
 

 

Kulttuuritalo Laikun yleiset varausehdot, voimassa 1.9.2019 alkaen 
 

Kulttuuritalo Laikun tiloja voivat varata sekä yhteisöt, yritykset, että yksityishenkilöt. Varauksen yhteydessä 

ilmoitetaan varaajan y-tunnus tai täysi-ikäisen vastuuhenkilön henkilötunnus. Varaus on sitova 

varausvahvistuksen toimituksen jälkeen. Tilat ovat varattavissa laikku.fi -sivustolla ilmoitettavien aukiolojen 

puitteissa sekä tapauskohtaisesti muina aikoina erikseen sovittua korvausta vastaan. Varaukset tehdään 

Kulttuuritalo Laikun infon kautta, joko soittamalla (040 806 2330), lähettämällä sähköpostia 

(kulttuuri@tampere.fi), tai käymällä Kulttuuritalo Laikun infossa. 

Tiloja ei luovuteta tunnustuksellisesti uskonnollisten avointen tilaisuuksien järjestämiseen. Tiloja ei myöskään 

luovuteta rasististen, syrjivien tai Suomen lakien tai hyvän maun vastaisten tilaisuuksien järjestämiseen. 

Tilan vuokraaja saa tilan käyttöönsä viimeistään varauksen alkaessa, ja poistuu tilasta viimeistään 

varauksen päättymisajankohtana. Tämä tarkoittaa, että mahdollinen järjestelyaika ja siivous on sisällytettävä 

varsinaiseen varausaikaan. Vuokraaja siivoaa tilan tilaisuutensa päätteeksi siihen kuntoon kuin se oli 

tultaessa. Tilan ylimääräisestä siivouksesta peritään maksu, joka vastaa tilan kahden tunnin vuokraa 

avoimen tapahtuman hintaluokan mukaisesti. Järjestäjä vastaa itse tilaisuutensa järjestelyistä, 

turvallisuudesta ja lupa-asioista. Vuokraaja luovuttaa tilaisuuden järjestäjän käyttöön ennalta sovitun 

tapahtumatekniikan ja tukipalvelut.  

 

Avoin esittävä taide -tapahtuma varausehdot 

 
Maksuttomia varauksia myönnetään kaikille avoimien esittävän taiteen* tapahtumien järjestämiseen. Tämä 

tarkoittaa, että tilaisuuteen saavat osallistua kaikki halukkaat. Järjestäjä ei saa estää tai rajata minkään 

ihmisryhmän osallistumista avoimeen tapahtumaan. Tilaisuuden järjestäjä saa kuitenkin poistaa 

tapahtumastaan osallistujat, jotka aiheuttavat käyttäytymisellään häiriötä tapahtumalle tai estävät sen 

toteutumista kokonaisuudessaan. 

Esityskokonaisuuden kuuluu olla valmis, joten avoimet harjoitukset eivät kuulu tämän hintaluokan 

varausehtoihin. Tilaisuuden valmisteluaika on maksuton. 

Tämän hintaluokan mukaisissa tilaisuuksissa sisäänpääsymaksua ei saa olla, mutta esim. vapaaehtoisia 

käsiohjelmia saa myydä. Käsiohjelman vapaaehtoisuuden tulee kuitenkin käydä ilmi yleisölle selkeästi 

myyntipisteellä. Tapahtumassa saa myydä esimerkiksi kirjoja, äänitteitä, tai muita tapahtumaan liittyviä 

tuotteita. 

Varaaja toimittaa tapahtumansa markkinointitiedot Kulttuuritalo Laikulle varausvahvistuksen yhteydessä 

lähettävällä sähköisellä lomakkeella viimeistään 7 vuorokautta ennen tilaisuutta. Ilmoitetut tapahtumat 

lisätään osaksi Kulttuuritalo Laikun (ja Laikunlavan) ohjelmistoa, ja Tampereen kaupunki markkinoi niitä 

parhaaksi katsomallaan tavalla omia kanaviaan pitkin, mm. inforuudut, verkkosivut ja sosiaalinen media.  

Jos tapahtumailmoitus jätetään tekemättä tai jätetään alle 7 vuorokauden sisällä tapahtumasta, peritään 

vuorosta vuokra avoimen tapahtuman hintaluokan mukaisesti. 

Peruutukset on tehtävä viimeistään 7 vuorokautta ennen varauksen alkamisajankohtaa. Myöhemmin 

peruutetuista tilaisuuksista veloitetaan avoimien tapahtumien hintaluokan mukaisesti 50 % laskutushinnasta. 

