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TAIDETEHDAS 
 
Kaikkiin hintoihin lisätään alv 24 %. 
Tapahtumatila on järjestäjän käytössä arkisin klo 09.00-23.00 ja viikonloppuisin klo 11.00-23.00, ellei toisin 
mainita tai sovita.  Talon teknikko on aina paikalla asiakkaan käyttäessä tapahtumatilaa. Sopimuksen 
pakettiin kuuluvaan teknikon 8 tunnin työaikaan sisältyy tilaisuuden esitystekniikan rakentaminen, 
sound check, esitys ja purku. Ylimeneviltä tunneilta veloitetaan teknikon työkustannukset toteutuneen 
mukaan. Tilaisuuden load in ja load out sovitaan viimeistään kaksi viikkoa ennen keikkaa.  
 
PERUSPAKETIT 
 
AVANTI-SALI   
 
KLASSINEN  

- nouseva numeroitu katsomo 560 paikkaa 
- normaali näyttämö, 12 x 9 m, orkesterituolit näyttämöllä tuolivaunussa 
- puheäänentoisto (ei sovellu musiikille)  
- mikrofonit 4 kpl (langattomat mikrofonit 25 eur/kpl) 
- estradivalaistus, etu- ja takavalo lavalle 
- akustoitu/riisuttu tila 
- teknikon palvelut 8 h, ylimenevät tunnit laskutetaan toteutuneen mukaan 
- naulakkotila, voi olla yhteiskäytössä 
- lämpiö, voi olla yhteiskäytössä 
- taustatilat, voi olla yhteiskäytössä 
- siivous (väliaikasiivouksesta veloitetaan toteutuneen mukaan). 

VAHVISTETTU  
- nouseva numeroitu katsomo 560 paikkaa 
- normaali näyttämö, 12 x 9 m 
- estradivalaistus, etu- ja takavalot lavalle, liikkuvat valot, valopöytä, usvakone  
- iso äänentoisto saliin, sopii musiikille (Line Array)  
- monitorointi lavalle (4 kpl kulmia) 
- max. 24 kpl mikrofonikanavaa  
- mikrofonit max 24 kpl, DI-boxit, ständit, kaapelit, sähköt, mikseri 
- langattomat mikrofonit eri tilauksesta 25 eur/kpl 
- yhden teknikon palvelut 8 h, ylimenevät tunnit laskutetaan toteutuneen mukaan 
- naulakkotila, voi olla yhteiskäytössä 
- lämpiö, voi olla yhteiskäytössä 
- taustatilat, voi olla yhteiskäytössä 
- siivous (väliaikasiivouksesta veloitetaan toteutuneen mukaan). 

 

ESITYSTEKNIIKAN LISÄPAKETTI OPTIONA SUURILLE TILAISUUKSILLE 
 
ÄÄNI  Avanti-sali + 300 eur (ei sisällä ääniteknikon palveluita) 

Kaikki talon kaiuttimet, mikrofonit ja mikserit käytössä. 
 

Esiintymiseen liittyvän harjoituspäivän hinta Avanti-salissa  
 
Harjoituspäivän hinta Avanti-salissa on 1.000 eur kun varaus vahvistetaan aikaisintaan 14 vrk ennen 
tapahtumaa. Mikäli harjoituspäivän varaus vahvistetaan aikaisemmin kuin 14 vrk ennen tapahtumaa 
hinta on 2.000 eur. Teknikon palveluista, minimilaskutus 4 tuntia, esitystekniikasta ja muutoksista 
salijärjestelyihin veloitetaan toteutuneen mukaan.  
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TEHDASSALI     
 
KLASSISEN MUSIIKIN ESITYS  

- näyttämö 6x4x0,6 m 
- 200 istuinpaikkaa (ei numeroitu) tasalattialla, katsomorivissä   
- valotekniikka, etu- ja takavalo lavalle  
- äänentoisto puheelle  
- max. 16 kpl mikrofonikanavaa  
- mikrofonit max 16 kpl, DI-boxit, ständit, kaapelit, sähköt, mikserit 
- langattomat mikrofonit eri tilauksesta a’ 25 eur/kpl 
- yhden teknikon palvelut 8 h, ylimenevät tunnit laskutetaan toteutuneen mukaan  
- naulakkotila, voi olla yhteiskäytössä 
- lämpiö, voi olla yhteiskäytössä  
- taustatilat, voi olla yhteiskäytössä 
- siivous (väliaikasiivouksesta veloitetaan toteutuneen mukaan). 

