
 
 

 

Rauma-salin käyttösäännöt ja –maksut 1.1.2021 alkaen 

Sivistysvaliokunta hyväksynyt 25.11.2020 

Voimaantulopäivä 1.1.2021 

Käyttösäännöt: 

1. Tiloja käytetään ensisijaisesti kulttuuritilaisuuksien järjestämiseen  

2. Lisäksi tiloissa voidaan järjestää kaupungin omia juhlatilaisuuksia sekä muita juhlatilai-

suuksia  

3. Tilojen käytöstä ja vuokraamisesta päättää museo- ja kulttuurijohtaja  

4. Tilavaraukset: Kaupungin palvelupiste Pyyrman, p. 02 834 5000  

5. Laskutus tilojen käytöstä hoidetaan kulttuuri- ja museopalveluiden kautta  

6. . Vuokraan sisältyy yksi teknikko, joka on käytettävissä tilaisuuden valo- ja äänentoisto-

tehtäviin. Lisäksi vuokra sisältää talossa olevan valo- ja äänikaluston sekä dataprojekto-

rin käytön. Tarvittavasta lisäkalustosta ja lisähenkilökunnasta veloitetaan erikseen  

7. Mikäli tiloissa joudutaan siirtelemään pöytiä tai tuoleja, on ne palautettava tilaisuuden 

jälkeen takaisin alkuperäiselle paikalleen   

8. Kahviotilan vuokra sisältää yläkerran kahvion keittiön, sen välineiden sekä astiaston 

käytön. Alakerran ruokasalin keittiö ei ole ulkopuolisten käytettävissä  

9. Kahvion käyttäjien on huolehdittava keittiön roska-astian tyhjentämisestä  

10. Tilaisuuden vuokra-ajan katsotaan alkavan silloin, kun vuokralainen tulee tilaan ja päät-

tyvän silloin kun vuokralainen poistuu tilasta. Järjestäjän tulee huomata varata riittävästi 

aikaa tilaisuuden  

11. On huomioitava, että samassa kiinteistössä toimivat myös Satakunnan ammattikorkea-

koulu ja Rauman kaupungin liikuntapalvelut. Näiden toimijoiden tilat ovat erikseen, eikä 

Rauma-salin vuokraan sisälly näiden tilojen käyttöä.   

12. Varauksia otetaan vastaan aikaisintaan 1,5 vuotta ennen tilaisuuden järjestämistä. 

Vuokrat peritään tilaisuuden järjestämishetkellä voimassaolevan hinnaston mukaan ja 

vuokrahintaan lasketaan myös tilaisuuden valmistelu- ja purkuaika  

13. Varaus voidaan peruuttaa kuukautta ennen tilaisuutta maksutta. Vähintään kahta viik-

koa ennen tilaisuutta peruttaessa tilavuokrasta peritään puolet (50%) hinnaston mukai-

sesta vuokrasta. Mikäli tilaisuuteen on alle kaksiviikkoa varauksen perumishetkestä, 

vuokra peritään kokonaisena hinnaston mukaan  

 

 

  



 
 

 

 Rauma-salin käyttömaksut oheistiloineen, hinnasto 1.1.2021 alkaen 

ALV-prosentti on kulloinkin voimassa olevan mukainen 

 

