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Maksuttomat kokoontumistilat 

 

Tilan nimi Osoite Ehdot Miten varata? 

Kontulan lähiö-
asema 

Keinulaudankuja 4C, 00940 Hel-
sinki 
 
www.hel.fi/sosv  >  Asukastoimin-
ta > Asukastilat > Kontulan lähiö-
asema > 

Pääpaino lähiöasukkaiden aktivoimisessa.  
Tilaa voi varata maksutta mm. seurojen, yhdistysten 
ja taloyhtiöiden kokouksiin sekä perhejuhliin, myös 
iltaisin ja viikonloppuisin. 

Lähiötyöntekijä Titta Reunanen, puh. (09) 310 61 
953 

Myllypuron lä-
hiöasema 

Kivensilmänkuja 2, 00920 Helsin-
ki 
  
Yhdyskuntatyöntekijä Kirsti Jussi-
la puh. 3106 2575 
 
www.hel.fi/sosv >  Asukastoimin-
ta >  Asukastilat > Myllypuron 
lähiöasema > 

Pääpaino lähiöasukkaiden aktivoimisessa.  
Tilaa voi varata maksutta mm. seurojen, yhdistysten 
ja taloyhtiöiden kokouksiin sekä perhejuhliin.  

Puh. (09) 310 85 092 

Myllypuron  
Hymy 

Kiviparintie 2 00920 Helsinki Myllypuron Hymyä voivat varata maksutta paikalli-
set yhdistykset ja yhteisöt. 

Projektityöntekijä Seppo Paakkinen puh. 310 
61988 

Pihlajamäen 
lähiöasema 

Liusketie 3 B, 00710 Helsinki 
Faksi 3863 781 
 
Aluetyöntekijä Sini Heino-Mouhu, 
puh.  040 334 7415 
 
www.hel.fi/sosv  >  Asukastoimin-
ta > Asukastilat >  Pihlajamäen 
lähiöasema > 

Tilaa voi varata maksutta mm. seurojen, yhdistysten 
ja taloyhtiöiden kokouksiin sekä perhejuhliin. 

Puh. 044 951 4523 

Vuosaaren lä-
hiöasema 

Mustalahdentie 4, 00960 Helsinki 
Puh.  3232 801 
 
 
www.hel.fi/sosv  >  Asukastoimin-
ta >  Asukastilat > Vuosaaren 
lähiöasema > 
 
 
 
 

Tilaa voi varata maksutta mm. seurojen, yhdistysten 
ja taloyhtiöiden kokouksiin sekä perhejuhliin, myös 
iltaisin ja viikonloppuisin. 

Yhdyskuntatyöntekijä Hannele Åberg, puh. 
050 376 3435 
 

http://www.hel.fi/sosv
http://www.hel.fi/sosv
http://www.hel.fi/sosv
http://www.hel.fi/sosv
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Kansainvälinen 
kulttuurikeskus 
Caisa 

Mikonkatu 17 C,  
00100 Helsinki 
http://www.cai-sa.fi/tilat  
 

 Tiloja vuokrataan sitoutumattomille monikulttuu-
risuutta ja suvaitsevaisuutta edistäville seuroil-
le, ryhmille ja yhdistyksille.   

 Seurat, ryhmät ja yhdistykset voivat käyttää 
Caisan kokoustiloja arkipäivisin ja lauantaisin 
korkeintaan 2 tuntia maksutta. 

 Varaukset tulee tehdä hyvissä ajoin. Vahvistuk-
set tai peruutukset tulee tehdä viimeistään 21 
päivää ennen järjestettävää tilaisuutta.  

 Sovi tarvitsemastasi tilasta ja tilaisuuden sekä 
alkamis- että loppumisajasta.  

 Sovi erityisjärjestelyistä, esim. AV-laitteiden 
käytöstä (äänentoistolaitteet, video, piirtoheitin, 
diaprojektori, dvd, PowerPoint), kalusteiden jär-
jestämisestä ja flyygelin käytöstä.  

 Ravintola- ja kahvilapalvelut: Café Caisalla on 
yksinoikeus kaikkien juomien myyntiin, samoin 
alkoholitarjoiluun.  

 Kaikista tilavarauksista tehdään allekirjoitettu 
sopimus Caisan kanssa.  

 Jos tilaisuuden järjestämiseen tarvitaan viran-
omaisten lupia, hanki ja toimita luvat ajoissa 
Caisaan. Järjestäjä hoitaa myös lupien kustan-
nukset.  

 Tilaisuuden järjestäjä vastaa mahdollisista yli-
määräisistä kuluista.  

 Tilan vuokraajan vastuuhenkilön tulee olla ja 
tavoitettavissa tilaisuuden aikana.  

