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Yliopistonkatu 4 80100 Joensuu
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PINTA-ALA
Carelia‐sali 645 m2
Aulatilaa kahdessa kerroksessa
480 m2 ja 226 m2
TILAAN SOPIVAT
TAPAHTUMAT
Konsertit
Stand up
Teatteri
Seminaarit ja luennot
Kokoukset ja kongressit
Aulatilat soveltuvat erilaisten
näyttelyiden ja iltatilaisuuksien
järjestämiseen

KAPASITEETTI
599 istumapaikkaa, 6 pyörätuolipaikkaa
Määritetään aina tapahtumakohtaisesti

TILASSA JÄRJESTETTYJÄ
TAPAHTUMIA
Joensuun kaupunginorkesterin konsertit
Valtakunnalliset konserttisalikiertueet:
Ismo Alanko
Rajaton
Vesa‐Matti Loiri
Antti Tuisku
Raskasta joulua
ym.
Itä‐Suomen yliopiston kuoron konsertit
Seminaareja ja luentoja
Väitöstilaisuuksia

TILAN ERITYISPIIRTEET
Carelia‐sali on Itä‐Suomen yliopiston
hallinnassa
Sali on myös kaupunginorkesterin harjoitus‐
ja konserttisali
Carelia‐salin vieressä on 150‐paikkainen
auditorio C2
Talossa toimii Fazer Amican ylläpitämä
Ravintola Carelia, josta on mahdollista tilata
väliaika‐ ym. tarjoiluja
Aulatilat vuokrattavissa erilaisia tilaisuuksia
varten
KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVAA
Tapahtumien aikaan kirjastoon ja ravintolaan
käynti ohjataan kirjaston ulko‐ovesta,
jolloin opiskelijat eivät häiritse Carelia‐salin
tapahtumia
Alueella ja kiinteistössä työskentelevien
liikkumista ja huoltoliikennettä ei saa
rajoittaa
VARUSTELUT
Luentoäänentoisto ja himmennettävä perus‐
valaistus, tietokone ja data‐ /videoprojektori,
valkokangas, puhujakoroke, ﬂyygeli,
piano, tanssimatto, induktiosilmukka
ÄÄNENTOISTO JA VALAISTUS
Carelia‐salin vuokraan sisältyy luentoäänen‐
toisto ja himmennettävä perusvalaistus sekä
av‐laitteiden käyttö
Järjestäjän tilattava erikseen näyttämö‐
valaistus ja musiikkiäänentoisto
SANITEETTITILAT
Wc‐ ja sosiaalitilojen käyttö sisältyy tila‐
vuokraan
Yleisön wc‐tiloja löytyy sekä ylä‐ että
alakerrasta
Esiintyjien käytössä alalämpiö, jossa wc:t
naisille ja miehille sekä minikeittiö
Orkesterin ylälämpiö 2. kerroksessa, jossa
sosiaalitilat naisille ja miehille

JÄRJESTELYT
Yliopiston puolelta kutakin tilaisuutta varten
on yksi valvoja. Järjestyksenvalvonnan ja
muun henkilöstön järjestäminen on
tapahtumajärjestäjän vastuulla
Tapahtumajärjestäjä vastaa lipunmyynnin
järjestämisestä
Tapahtumajärjestäjä vastaa naulakko‐
palveluiden järjestelyistä
Tupakointi sisätiloissa ehdottomasti kielletty
HUOLTOLIIKENNE JA
PYSÄKÖINTI
Vain tapahtumaan liittyvä huoltoajo sallitaan.
Carelia‐salin edustalla on pysäköintialue.
Yliopistonkadun toisella puolella Kenttä‐
miehentien parkkialue on käytettävissä
(maksullinen)
SÄHKÖ
sali: seinillä 2 rivin kohdalla molemmilla
puolilla 35A + 16A, riviltä 12 saadaan lattian
läpi 65A, näyttämöllä 35A väliverhon
syvennyksessä
INTERNET-YHTEYDET
Langaton avoin verkkoyhteys tapahtuma‐
järjestäjän käytössä

KULKUYHTEYDET JA
LIIKENNEJÄRJESTELYT
Rautatieasema ‐ Carelia‐sali 2 km
Lentokenttä ‐ Carelia‐sali 10 km
Tori ‐ Carelia‐sali 1 km
Mikäli tapahtuma vaatii tilapäisiä
liikennejärjestelyjä, haetaan niille lupa
lupapiste.ﬁ‐palvelun kautta.
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CARELIA-SALIN VUOKRA
Carelia‐salin vuokraamisesta vastaa
Itä‐Suomen yliopisto.
Vuokra määräytyy vuokra‐ajan ja vuokrattavien
tilojen mukaan.
VUOKRAAJAN
YHTEYSTIEDOT
Itä‐Suomen yliopisto
Yliopistonkatu 4 80100 Joensuu
www.uef.ﬁ/web/talouspalvelut/joensuu
Kiinteistösihteeri Eija Naumanen
eija.naumanen@uef.ﬁ
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