Peruuttamatta jätetyt varaukset laskutetaan kokonaisuudessaan avoimen tapahtuman hintaluokan 

tuntihinnan mukaisesti. Force majeure- ja sairastapauksista aiheutuvia peruutuksia ei laskuteta. 

mailto:kulttuuri@tampere.fi


 

 

* Konsertit ja harjoituskonsertit, teatteriesitykset, tanssiesitykset, elokuvanäytökset, sirkusesitykset, 

runonlausunta, kirjallisuustilaisuudet, kuvataide ja mediataide. Jos tapahtuma ei ole suoraan rinnastettavissa 

edellä mainittuihin tapahtumiin, kuuluu se avoimen tapahtuman hintaluokkaan. 

 

Avoin tapahtuma varausehdot 
 

Kaikille avoimet tapahtumat ovat tapahtumia, joihin kaikki halukkaat henkilöt saavat osallistua ilman 

sisäänpääsymaksua. Järjestäjä ei saa estää tai rajata minkään ihmisryhmän osallistumista avoimeen 

tapahtumaan. Tilaisuuden järjestäjä saa kuitenkin poistaa tapahtumastaan osallistujat, jotka aiheuttavat 

käyttäytymisellään häiriötä tapahtumalle tai estävät sen toteutumista kokonaisuudessaan. 

Tämän hintaluokan mukaisissa tilaisuuksissa sisäänpääsymaksua ei saa olla, mutta esim. vapaaehtoisia 

käsiohjelmia saa myydä tai vapaaehtoisia pääsymaksuja saa pyytää. Vapaaehtoisuuden tulee kuitenkin 

käydä ilmi yleisölle selkeästi myyntipisteellä. Tapahtumassa saa myydä esim. kirjoja tai muita tapahtumaan 

liittyviä tuotteita. 

Varaaja toimittaa tapahtumansa markkinointitiedot Kulttuuritalo Laikulle varausvahvistuksen yhteydessä 

lähettävällä sähköisellä lomakkeella viimeistään 7 vuorokautta ennen tilaisuutta. Ilmoitetut tapahtumat 

lisätään osaksi Kulttuuritalo Laikun (ja Laikunlavan) ohjelmistoa, ja Tampereen kaupunki markkinoi niitä 

parhaaksi katsomallaan tavalla omia kanaviaan pitkin, mm. inforuudut, verkkosivut ja sosiaalinen media. 

Kulttuuritalo Laikku pidättää oikeuden olla mainostamatta yritysten tapahtumia omissa kanavissaan. 

Jos tapahtumailmoitus jätetään tekemättä tai jätetään alle 7 vrk sisällä tapahtumasta, peritään vuorosta 

vuokra pääsymaksullisen tapahtuman hintaluokan mukaan. Peruutukset on tehtävä viimeistään 7 

vuorokautta ennen varauksen alkamisajankohtaa. Myöhemmin peruutetuista tilaisuuksista veloitetaan 50 % 

laskutushinnasta. Peruuttamatta jätetyt varaukset laskutetaan pääsymaksullisen tapahtuman hintaluokan 

tuntihinnan mukaisesti. Force majeure- ja sairastapauksista aiheutuvia peruutuksia ei laskuteta. 

 

Pääsymaksullinen tapahtuma varausehdot 
 

Pääsymaksullisten tapahtumien hintaluokan mukaiset kaikille avoimet tapahtumat ovat tapahtumia, joihin 

kaikki halukkaat henkilöt saavat osallistua, mutta järjestäjä saa pyytää sisäänpääsymaksua tai myydä lippuja 

tapahtumaan. Järjestäjä ei saa estää tai rajata minkään ihmisryhmän osallistumista avoimeen tapahtumaan, 

mutta osallistujan tulee ostaa lippu tai maksaa sisäänpääsymaksu tapahtumaan. Tapahtuman järjestäjä saa 

kuitenkin poistaa tapahtumastaan osallistujat, jotka aiheuttavat käyttäytymisellään häiriötä tapahtumalle tai 

estävät sen toteutumista kokonaisuudessaan. Tapahtumassa saa myydä esim. kirjoja, äänitteitä, tai muita 

tapahtumaan liittyviä tuotteita. 

Varaaja saa halutessaan toimittaa tapahtumansa markkinointitiedot Kulttuuritalo Laikulle varausvahvistuksen 

yhteydessä lähettävällä sähköisellä lomakkeella. Ilmoitetut tapahtumat lisätään osaksi Kulttuuritalo Laikun (ja 

Laikunlavan) ohjelmistoa, ja Tampereen kaupunki markkinoi niitä parhaaksi katsomallaan tavalla omia 

kanaviaan pitkin, mm. inforuudut, verkkosivut ja sosiaalinen media.  

