Pinta-alat, pinnat ja rakenteet
MADETOJAN SALI
• 816 istumapaikkaa, kiinteät penkit, nouseva katsomo
• 6 pyörätuolipaikkaa permannolla
• lava
• esirippu (ylhäältä laskettava)
• aulan pinta-ala 407 m
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• parven lämpiön pinta-ala 161 m2
TULINDBERGIN SALI
• 220 paikkaa, irtotuolit, tasalattiainen

LEEVI MADETOJAN KATU 1–3

• pinta-ala 281 m2
• aulan pinta-ala 190 m2
• urut

Oulun Musiikkikeskuksessa on mahdollisuus järjestää
monipuolisia tapahtumia. Keskuksessa on useita eri
mittakaavan saleja, jotka taipuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin. Talossa toimivat kaupunginorkesteri Oulu Sinfonia
sekä Oulun konservatorio.

PIKKUSALI
• 60 paikkaa, irtotuolit, tasalattia
• pinta-ala 100 m2

Alueelle soveltuvat
tapahtumat
͙͙ konsertit

Käytössä erityisesti huomioitavaa
• Madetojan sali toimii Oulu Sinfonia -orkesterin kotikonserttisalina. Sali on
pääsääntöisesti varattu Oulu Sinfonian käyttöön arkisin ma–to, poikkeuksena
Oulun seudun koulujen lomaviikot
• Isoissa tapahtumissa Madetojan salin varauksissa joustetaan, mm. Pohjolan
Lääkäripäivät
• Madetojan salin aulan ja Tulindbergin salin aulan välillä on liukuovi, joka on
kiinni aina kun Madetojan salissa on erillinen tapahtuma
• Ravintolapalvelut tuottaa Uniresta ketjuun kuuluva ravintola Preludi
• Ravintolapalvelut toimivat talossa arkisin ma–pe lounasaikaan kaikelle
yleisölle.Ravintola pitää yleensä ovet aina auki, kun Madetojan salissa tai
Tulindbergin salissa on viihteellinen väliajallinen tilaisuus. Muutoin ravintola
toimii tilausperiaatteella talon vuokraajan toiveiden mukaisesti.
• Ovi- ja naulakkopalvelut taloon tuottaa Securitas Oy. Ovi- ja naulakkopalvelut
tekevät talon tilaajan kanssa suoraan sopimuksen.

• Rautatieasema 1,1 km
• Linja-autoasema 0,7 km
• Lentoasema 14 km
Pysäköintipaikkoja rajoitetusti

• valkokangas

OULUN
MUSIIKKIKESKUS

Kulkuyhteydet ja pysäköinti

͙͙ stand up
͙͙ teatteriesitykset
͙͙ musikaalit
͙͙ baletit
͙͙ juhlat
͙͙ kokoukset ja kongressit

Yhteystiedot
Madetojan sali / Virpi Länkelä
virpi.lankela@ouka.fi
p. 044 703 7221
Tulindbergin sali ja Pikkusali /
Kirsi Kropsu (Oulun konservatorio)
kirsi.kropsu@ouka.fi
p. 044 703 9162
HUOM! Jos haluat vuokrata Musiikkikeskuksen kaikki salit,
ota yhteys Virpi Länkelään

Saniteettitilat
Madetojan salin aulassa 1. kerroksessa inva wc, Madetojan salin
aulan keskitasanteella on yleisö wc-tilat,
Tulindbergin salin aulatilassa on yleisö wc-tilat.
Madetojan salin vuokraajan/esiintyjien käytössä on orkesterin
hallintotiloissa olevat takapukuhuoneet, joiden käyttö sovitaan
järjestäjän kanssa ennen tilaisuutta.

Sähköpisteet ja valaistus
2 kpl 3 x 63A (toinen salissa toinen n. 20m päässä) sekä
1 kpl 3 x 32A

Teleyhteydet
Langaton verkko PanOulu vapaasti käytössä ilman salasanaa.
Oulun kaupungin vierasverkon käytöstä sovittava talon kanssa
erikseen.

Perusvuokra ja
käyttöhinnasto
Vuokra määräytyy vuokra-ajan, vuokrattavien tilojen,
sekä vuokrattavien lisäpalvelujen mukaan.

Pohjapiirrokset
oulunmusiikkikeskus.fi/jarjestajalle/tilat/
pohjapiirrokset.html

