
HUOMIOITAVAA! 

Näyttämöllä ja oheistiloissa on 
automaattiseen paloilmoitus-
järjestelmään liittyvät savuhälyttimet. 
Aina käytettäessä savukoneita, 
pyroefektejä, kynttilöitä, savukkeita, 
sytyttimiä, pölyävää tai savuavaa 
materiaalia tms. on asiasta ilmoitettava 
jo varausta tehtäessä mahdollisten 
palotarkastusten tai vartiointien 
järjestämiseksi. Samoin 
vahtimestareille on aina ilmoitettava 
käytöstä hyvissä ajoin, jotta 
paloilmoitinlaitteet voidaan kytkeä 
tarvittaessa irti. 

Muuramen Kulttuurikeskus
(Arkkitehti Reijo Perko 1990, 1996 ja 2004) 

MMUUUURRAAMMEESSAALLII  
Käyntiosoite Nisulantie 1, 40950 Muurame  
Postiosoite PL 1, 40951 Muurame  
www.muurame.fi 

Varaukset ja tiedustelut  
Osallisuus- ja kulttuuripäällikkö 
Johanna Pitkälä 
050 595 3621
johanna.pitkala@muurame.fi 

Kulttuurikeskuksen vahtimestarit 
puh. 040 777 4247 

Ajo-ohjeet 
Muuramen Kulttuurikeskus sijaitsee aivan 
Muuramen keskustassa. Nisulantielle  
käännytään kuntakeskusta halkovalta 
Muuramentieltä. 
Etäisyyksiä Muuramesta: Jyväskylä 13 km, 
Jämsä 42 km, Tampere 135 km,  
Lahti 160 km, Helsinki 260 km 

Pysäköinti 
Iltaisin ja viikonloppuisin maksuton pysäköinti 
Kulttuurikeskuksen parkkialueella 
Inva-tunnuksella pysäköinti 
Kulttuurikeskuksen aukiolla 

Vammaispalvelut 
Aulatiloihin ja Muuramesaliin esteetön kulku 
Inva-WC 
Katsomossa pyörätuolipaikkoja 
Inva-tunnuksella pysäköinti Kulttuurikeskuksen 
aukiolla 

Muuramesalin lämpiö ja käytävätilat 
Väliaikatilat, lipunmyynti, WC:t 
Tilaa pienimuotoisille näyttelyille 

Muuramesalin katsomo 
Nouseva katsomo, permannon koko 150 m2, 
parven koko 49 m2 
Istumapaikkoja permannolla 176 ja parvella 54, 
yhteensä 230  
Sisäänkäynnit permannolle takaa oikealta ja 
vasemmalta sekä sivunäyttämöltä,  
parvelle takaa oikealta ja vasemmalta 
4-6 pyörätuolipaikkaa

Muuramesalin näyttämö 
Näyttämön koko 116 m2, kokonaismitat  
12,2 x 8,2 m 
Käyttötilan leveys 10,70 m, syvyys 8,00 m, 
korkeus valoramppeihin 5,60 m 
Keltainen sivuille aukeava sähköistetty esirippu 
Takaseinä valkoinen (toimii valkokankaana) 
Musta taustaverho, mustat sivuverhot  
Lakattu tanssilattia, mäntyä 
Musta/harmaa tanssimatto  
2 kpl laskettavia ripustustankoja edessä  
ja takana. 
2  kpl laskettavia valaisinramppeja  
Sivunäyttämö 41 m2 
”Roudausovi” ulkoa miellyttävän lähellä 
näyttämöä, oven korkeus 2,35 m, leveys 2 m 



Muuramesalin pukuhuoneet 
Koko 11 m2, miehille ja naisille omat, wc:t ja 
suihkut molemmissa 
Pukuhuoneista kulku sekä aulatiloihin että 
sivunäyttämölle 
Tarvittaessa lisätiloja liikuntahallin 
pukuhuoneissa 

Sähköt 
3 x 63 A 1 kpl 
3 x 32 A 1 kpl 
16 A shukopistorasioita 6 kpl   

Valokalusto 
Valopöytä Cuemaster 48-120 
Salin katosta näyttämölle 3 kpl kiinteitä valo- 
heittimiä 2000 w  
Salin sivuseiniltä 6-8 kpl suunnattavia  
500-1000 w valoja
Näyttämön yläpuolella 2kpl laskettavia
valoramppeja, joissa yht. 15 kohdevaloa 650 w
Parvella 2 kpl seurantaheittimiä 2000 w

Äänikalusto 
Äänipöytä Yamaha mg 24/14FX 
Mikrofoneja 5kpl 
2-kanavainen langaton mikrofonivastaanotin
2 kpl, joihin 4 käsimikrofonia tai 4  headsettiä

Muu kalusto 
Videotykki  
2 kpl DVD soittimia  
Kannettava tietokone/ liitännät näyttämöllä  
ja projektorihuoneessa 
Lukukamera  

Kalusteet 
3 kpl kokouspöytiä, piirtoheitinpöytä / piirtoheitin 
Puhujankoroke 
Kuorokorokkeet 3-portaisia 3 kpl  
Flyygeli  
3 kpl baarijakkaroita 
Kokoontaitettavia pöytiä ja tuoleja sopimuksen 
mukaan 

Liput  
Ulkolippuja  SUOMI no 12   3 kpl 
Sisälippuja SUOMI  no 3/006  2 kpl ja 
näihin tangot 
3-reikäinen siirrettävä jalka edellisiin ja kaksi
kiinteää jalkaa näyttämön etukulmissa

Vuokrahinnasto 
* 200 € alle 3 tuntia, lisätunnit 50 €/t  (hintoihin
lisätään alv 24 %)
* Muuramelaisten rekisteröityjen yhdistysten
järjestämät juhla- ja taidetilaisuudet maksuttomia
Kulttuurikeskuksen aukioloaikoina.

Vuokran käyttöoikeuteen sisältyy Muuramesalin 
osalta salin (230 istumapaikkaa), lämpiön ja 
esiintyjien tilojen lisäksi vahtimestaripalvelut 
perusvalmiuksien osalta. Laitteista ja varusteista 
vuokraan sisältyvät näyttämötekniset laitteet, av-, 
valo- ja äänentoistojärjestelmä, tanssimatto ja 
flyygeli. Flyygelin viritys tulee vuokraajan laskuun. 

Muuta 
Muuramen Kulttuurikeskuksen kaikki tilat ovat 
toiminnallisesti ja helposti muunneltavissa 
erilaisiin tilanteisiin. Käytössä on Muuramesalin 
lisäksi mm. kahvio, 160-paikkainen ruokailusali, 
liikuntatiloja pukuhuoneineen ja pesutiloineen ja 
luokkahuoneita.  
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