Maksuton tilaisuus veroton hinta  ALV% verollinen hinta  

 
Maanantai – perjantai  

yksityiset, yhdistykset ym. vuokra-aika 1 – 4 tuntia 221,77 24 % 275,00 

 lisätunnit 40,32 24 % 50,00 

kaupalliset yritykset vuokra-aika 1 – 4 tuntia 443,55 24 % 550,00 

 lisätunnit 40,32 24 % 50,00 

Lauantai, sunnuntai, aatto-, pyhä- ja juhlapäivät 

yksityiset, yhdistykset ym. vuokra-aika 1 – 4 tuntia 310,48 24 % 385,00 

 lisätunnit 60,48 24 % 75,00 

kaupalliset yritykset vuokra-aika 1 – 4 tuntia 548,39 24 % 680,00 

 lisätunnit 60,48 24 % 75,00 

Maksullinen tilaisuus 

Maanantai – perjantai 

yksityiset, yhdistykset ym. vuokra-aika 1 – 4 tuntia 346,77 24 % 430,00 

 lisätunnit 40,32 24 % 50,00 

kaupalliset yritykset vuokra-aika 1 – 4 tuntia 596,77 24 % 740,00 

 lisätunnit 40,32 24 % 50,00 

Lauantai, sunnuntai, aatto-, pyhä- ja juhlapäivät 

yksityiset, yhdistykset ym. vuokra-aika 1 – 4 tuntia 463,71 24 % 575,00 

 lisätunnit 60,48 24 % 75,00 

kaupalliset yritykset vuokra-aika 1 – 4 tuntia 693,55 24 % 860,00 

 lisätunnit 60,48 24 % 75,00 



 
 

 

 Kahviotilan vuokra veroton hinta  ALV% verollinen hinta  

 

Maanantai – perjantai 

 

yksityiset, yhdistykset ym. vuokra-aika 1 – 4 tuntia 108,87 24 % 135,00 

 lisätunnit 40,32 24 % 50,00 

kaupalliset yritykset vuokra-aika 1 – 4 tuntia 153,23 24 % 190,00 

 lisätunnit 40,32 24 % 50,00 

Lauantai, sunnuntai, aatto-, pyhä- ja juhlapäivät    

yksityiset, yhdistykset ym. vuokra-aika 1 – 4 tuntia 129,03 24 % 160,00 

 lisätunnit 60,48 24 % 75,00 

kaupalliset yritykset vuokra-aika 1 – 4 tuntia 193,55 24 % 240,00 

 lisätunnit 60,48 24 % 75,00 

 Ruokasalin vuokra 

 Maanantai – perjantai (vain iltaisin) 

yksityiset, yhdistykset ym. vuokra-aika 1 – 4 tuntia 108,87 24 % 135,00 

 lisätunnit 40,32 24 % 50,00 

kaupalliset yritykset vuokra-aika 1 – 4 tuntia 153,23 24 % 190,00 

 lisätunnit 40,32 24 % 50,00 

 Lauantai, sunnuntai, aatto-, pyhä- ja juhlapäivät 

yksityiset, yhdistykset ym. vuokra-aika 1 – 4 tuntia 129,03 24 % 160,00 

 lisätunnit 60,48 24 % 75,00 

kaupalliset yritykset vuokra-aika 1 – 4 tuntia 193,55 24 % 240,00 

 lisätunnit 60,48 24 % 75,00 



 
 

 

Useampipäiväiset näyttelyt, messut 
seminaarit  

 (kaikki tilat, hinta per päivä) 

veroton hinta  ALV% verollinen hinta  

 

 Maanantai – perjantai 

yksityiset, yhdistykset ym. maksuton tilaisuus 338,71 24 % 420,00 

 maksullinen tilaisuus 491,94 24 % 610,00 

kaupalliset yritykset maksuton tilaisuus 564,52 24 % 700,00 

 maksullinen tilaisuus 778,23 24 % 965,00 

 Lauantai, sunnuntai, aatto-, pyhä- ja juhlapäivät 

yksityiset, yhdistykset ym. maksuton tilaisuus 483,87 24 % 600,00 

 maksullinen tilaisuus 653,23 24 % 810,00 

kaupalliset yritykset maksuton tilaisuus 790,32 24 % 980,00 

 maksullinen tilaisuus 1000,00 24 % 1 240,00 

 Laitteet ja palvelut (hinta per tilaisuus) 

 tanssimatot 96,77 24 % 120,00 

 flyygeli 84,68 24 % 105,00 

 flyygelin viritys asiakkaan pyynnöstä 104,84 24 % 130,00 

 

 
 Rauma-salissa on 433 paikkaa 

 yläkerran kahviossa on 132 paikkaa 

 alakerran ruokasalissa on 140 paikkaa (ruokasali 110 ja kabinetti 30) 
 

 

 


