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YLEISET EHDOT JUHLASALI G18  

Tutustuminen juhlatilaan ja salin tekniikkaan 
Tervetuloa tutustumaan juhlasaliimme sopimuksen mukaan, puh. 050 447 1314, ballroom@pjazza.fi. 
 
Tilausehdot 

- Jos vahvistettu varaus perutaan viimeistään 90 vuorokautta ennen tilaisuutta, palautetaan maksetusta 
varausmaksusta puolet. 

- Peruutusmaksua veloitetaan 50% vuokrahinnasta jos peruutus tapahtuu 89-29 vuorokautta ennen tilaisuutta 
- Peruutusmaksua veloitetaan 100% vuokrahinnasta (koko vuokrahinta) jos peruutus tapahtuu 28-0 

vuorokautta ennen tilaisuutta 
- Mahdollinen peruutus tehdään aina ja vain kirjallisesti osoitteeseen ballroom@pjazza.fi 

 
Laskutus 
Laskutus tapahtuu Saint Duke Oy:n nimellä. 30 % kustannuksista veloitetaan heti kun tilaus on vahvistettu asiakkaan 
puolelta. Maksuaikaa laskussa on 7 päivää. Loput 70 % kustannuksista veloitetaan noin 1 kuukausi ennen tilaisuutta. 
Kaikki kustannukset tulee olla maksettuna 14 päivää ennen tilaisuutta. Jos kustannuksia ei ole maksettu määräaikaan 
mennessä, Saint Duke Oy ei voi taata tilavuokran toteutumista. 
 
Alkoholijuomat 
Tilaisuuden järjestäjä saa tuoda omat alkoholijuomat. Alkoholijuomien myyminen ilman asianmukaisia lupia on sen 
sijaan kielletty. Tilaisuuden järjestäjä huolehtii siitä, että tyhjät pullot kuljetetaan pois tilaisuuden päätyttyä. Pihalla 
olevat pullonkeräyssäiliöt eivät ole G18:n vieraiden käytössä. Jos asiakas ei hoida pullojen ja roskien poisvientiä 
sovitulla tavalla, hoitaa Saint Duke Oy tämän asiakkaan puolesta hintaan 200€ + ALV 24%. 
 
Tupakointi 
Tupakointi on sallittu ainoastaan sisäpihalla ja kiellettyä sisätiloissa. 
 
Pysäköinti pihalla 
Sisäpihalle ajaminen ja pysäköiminen on ehdottomasti kielletty.  
  
Vahingot ja viat 
Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden aikana kiinteistölle, juhlatiloille tai laitteistolle aiheutuneista vahingoista ja 
vioista sekä on velvoitettu korvaamaan tilaisuuden aikana hävinneet tai vaurioituneet kalusteet, esineet tai laitteet.   
 
Flyygeli 
Flyygelin käyttö on lisämaksullinen palvelu. Sitä saa soittaa ainoastaan, kun asiasta on sovittu etukäteen. Mikäli flyygeli 
on ollut käytössä, pyydämme suojaamaan sen peitolla heti käytön jälkeen. Se on tarkoitettu soittajille, ei 
juhlavieraiden yleiskäyttöön. Jos asiakas ei ole varannut flyygeliä, on se pidettävä peitettynä koko tapahtuman ajan. 
Soittimen päälle ei saa laittaa kynttilöitä, ruokia, juomia, vaaseja, kukka-asetelmia, valokuvia, koristeita tai mitään 
muita esineitä.   
 
Siivous 
Tilaisuuden järjestäjä huolehtii siitä, että kaikki saliin tuodut ylimääräiset tavarat ja rekvisiitta sekä tyhjät pullot 
kuljetetaan tilaisuuden päätyttyä tai sovittuna ajankohtana pois, ja että roskat ja ruoantähteet viedään niille varattuun 
paikkaan sisäpihan jätehuoneeseen. Mikäli tila vaatii tehostetun siivouksen tilaisuuden jälkeen, laskutetaan siitä 
70€/tunti + ALV 24%. 
 
