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Kaarina-salin varaus- ja käyttösäännöt 

Kaarina-sali on puhetilaisuuksiin ja kamarimusiikin esittämiseen soveltuva tila Kaarina-ta-
lossa, osoitteessa Lautakunnankatu 1. Salin voi kalustaa esimerkiksi kokouspulpetein 70:lle 
hengelle. Katsomokäyttöön saa tuolipaikat 232:lle hengelle, tilaa vaativien esiintyjien maksi-
mituolimääräksi suositellaan 190. Kalustamattomana tilan maksimihenkilömäärä on 694. Ko-
kouspulpetteja (140x70 cm) voi käyttää tilaisuuksissa pöytinä. 
 
Kaarina-salin edustalla oleva aula- ja näyttelytila ei kuulu salin vuokraan. Aulan käytöstä tu-
lee sopia erikseen, siinä järjestettävät näyttelyt saattavat estää tilan muun käytön, lisätietoja 
nayttelyt(at)kaarina.fi 
 
Kaarina-salin laitteet ja varusteet 
 
Salissa on 16 neliön jättinäyttö, puheen äänentoisto, neljä langatonta mikrofonia ja neljä pan-
tamikrofonia, sekä piano. Salissa ei ole tietokonetta, kaapeleita ja langaton järjestelmä oman 
tietokoneen kytkemiseksi näyttöön on saatavilla. 
 
Kaarina-salin läheisyydessä on vaatenaulakot noin 180:lle hengelle. Naulakoita saa pyydettä-
essä lisää 50-100:lle hengelle. Vaatenaulakon käyttö on tilan varaajan vastuulla. Varaajan ja 
tilaisuuden järjestäjän tulee itse huolehtia suurempien tilaisuuksien oheisjärjestelyistä sekä 
lakisääteisestä järjestyksenvalvonnasta ja luvista. Tilavuokraan ei sisälly vakuutuksia. 
 
Kaarina-salin, laitteiden ja palveluiden varaaminen 

 
Varaukset tehdään varausjärjestelmällä osoitteessa www.flextila.com Varauksen teko edellyt-
tää kirjautumista järjestelmään sähköpostiosoitteella sekä järjestelmän käyttösääntöihin tu-
tustumisen ja niiden hyväksymisen. Varauksenteon yhteydessä varaajan tulee ilmoittaa seu-
raavat tiedot: 

 tilaisuuden nimi ja vastuuhenkilön yhteystiedot 

 tilaisuuden varsinainen alku- ja loppuajankohta 

 osallistujamäärä (viimeistään viisi arkityöpäivää ennen vahtimestarit.kaarinatalo@kaa-
rina.fi) 

 salin varustus: esimerkiksi tuolit tai tuoleja ja pöytiä (määrä, sijoittelu) 

 juoma- tai ruokatarjoilu (kyllä tai ei, salin siivousta varten) 

 yllä mainitun tekniikan ja muun varustuksen tarve 
 
Varaukset pitää tehdä vähintään viisi työpäivää ennen tilaisuutta. Varaus tehdään alkamaan 
kaksi tuntia ennen varsinaisen tilaisuuden alkua, jotta tarvittavat salijärjestelyt saadaan val-
miiksi ajoissa.  
 
Kaarinan kaupunki tarkastaa varaukset. Kaupungilla on oikeus hylätä varaus, mikäli tilaisuus 
ei ole kaupungin arvojen ja sääntöjen tai Suomen lakien mukainen. 
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Kaarina-salin hinnat 
 
Hinnat sisältävät alv. 24 %, laitteet sekä vahtimestari- ja siivouspalvelut. Hinnat ovat per jo-
kainen alkava 5 h. Maksaminen tapahtuu Flextila-varausjärjestelmän kautta varauksenteon 
yhteydessä. Kaarinan kaupunki ei osallistu maksuliikenteen hoitamiseen, huomioi varausjär-
jestelmän ehdot peruutustilanteessa. 
 

Kaarina-salin hinnat per jokainen alkava 5 h 

kaarinalaiset yhdistykset, pääsymaksutto-
mat tilaisuudet 

60 €, maksetaan varauksenteon yhteydessä 

muut pääsymaksuttomat tilaisuudet 150 €, maksetaan varauksenteon yhtey-
dessä 

kaikki maksulliset tilaisuudet ja myyntinäyt-
telyt 

240 €, varausmaksu 150 €, loppusumma 
laskutetaan, laskutuslisä 5 € 

Jos tilaisuus kestää yli 5 tuntia, loppusumma laskutetaan, laskutuslisä 5 €. 
 
Ruoka- ja juomatarjoilut voi tilata Kaarina-talon Kahvila-Ravintola Huikopalasta tai hankkia ne 
erikseen muualta. Mikäli tarjoilut tilataan Kahvila-Ravintola Huikopalasta, kahvion tilavuokraa 
ei peritä. 
 

Kahvion hinnat  

kaarinalaiset yhdistykset, pääsymaksutto-
mat tilaisuudet 

20 € 

muut pääsymaksuttomat tilaisuudet 50 € 

kaikki maksulliset tilaisuudet ja myyntinäyt-
telyt 

80 € 

Kaarina-sali ja kahvio per jokainen alkava 5 h 

kaarinalaiset yhdistykset, pääsymaksutto-
mat tilaisuudet 

70 € 

muut pääsymaksuttomat tilaisuudet 175 € 

kaikki maksulliset tilaisuudet ja myyntinäyt-
telyt 

280 € 

 
Kaarina-taloon saapuminen 
 
Kaarina-talo rajoittuu sekä Lautakunnankatuun, että Oskarinkatuun. Kaarina-talon edustalla 
on torialue, jonka läpiajo on kielletty. Kulku talolle saattaa vaihdella lähiympäristössä tehtä-
vien purku- ja rakennustöiden vuoksi. Käyntiosoite on Lautakunnankatu 1 ja lähimmälle pysä-
köintialueelle ajetaan joko Lautakunnankadun tai Puntarinkadun kautta. Pysäköintitilaa on 
myös Oskarinkadun puolelta saavuttaessa. Jalankulku taloon pyritään pitämään auki koko 
ajan Oskarinkadulta ja Lautakunnankadulta päin.  
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Muuta 
 

 Tilaisuuksien sisään- ja uloskäynnistä huolehtii iltavahtimestari/vartija varauksessa so-
vitulla tavalla. Tilaisuuden järjestäjä on korvausvelvollinen, jos esimerkiksi oven väliin 
jätetystä esineestä aiheutuu ylimääräinen vartijakäynti. 

 Savua aiheuttavien materiaalien, kuten elävien kynttilöiden, käyttö Kaarina-salissa on 
kielletty. 

 
Lisätietoja varaamisesta ja Kaarina-salista: tilat.kaarinatalo@kaarina.fi tai puh. 050 314 
6058.  