 
MUSIIKKIESITYS   

- näyttämö 6x4x0,6 m 
- 200 istuinpaikkaa (ei numeroitu) tasalattialla, rivissä tai klubikalustus  
- valotekniikka, etu- ja takavalo lavalle, liikkuvat valot, valopöytä, usvakone  
- äänentoisto musiikille saliin ja lavalle  
- äänipöytä musiikille  
- monitorointi lavalle  
- max. 16 kpl mikrofonikanavaa  
- mikrofonit max 16 kpl, DI-boxit, ständit, kaapelit, sähköt, mikserit 
- langattomat mikrofonit eri tilauksesta a’ 25 eur/kpl 
- yhden teknikon palvelut 8 h, ylimenevät tunnit laskutetaan toteutuneen mukaan  
- naulakkotila, voi olla yhteiskäytössä 
- lämpiö, voi olla yhteiskäytössä  
- taustatilat, voi olla yhteiskäytössä 
- siivous (väliaikasiivouksesta veloitetaan toteutuneen mukaan). 

 
TEATTERIESITYS   

- näyttämö 6x4x0,6 m 
- 200 istuinpaikkaa, numeroitu, nouseva katsomo, 5 riviä   
- valotekniikka, etu- ja takavalo lavalle, liikkuvat valot, valopöytä  
- äänentoisto puheelle ja musiikille saliin ja lavalle  
- äänipöytä  
- monitorointi lavalle  
- max. 16 kpl mikrofonikanavaa  
- mikrofonit max 16 kpl, DI-boxit, ständit, kaapelit, sähköt, mikserit 
- 4 langatonta mikrofonia, 4 linjaa 
- yhden teknikon palvelut 8 h, ylimenevät tunnit laskutetaan toteutuneen mukaan  
- naulakkotila, voi olla yhteiskäytössä 
- lämpiö, voi olla yhteiskäytössä  
- taustatilat, voi olla yhteiskäytössä 
- siivous (väliaikasiivouksesta veloitetaan toteutuneen mukaan). 

 

Esiintymiseen liittyvän harjoituspäivän hinta Tehdassalissa on 800 eur + teknikon työtunnit 
toteutuneen mukaan, minimilaskutus 4 tuntia. Esitystekniikka laskutetaan erikseen.  
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Pidätämme oikeuden vaihtaa tapahtuma toiseen saliin, mikäli lipunmyyntitilanne sen sallii. 
 
TEKNIIKKA JA TEKNIKOT 
 
Vuokraan kuulumattomasta teknikon erillisestä työkeikasta minimilaskutus 4 h, esim. harjoitukset.  
Erikoisjärjestelyjä vaativien tuotantojen suunnittelupalavereista teknikon työtunnit laskutetaan toteutuneen 
mukaan. Hinta 50 eur/tunti. 
 
Taidetehdas on avoin talo, järjestäjä voi täydentää vuokraan kuuluvan tekniikan omalla tekniikalla. 
Taidetehtaan pääyhteistyökumppani Soundstation Oy:lla on valittavana valmiit pakettiratkaisut tai 
tilaisuudelle räätälöidyt kokonaisuudet eri tarjouksesta.   
 
Työnjohdollisista syistä lavakartat ja tekniset raiderit on toimitettava Taidetehtaan myyntipalvelulle 
viimeistään 2 viikkoa ennen tapahtumaa.  Veloitamme lisä- ja muutostöistä aiheutuneet lisätyötunnit 50 %:n 
korotuksella, mikäli ne toimitetaan määräajan jälkeen. 
  
MUUTOKSET SALIJÄRJESTELYIHIN/TAPAHTUMARAKENTAMINEN 
 
Muutoksista salitilojen kalustukseen on ilmoitettava viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa ja niistä 
peritään erillinen maksu. 
 
Avanti-salin ja Tehdassalin tykin ja näyttämökankaan käyttö kuuluu sopimushintoihin.  Kuvaesityksen 
ohjelmoinnista ja/tai ajamisesta veloitetaan erikseen teknikon työtuntihinnan mukaisesti.    
 
Tasalattia, Avanti-sali (katsomon purku ja rakentaminen)    + 3.000 eur 
Näyttämön laajennus syvyyssuunnassa 2 m, Avanti-sali + 150 eur 
Avanti-salin puolittaminen sermeillä  + 70 eur 
Lavakoroke 6x6x0,6 m, reunakangas, portaat + 150 eur 
yli 40 m2 koroke tai kaksi pienempää  + 220 eur  
Raiserit/kpl    + 50 eur    
 
Flyygeli vuokra, viritys ja siirto  + 350 eur Tehdassali lavalle nosto 
    + 250 eur Avanti-sali  
Avantin takaosan näyttö, kamera ja teknikko 6 h + 650 eur (HUOM! viive kuvassa)  
 
Tapahtumarakentaminen, hinta/tunti  35 eur 
Teknikko, hinta/tunti   50 eur  
   
Muut kalustamiseen/rakentamiseen liittyvät työtunnit laskutetaan toteutuneen mukaan. Veloitus 35 eur/tunti. 
Tapahtumatilasta veloitetaan vuokraa 200 eur/tunti ja teknikon palveluista 100 eur/tunti mikäli tapahtuma 
jatkuu klo 24.00 jälkeen. 
Asiakkaalle ilmoitetaan kunkin työn kustannukset hänen määriteltyä muutostarpeet.  
Taidetehdas antaa erillisen tarjouksen vuokraan kuulumattomista, muista tilaisuuden vaatimista 
järjestelyistä. 
 
