LAUKAAN SATAMAN TAPAHTUMAT, kesä 2022

TIEDOTE LÄHINAAPURUSTOLLE
Huh kuu 2022

Laukaan satamassa järjestetään kesän 2022 aikana ohjelmaa ja tapahtumia, jotka ovat lueteltuina lii eessä
1. Kaikki lii eessä mainitut tapahtumat järjestetään Satamakahvilan terassilla, pois lukien Satamapuistossa
järjeste ävä Satama Fes val (josta edotamme erillisellä, ohessa olevalla edo eella) sekä Voimamieskisat,
jotka kilpaillaan parin viime vuoden tapaan sataman parkkipaikalla. Tapahtumien sisällössä pyri y
huomioimaan kaikki ikäryhmät, sisällön vaihdellessa mahdollisimman ka avas lastenohjelmasta
senioriväestön tarpeisiin.
Osasta tapahtumia aiheutuu ken es meluhai oja, jotka ymmärrämme ja joita jo etukäteen pahoi elemme.
Toivomme kuitenkin toiminnastamme väli yvän kuvan, joka osoi aa vilpi ömän pyrkimyksemme elävöi ää
Laukaan valite avan pian ohikiitävää kesäelämää ja tarjota siihen kullekin kuntalaiselle täyte ä, ilman
suurempaa mielipahaa – pikemminkin päinvastoin.
Satamakahvilan kesässä myös paljon ohjelmaa, joista ei meluhai oja aiheudu. Toki toivoisimmekin, e ä
huomio paino uisi isolta osalta, tai edes joltain osin, näihin.
Haluamme osaltamme huoleh a parhaan kykymme mukaises meluhai ojen minimoinnista ja tästä syystä
suoritamme lähimpien häiriintyvien naapureiden läheisyydessä melumi auksia jokaisesta terassin iltaaikaan tapahtuvasta, mahdollisia meluhai oja aiheu avasta tapahtumasta, sitä varten annetut säädökset
huomioiden.
Sataman lähiympäristön liikenteeseen ei em. tapahtumilla ole vaikutusta, lukuun o ama a 11.6.
järjeste äviä Voimamieskisoja. Tässä yhteydessä teemme muutoksia Satama en käy öön, se suurelta
yleisöltä sulkien, mu a Satama en, Pelto en tai Ranta en asukkaiden edestakaiseen ton lle kulkuun tämä
ei pientä mahdollista pysähdystä enempää vaikuta.
Mikäli nämä edot aiheu avat kysy ävää, olemme enemmän kuin valmiita kertomaan näistä enemmän.
Näin toimien olemme lähempänä kaikkia mielly ävää – ja toivo avas toivomaa – lopputulosta.
Jonne Lehtonen: 0400 667 814 / Satamakahvila: 050 5664 962

Kaikki edellä viita u ohjelma löytyy oheisesta lii eestä, sekä kesää koh kulje aessa täydenne ynä
sataman verkkosivuilta, osoi eesta www.laukaansatama. /tapahtumat. Kaikista lii eessä olevista
tapahtumista tehty meluilmoitus, ja tapahtumien kuulutus tällä hetkellä meneillään.
Toivotamme jokaisen tervetulleeksi Laukaan sataman tapahtumiin, jätskille tai ihan muuten vaan…
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Ystävällisin terveisin,
Jonne Lehtonen
Ext Ventures oy

Liite 1.

TAPAHTUMA

PÄIVÄMÄÄRÄ

KELLONAIKA

(sisältö)

Bändi/DJ

28.5.2022

20.00–01.00 (*)
-Bändin/DJ:n
soi oaika 2 h
(Loppumisaika viim.
01.00)

MELU
(syy, melutaso)

TAPAHTUMAPAIKKA

Äänentoistolai eet
Satamakahvilan
(Bändin/DJ:n esityksen terassi
äänenvahvistus)
-Melutaso 10 m päässä
max LAeq 10 min 85 dB

(***)
Taustamusiikkia ennen
ja jälkeen esityksen,
koko kahvilan
aukioloajan. (**)

Senioripäivä

8.6.2022

12.00–16.00

Äänentoistolai eet
(Mahdollises
musiikkiesitys, jossa
äänentoistoa)

Satamakahvilan
terassi

Voimamieskisat

11.6.2022

11.00–19.00
-Soundcheck
-Kilpailutapahtuma

Äänentoistolai eet
(Juontaja, musiikkia
kilpailun taustalla sekä
väliajoilla)

Satamakahvilan
edusta, parkkipaikka

Bändi/DJ

11.6.2022

20.00–01.00 (*)
-Bändin/DJ:n
soi oaika 2 h
(Loppumisaika viim.
01.00)

Äänentoistolai eet
Satamakahvilan
(Esityksen
terassi
äänenvahvistus)
-Melutaso 10 m päässä
max LAeq 10 min 85 dB

