
 

Tilavuokrauksen asiakastiedot tallentuvat Kansallisgallerian palvelumyynnin asiakasrekisteriin. Noudatamme 

toiminnassamme Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) 6 artikla 1. 

kohtaa. Lisätiedot: https://www.kansallisgalleria.fi/fi/saavutettavuus-ja-tietosuoja 

 

 

Kansallisgallerian vuokrausehdot 

Tiloja vuokrataan vain suljettuihin kutsullisiin tilaisuuksiin jotka eivät ole luonteeltaan taiteellisia, poliittisia 

tai uskonnollisia. Tilaisuuden kutsussa ei saa viitata museoon kuin tilaisuuden pitopaikkana. Tilaisuuden 

kutsun vedos on tarkistutettava museolla ja lopullinen kutsu tulee toimittaa tiedoksi museolle. 

Museon aukioloaikoina kaikki tapahtumaan liittyvä näkyvyys on toteutettava vuokratun tilan sisäpuolella. 

Lavasteiden rakentamiseen ja erilaisten yritysartikkeleiden käyttöön (pöytäliput, pystybanderollit jne.) 

tarvitaan vuokranantajan lupa. Vuokranantajan henkilökunta ei osallistu lavaste- tai rekvisiittatöihin. 

Vuokranantajalla ei ole osoittaa tiloja lavasteiden, koristeiden tai muun aineiston tilapäistä varastointia 

varten. 

Tilaisuuteen liittyvästä musiikista ja/tai esityksistä on sovittava etukäteen museon kanssa. Vuokraaja on 

vastuussa kaikista tilaisuuteen liittyvistä tekijänoikeudellisista luvista ja tekijänoikeusmaksuista. 

Kaikki mahdolliset tilaisuuteen liittyvät ruoka- ja/tai juomatarjoilut tulee tilata varauspalvelun tai museon 

ravintolan kautta. 

Kansallisgalleria vastaa sellaisista vahingoista ja tapaturmista, jotka sille lankeavat normaalin 

kiinteistönomistajan vastuun perusteella. Vuokraaja vastaa oman henkilökuntansa, rakenteidensa ja 

toimintansa mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai tapaturmista museolle ja/tai yleisölle. 

Kansallisgalleria on turvallisuussyistä tarvittaessa suoraan yhteydessä järjestäjään. 

Tilat vuokrataan peruskalustuksella. Muista tarpeista sovitaan erikseen ja suurempien kalustusmuutosten 

veloitus on alkaen 50 € + alv 24% /tunti. 

Vuokrausajan ulkopuolinen järjestelyaika on pääsääntöisesti puoli tuntia ennen tilaisuuden aloitusaikaa. 

Laskutuslisä on 3 euroa. 

Muutos- ja peruutusehdot 

Mikäli tilaisuus peruutetaan alle 4 viikkoa ennen tilaisuuden alkamispäivämäärää, vuokranantaja perii 

korvauksena 20 % sovitusta hinnasta. Mikäli tilaisuus peruutetaan alle 2 viikkoa ennen tilaisuuden 

alkamispäivämäärää, vuokranantaja perii korvauksena 100 % sovitusta hinnasta. 

Mikäli tilaisuuden ajankohtaa tai siihen vuokrattua tilaa halutaan vaihtaa, tulee tätä tiedustella viimeistään 

4 viikkoa ennen tilaisuuden alkamispäivämäärää. 

Vuokranantajalla on oikeus peruuttaa tai keskeyttää tilaisuus mikäli se oleellisesti poikkeaa sovitusta. 

Tila- ja opasvaraukset ja näiden muutokset ja peruutukset myynti@kansallisgalleria.fi 

ma-pe klo 10-14, puh. 0294 500 500. 

Ateneumin ja Sinebrychoffin taidemuseon tapahtumajärjestelyt: Anna-Riikka Tervo,    

anna-riikka.tervo@fng.fi, p. 050 475 3244. 

Kiasman tapahtumajärjestelyt: Maiju Clorley, maiju.clorley@kiasma.fi , p. 0294 500 604. 
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