Varausajan päättyminen 
Varausaika päättyy viimeistään klo 02.00 jolloin tila on oltava tyhjä ja lukittu. Tämän jälkeen veloitamme salissa 
vietetystä ajasta 200€/alkava tunti + ALV 24%. 
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Äänitaso 
Musiikin soittaminen on sallittua. Musiikkiesitykset ja dj:t ovat erittäin tervetulleita, mutta musiikkia soittaessa tulee 
huomioida rakennuksen muut toimijat. Asiakas on velvollinen pitämään äänitason kohtuullisena tilaisuuden aikana. 
Jos juhlasalin henkilökunta havaitsee äänitason olevan liian korkea, asiakas on velvollinen alentamaan äänitasoa 
juhlasalin henkilökunnan pyynnöstä. Jos asiakas ei suostu äänitason alentamiseen, juhlasalin henkilökunnalla on 
oikeus keskeyttää musiikin soittaminen koko tapahtuman ajaksi. 
 
Savukoneet & kynttilät 
Kaikkien savulaitteiden käyttö on ehdottomasti kielletty. Savu saattaa aiheuttaa palohälytyksen, joka aiheettomasti 
kutsuu palokunnan paikalle. Kaikki mahdolliset kustannukset, jotka aiheutuvat yleisten ehtojen noudattamatta 
jättämisestä, ovat kokonaisuudessaan asiakkaan korvausvelvollisuuden alaisia.  
 
G18 tiloissa saa polttaa kynttilöitä, kunhan se tapahtuu paloturvallisella tavalla. Kynttilät pitää pääsääntöisesti olla 
lasikuvun tai ”hurrikaanin” sisällä, ja kynttilöiden alla pitää aina olla lautanen vahavalumien estämiseksi. 
 
Talon seinät ja lattiat 
G18 kiinteistö on museosuojeltu, ja asiakas sitoutuu toimimaan talossa tavalla, joka kunnioittaa talon yleistä kuntoa.  
- Valokuvia ja papereita saa kiinnittää seinille ainoastaan ohuella toimistoteipillä, EI maalarin- tai ilmastointi teipillä. 
- Sohvia tai kalusteita siirtäessä on ne nostettava ilman, ja yleensäkin vältettävä lattioiden naarmuuntumista. Sohvat ja 
baaritiski tulee siirtää takaisin paikoilleen tapahtuman lopuksi. Jos näin ei tapahdu, on Saint Duke Oy:llä oikeus 
veloittaa asiakkaalta 140€ + alv. 24% sohvien/baaritiskin paikoilleen siirtämisestä.  
 
Varastointi G18 tiloissa 
Asiakas voi säilyttää tavaroita G18 tiloissa ainoastaan, jos asiasta on sovittu etukäteen Saint Duke Oy:n kanssa. Mikäli 
asiakas säilyttää omia tavaroitaan G18 tiloissa, hän tekee niin omalla vastuulla. G18 kiinteistössä ei ole erillistä 
säilytystilaa asiakkaiden tavaroille, joten mahdollinen säilytys tapahtuu tiloissa, jotka eivät ole lukittuja ja joita 
käytetään muihinkin tarkoituksiin. Mikäli asiakas on sopinut, että tavaroita saa säilyttää G18 tiloissa, on ne vietävä 
pois sovittuna aikana. Jos näin ei tapahdu, on Saint Duke Oy:llä oikeus tehdä päätös tavaroiden poisviennistä tai 
hävittämisestä. Tästä laskutetaan asiakasta 70€/alkava tunti + ALV 24% sekä mahdolliset kuljetus ja/tai 
hävittämiskulut, mutta summa, joka on joka tapauksessa vähintään 140€ + ALV 24%. 
 
Narikkavastuu 
Ellei erillistä narikkavastaavaa tilata tilaisuutta varten Saint Duke Oy:ltä, on G18 tiloissa oleva narikka valvomaton. 
Saint Duke Oy ei vastaa mahdollisista kadonneista tavaroista. 
 
 
 

 