(***)
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Taustamusiikkia ennen
ja jälkeen esityksen,
koko kahvilan
aukioloajan. (**)

Sataman
juhannus

24.6.2022

20.00–01.00 (*)
-Bändin soi oaika 2 h
(Loppumisaika viim.
01.00)

Äänentoistolai eet
(Bändin esityksen
äänenvahvistus)
-Melutaso 10 m päässä
max LAeq 10min 85 dB

Satamakahvilan
terassi

Taustamusiikkia ennen (***)
ja jälkeen esityksen,
koko kahvilan
aukioloajan. (**)

Bändi/DJ
Stand up

Bändi/DJ

9.7.2022

16.7.2022

20.00–01.00 (*)
-Esitysaika 2 h
(Loppumisaika viim.
01.00)

Äänentoistolai eet
Satamakahvilan
(Esityksen
terassi
äänenvahvistus)
-Melutaso 10 m päässä
max LAeq 10 min 85 dB

Taustamusiikkia ennen
ja jälkeen esityksen,
koko kahvilan
aukioloajan. (**)

(***)

20.00–01.00 (*)
-Bändin/DJ:n
soi oaika 2 h
(Loppumisaika viim.
01.00)

Äänentoistolai eet
Satamakahvilan
(Bändin/DJ:n esityksen terassi
äänenvahvistus)
-Melutaso 10 m päässä
max LAeq 10 min 85 dB
(***)

Huom! Melumittausta
ei suoriteta jos
tapahtumassa vain
Stand up eli äänen
vahvistus mikrofonilla.

Taustamusiikkia ennen
ja jälkeen esityksen,
koko kahvilan
aukioloajan. (**)
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Bändi/DJ/
Stand up

30.7.2022

20.00–01.00 (*)
Esitysaika 2 h
(Loppumisaika viim.
01.00)

Äänentoistolai eet
Satamakahvilan
(Esityksen
terassi
äänenvahvistus)
-Bändi/DJ: Melutaso 10
m päässä max LAeq 10
Taustamusiikkia ennen min 85 dB
(***)
ja jälkeen esityksen,
Huom! Melumittausta
koko kahvilan
ei suoriteta jos
aukioloajan. (**)
tapahtumassa vain
Stand up eli äänen
vahvistus mikrofonilla.

Bändi

6.8.2022

20.00–01.00 (*)
-Bändin soi oaika 2 h
(Loppumisaika viim.
01.00)

Äänentoistolai eet
Satamakahvilan
(Bändin esityksen
terassi
äänenvahvistus)
-Melutaso 10 m päässä
max LAeq 10 min 85 dB
Taustamusiikkia ennen (***)
ja jälkeen esityksen,
koko kahvilan
aukioloajan. (**)

Laukaan
sataman
Venetsialaiset

27.8.2022

12.00–18.00
-Soundcheck

Äänentoistolai eiden
testausta.

18.00–24.00
-Musiikkitapahtuma

Äänentoistolai eet
(Bändin esityksen
äänenvahvistus)
-Melutaso 10 m päässä
max LAeq 10 min 85 dB
(***)

23.00-00.00
-Ilotulitus max 10min

Satamakahvilan
edusta, parkkipaikka

Taustamusiikkia ennen
Useita bändejä ja
ja jälkeen esityksen,
väliaikamusiikkia.
koko kahvilan
aukioloajan. (**)

(*) Lähes jokaiseen esitystapahtumaan sisältyy äänentoistolai eiden lyhytkestoinen testaus. Yleensä
kyseessä hetki äinen, n. 5–15 min. kestävä häiriö, joka sijoi uu useimmiten ajallises n. 3 h - 30 min ennen
tapahtuman varsinaista alkua. Poikkeukset mahdollisia. Tämän tarkkaa aikaa mahdotonta ilmoi aa, koska
tämä riippuvainen monesta seikasta, mm. esiintyjien saapumisesta esiintymispaikalle.
(**) Taustamusiikilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sataman terassilla olevia, kiinteäs asenne uja
kaiu mia, joita käytetään sataman jokapäiväisessä toiminnassa, kellonajasta riippuma a ja joiden tuo ama
äänenpaine ei missään vaiheessa ylitä toiminnalle asete uja meluraja-arvoja. Tässä yhteydessä tarkoite u
taustamusiikki ei liity millään tavalla terassin kulloiseen iltaohjelmaan, siinä ei käytetä bändien tms.
äänentoistoon käyte äviä lai eita, eikä täten ole melutasoiltaan millään tavalla verrannollinen terassin
ohjelmaan ja sen tuo amaan meluun. Kyse siis täysin normaalista julkisten lojen taustamusiikista.
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(***) Melumi aukset suoritetaan 1 krt / tapahtumailta, esityksen ensimmäisen tunnin aikana.

