13

7 AULAN och PAUSSERVERING

Aulan intill kultursalen fungerar som utrymme inför publik insläpp samt pausutrymme. Aulan har:

- Garderob i form av fristående klädhängare, kan användas fritt av publiken.
- Kök samt serveringsbord för servering.
- Sittplatser samt bord till en del av publiken.
- Aulan rymmer salens kapacitet.
- Personal finns ej. Om utomstående arrangör inte genomför egen servering kan lokala föreningar tillfrågas att 

arrangera pausservering.