Peruutukset on tehtävä viimeistään 7 vuorokautta ennen varauksen alkamisajankohtaa. Myöhemmin 

peruutetuista tilaisuuksista veloitetaan 50 % laskutushinnasta. Peruuttamatta jätetyt varaukset laskutetaan 

pääsymaksullisen tapahtuman hintaluokan tuntihinnan mukaisesti. Force majeure- ja sairastapauksista 

aiheutuvia peruutuksia ei laskuteta. 



 

 

Yhdistysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen varausehdot 
 

Yhdistysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen hintaluokka on varattu em. tahojen sisäisille tapahtumille, esim. 

kokouksille. Vain yhdistys tai yleishyödyllinen yhteisö voi varata tilan näillä ehdoilla. Tilaisuuden ei tarvitse 

olla kaikille avoin, eikä varaajan tarvitse toimittaa varauksen markkinointitietoja Kulttuuritalo Laikulle.  

Peruutukset on tehtävä viimeistään 7 vuorokautta ennen varauksen alkamisajankohtaa. Myöhemmin 

peruutetuista tilaisuuksista veloitetaan 50 % laskutushinnasta. Peruuttamatta jätetyt varaukset laskutetaan 

kokonaisuudessaan tämän hintaluokan tuntihinnan mukaisesti. Force majeure- ja sairastapauksista 

aiheutuvia peruutuksia ei laskuteta. 

 

Yritysten ja yksityishenkilöiden varausehdot 
 

Yritysten ja yksityishenkilöiden hintaluokka on varattu em. järjestämille ei-avoimille tapahtumille, esim. 

kokouksille. Vain yritys tai yksityishenkilö voi varata tilan näillä ehdoilla. Tilaisuuden ei tarvitse olla kaikille 

avoin, eikä varaajan tarvitse toimittaa varauksen markkinointitietoja Kulttuuritalo Laikulle. 

Peruutukset on tehtävä viimeistään 7 vuorokautta ennen varauksen alkamisajankohtaa. Myöhemmin 

peruutetuista tilaisuuksista veloitetaan 50 % laskutushinnasta. Peruuttamatta jätetyt varaukset laskutetaan 

kokonaisuudessaan tämän hintaluokan tuntihinnan mukaisesti. Force majeure- ja sairastapauksista 

aiheutuvia peruutuksia ei laskuteta. 

 

Erillisen äänentoistopaketin varausehdot 
 

Kulttuuritalo Laikku tarjoaa mahdollisuuden tilavaraajille hankkia tapahtumaansa kattavan 

äänentoistopaketin, joka myös sisältää talon oman ääniteknikon. Äänitekniikkapaketin tarkemman sisällön 

asiakas voi nähdä laikku.fi -sivustolla. 

Äänentoistopaketti vuokrataan tuntimääräisesti, kuitenkin vähintään kolmeksi tunniksi kerrallaan Kulttuuritalo 

Laikun hinnaston mukaisesti. Äänitekniikkavarauksen tulee myös kattaa äänitekniikan asennus- ja 

purkamisajat. Äänentoistopaketin varaus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkua. 

Kulttuuritalo Laikun henkilökunnalla on oikeus kieltäytyä vuokraamasta äänitekniikkapakettia, jos 

tapahtuman vaatimukset eivät ole toteutettavissa kalustollamme. Varaaja ei voi varata äänentoistopakettia 

ilman ääniteknikkoa. 

Kulttuuritalo Laikun ääniteknikko tekee arvion varaajan todellisesta äänitekniikkatarpeesta ja varauksen 

vaatimasta ajasta yhdessä varaajan kanssa, ja toteuttaa tapahtuman äänitekniikan parhaaksi näkemällään 

tavalla. Varaaja toimittaa Laikun ääniteknikolle tarkat tiedot teknisistä tarpeista viimeistään 7 vuorokautta 

ennen varauksen alkua. 

Peruutukset on tehtävä viimeistään 7 vuorokautta ennen varauksen alkamisajankohtaa. Myöhemmin 

peruutetuista äänitekniikkapaketin varauksista veloitetaan 50 % laskutushinnasta hinnaston mukaisesti. 

Peruuttamatta jätetyt varaukset laskutetaan kokonaisuudessaan hinnaston mukaisesti. Force majeure- ja 

sairastapauksista aiheutuvia peruutuksia ei laskuteta. 

 
 