 
VARAUSKÄYTÄNTÖ 
 
Varaukset (tila- ja tekniikkavaraukset sekä muut, kuten järjestyksenvalvonta) tehdään keskitetysti 
Taidetehtaan myyntipalveluun, myyntipalvelu@taidetehdas.fi, puh. 050 564 8776.  
 

• Tapahtumasalien varaustilanteen voi tarkistaa Taidetehtaan myyntipalvelusta. 
• Varauspyyntö, jonka perusteella tehdään alustava varaus, lähetetään sähköpostilla osoitteeseen 

myyntipalvelu@taidetehdas.fi. 
• Alustava varaus tulee vahvistaa kuukauden sisällä, jonka jälkeen Taidetehtaan peruutusehdot 

astuvat voimaan. 

mailto:myyntipalvelu@taidetehdas.fi
mailto:myyntipalvelu@taidetehdas.fi
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• Varauksen vahvistuttua Taidetehtaan myyntipalvelu koordinoi tapahtuman toteutukseen liittyvät 
varauksessa mainitut palvelut.  

• Tilaisuuden järjestäjä nimeää vastuuhenkilön/-t jolla on oikeus hyväksyä allekirjoituksellaan 
lisätilauksista aiheutuvat kustannukset ja on vastuussa näihin liittyvistä päätöksistä. 

• Taidetehdas laskuttaa asiakasta, tarjoiluita lukuun ottamatta, keskitetysti yhdellä laskulla kaikista 
palveluista, ellei toisin ole sovittu. 
 

Varauksen yhteydessä varaaja ilmoittaa tilaisuuden vastuullisen järjestäjän, joka sitoutuu noudattamaan 
viranomaismääräyksiä, talo-ohjetta ja peruutusehtoja. Tapahtumajärjestäjä on vastuussa tapahtumasta. 
Tapahtumajärjestäjä on Taidetehtaan asiakas ja häntä palvelee Taidetehtaan myyntipalvelu ja info 
aukioloaikojen puitteissa, ja tapahtuman ajan Taidetehtaan tekninen henkilökunta.   
 
LISÄMAKSUSTA SAATAVAT PALVELUT: 
 
JÄRJESTYKSENVALVONTA  
 
Järjestyksenvalvonta ei sisälly vuokraan vaan se peritään erikseen viranomaisten vahvistamien tarpeiden 
mukaisesti.    
Tapahtumakohtainen pelastussuunnitelma  
ja viranomaisluvat   79 eur 
Järjestyksenvalvoja, tuntiveloitus  31,50 eur (yölisä + 2 €/tunti klo 00.00-6.00) 
 
50 % korotus hintoihin: 
Klo 15 jälkeen uudenvuodenaattona, pääsiäislauantaina, vappu-, juhannus-, ja jouluaattona. 
 
100 % korotus hintoihin: 
Sunnuntaina tai muina kirkollisina pyhinä sekä uudenvuoden-, itsenäisyys- ja vappupäivänä.  
 
Hintoihin lisätään ALV 24%. 
 
Muut turvallisuuteen liittyvät palvelut eri tarjouksella. 
 
LIPUNMYYNTI JA INFOPALVELUT 
 
Taidetehtaan info toimii asiakkaiden palvelupisteenä ja Lippupisteen lipunmyyntipisteenä. 
Tapahtumajärjestäjä solmii Lippupisteen lipunmyyntisopimuksen Taidetehtaan kanssa. Info on avoinna 
maanantaista perjantaihin klo 09-18 ja lauantaisin klo 11-16, pyhäpäiviä lukuun ottamatta.  
Taidetehdas noudattaa Lippupisteen hinnoittelua lippujen ovimyynnissä infon aukioloaikojen ulkopuolella. 
Tuntihinta  
maanantaista lauantaihin   50 eur 
sunnuntaisin    100 eur  
lauantaisin ja sunnuntaisin minimiveloitus 2 h. 
 
RAVINTOLAPALVELUT 
 
Lämpiöravintola Verstas on tilausravintola ja vastaa yksinoikeudella tilaisuuksien väliaika- ja muista 
tarjoiluista.  Ravintola on pääsääntöisesti avoinna tilaisuuksien yhteydessä.  Avoinna oloajat ja tarjoilut 
sovittava ravintolan kanssa. 
 
 
Liite: peruutusehdot 
 
 
 


