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Datariina

Datariinassa pidät tulokselliset neuvottelut ja  
kokoukset sekä pienimuotoiset tapahtumat ja  
juhlat miellyttävissä ja ajanmukaisissa tiloissa,  
hyvästä kokoustarjoilusta ja lopuksi vaikka  
saunaillasta nauttien.

Tilasta riippuen tiloihin mahtuu 8–100 henkilöä. Tilat mahdollistavat 
myös rinnakkaisten tapahtumien järjestämisen yhtä aikaa. 

Viihtyisissä kokoustiloissa on ajanmukainen varustelu ja langaton 
internetyhteys. Tarvittaessa voit vuokrata Datariinan aulapalvelusta 
kannettavia tietokoneita.

Tutustu tiloihin ja varaa omalle kokoukselle, neuvottelulle,  
tapahtumalle tai juhlalle sopivat tilat Datariinan aulapalvelusta!

Tilavaraukset
Datariinan aulapalvelu
puh. 040 190 2581
aulapalvelu@datariina.fi

Kokoustilojen ja saunatilojen vähimmäisvarausaika on 1 tunti  
klo 8–16 välisenä aikana. Saunatilojen varausaika iltaisin on  
aina 8 tuntia (klo 17–01).

Aulapalvelu hoitaa tarvittaessa tilojen kalusteiden järjestelyn –  
kerro toiveesi tilaa varatessa!

Kokoustarjoilut
Ravintola Data
puh. 044 978 3049
info@datalounas.com

Ravintola Datan kokoustarjoilu pitää yllä hyvää neuvotteluvirettä ja 
rytmittää onnistunutta kokouspäivää!

Kokoustarjoilu on mahdollista tilata Datariinan kokoustiloihin ja  
saunatiloihin tai nautittavaksi ravintolan omissa tiloissa.

Ota yhteyttä ja kerro toiveesi kokoustarjoilun sisällöstä tai valitse 
helppo, valmis kokous- tai saunamenupaketti osoitteesta 
www.datariina.fi/kokoustarjoilut löytyvistä vaihtoehdoista.

Tervetuloa
Datariinaan



OPTIO-SALI
40–100 hlöä, 135 m2 
Tila on kalusteilla muunneltavissa  
erilaisiin käyttötarkoituksiin.          
Päivävuokra klo 8–16    372 €
Tuntivuokra arkisin klo 8–16   55 €/h 
Tuntivuokra arkisin klo 16–21  
sekä viikonloppuisin klo 8–21  70 €/h 

KOKOUSTILA VOITTO
14 hlöä, 31 m2

Päivävuokra klo 8–16   186 € 
Tuntivuokra arkisin   25 €/h 
Tuntivuokra arkisin klo 16–21  
sekä viikonloppuisin klo 8–21  40 €/h 

KOKOUSTILA BITTI
14 hlöä, 37 m2

Päivävuokra klo 8–16    149 € 
Tuntivuokra arkisin    20 €/h 
Tuntivuokra arkisin klo 16–21  
sekä viikonloppuisin klo 8–21  35 €/h 

KOULUTUSTILA NETTI
20 hlöä + kouluttaja, 64 m2

Päivävuokra klo 8–16    161 € 
Tuntivuokra arkisin    22 €/h 
Tuntivuokra arkisin klo 16–21  
sekä viikonloppuisin klo 8–21  37 €/h 

Tutustu tiloihin!

*  Kiinteä PC (pöytäkone)
*  Liitäntämahdollisuus  
 kannettavalle tietokoneelle
*  Langaton kokoustekniikka
*  2 Full HD -projektoria
*  Langattomat käsi- ja  
 headsetmikrofonit
*  (Gramer) audiojärjestelmä

KOKOUSTILA SALDO
20 hlöä, 49 m2

Päivävuokra klo 8–16   186 € 
Tuntivuokra arkisin   25 €/h 
Tuntivuokra arkisin klo 16–21  
sekä viikonloppuisin klo 8–21  40 €/h 

KOKOUSTILA BONUS
10 hlöä, 27 m2

Päivävuokra klo 8–16   149 € 
Tuntivuokra arkisin   20 €/h 
Tuntivuokra arkisin klo 16–21  
sekä viikonloppuisin klo 8–21  35 €/h 

Kokoustilat Saldo ja Bonus  
yhdessä 35 hlöä, 76 m2

Saldo: Ontto neliö

Saldo: Luokkahuone

Saldo & Bonus: Iso Luokkahuone

Saldo: Diplomaatti

Bonus: Diplomaatti

Saldo & Bonus: Iso U-muoto

SAUNATILAT
Saunatiloissa on kaksi saunaa: perinteinen sauna 
ja höyrysauna. Lauteille mahtuu kerralla noin 15 
henkilöä, mutta useissa vuoroissa tilaa voi käyttää 
suurempikin ryhmä. Vuokraan sisältyvät pyyhkeet 
ja tilojen siivous. Lisätilaa kokousta tai ruokailua 
varten löytyy saunatilojen läheisyydestä kokoustila 
Saldosta.

SAUNATILAT + SAUNATUPA SISU
Arki-iltaisin ma–to klo 17–01   175 € 
Viikonloppuiltaisin pe–su klo 17–01 275 € 

SAUNATILAT + SAUNATUPA SISU 
JA KOKOUSTILA SALDO
Arki-iltaisin ma–to klo 17–01   250 € 
Viikonloppuiltaisin pe–su klo 17–01  350 € 
Saunatilojen päivävuokra  25 €/h

SAUNATUPA SISU
12 hlöä, 26 m2

Päivävuokra klo 8–16   124 € 
Tuntivuokra arkisin klo 8–16  17 €/h 
Tuntivuokra arkisin klo 16–21 
sekä viikonloppuisin klo 8–21  30 €

*  jääkaappi, mikro,   
 kahvin- ja vedenkeittimet,  
 kertakäyttöastiat 
*  televisio, Blu-Ray-soitin ja  
 kotiteatterijärjestelmä HDMI-kaapelilla
*   käännettävä pokeripöytä

Alla on kuvattuna esimerkkejä mahdollisista pöytäjärjestyksistä eri kokoisille ryhmille.

Hinnat sis. alv 24 %

Kerrothan meille toiveesi, 
niin järjestämme tilan juuri
sinulle sopivaan asuun.

Modernit, monikäyttöiset 
kokoustilat ovat muunneltavissa 
ja yhdisteltävissä tarpeittesi 
mukaan.