 Vuokraajan tulee hoitaa paikalle myös kaksi 
järjestyshenkilöä 

Merja Taivalantti-Bouchghoul  
puh. (09) 310 37503 
Fax: (09) 310 37511  
email: merja.taivalantti-bouchghoul@hel.fi  
Ma-pe 9.00-17.00  
 
 

Kirjasto 10 
 

Elielinaukio 2 G 
PL 4200 
00099 Helsingin kaupunki 
http://www.lib.hel.fi/fi-
FI/kirjasto10/  

Ryhmätyötila (12 paikkaa), tarkoitettu järjestöjen, 
yhdistysten ym. pienryhmien ei-kaupalliseen käyt-
töön. Voi varata neljäksi tunniksi kerrallaan.  

Puh. (09) 310 85000 / (09) 310 85703 

Suutarilan kirjas-
to  

Seulastentie 11 
PL 4274 
00099 Helsingin kaupunki 
 
http://www.lib.hel.fi/fi-FI/suutarila/  
 

Monitoimitila: 15 paikkaa. Paikallisten järjestöjen on 
mahdollista saada tilaa käyttöön neuvottelemalla 
kirjaston johtajan kanssa. 
 

Puh. (09) 310 85674 

http://www.cai-sa.fi/tilat
http://www.lib.hel.fi/fi-FI/kirjasto10/
http://www.lib.hel.fi/fi-FI/kirjasto10/
http://www.lib.hel.fi/fi-FI/suutarila/
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Paloheinän kir-
jasto  

Paloheinäntie 22 
PL 4267 
00099 Helsingin kaupunki 
 
http://www.lib.hel.fi/paloheina 

Monitoimitila, 35 paikkaa 

 

Kirjastonjohtaja Anne Dikert: puh. (09) 310 85 667 

Meriharjun 
Luontotalo 

Uutelantie 32 
00990 Helsinki 
http://nuoriso.hel.fi/meriharju  
 
http://nuoriso.hel.fi > Järjestöille 
ja nuorten ryhmille >  Tiloja järjes-
töille ja ryhmille >  Meriharjun 
Luontotalo 
 

Maksuton käyttö mahdollinen jos vuokraaja täyttää 

yksi seuraavista ehdoista: 

 helsinkiläiset varsinaiset nuorisoyhdistykset ja 
nuorisopiirijärjestöt sekä nuorten ryhmät 

 muut helsinkiläiset yhdistykset 
 

Käyttövuoroanomus tulee olla Nuorten kansalais-
toiminnan toimistossa edellisen vuoden syyskuun 
15. päivään klo 16.00 mennessä. Jos määräajan 
viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, pitää 
anomus toimittaa edellisenä arkipäivänä klo 16.00  
mennessä. 
  
Käyttövuoroanomus toimitetaan postiosoitteeseen: 
Nuorisoasiainkeskus, Nuorten kansalaistoiminnan 
toimisto 
PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki 
  
Kuluvan vuoden vapaita vuoroja voi tiedustella, 
puh. (09) 310 89109. 
 

Käyttövuorot toimintakaudelle (1.1.-31.12.) hae-
taan Meriharjun kurssikeskuksen käyttövuo-
roanomus –lomakkeella. 
 

Nuorisokeskuk-
sen nimikkotilat 

Nuorisoasiankeskuksella on hal-
linnassaan toimipaikkoja, joita 
myönnetään nimikkotiloiksi hel-
sinkiläisille nuorisoyhdistyksille. 
 
http://nuoriso.hel.fi > Järjestöille 
ja nuorten ryhmille >  Tiloja järjes-
töille ja ryhmille >  Nimikkotilat >  

Nimikkotilalla tarkoitetaan huonetta tai huoneistoa, 
jotka myönnetään vuodeksi kerrallaan ajalle 1.9.-
31.8. 
Nimikkotilan hakijan pitää osoittaa yhdistyksen toi-
minnallisuuden täyttävät kriteerit, kuten esim. oma 
työntekijä, toiminnan laajuus ja säännöllisyys. Ni-
mikkotiloja myönnetään nuorisoyhdistyksille rapor-
tointivelvoitteella. 

Nimikkotiloista päättää nuorten kansalaistoimin-
nan toimiston toimistopäällikkö ja ne on haetta-
va huhtikuun viimeiseen arkipäivään mennessä 
Nuorisotilojen käyttövuoroanomus -lomakkeella. 
Lisätietoja järjestösihteeriltä. 
 
Käyttövuoroanomus toimitetaan postiosoittee-
seen: 
Nuorisoasiainkeskus, Nuorten kansalaistoiminnan 
toimisto 
PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki 
 
 
 
 

http://www.lib.hel.fi/paloheina
http://nuoriso.hel.fi/meriharju
http://nuoriso.hel.fi/
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-meriharjuKurssikeskus.doc
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-meriharjuKurssikeskus.doc
http://nuoriso.hel.fi/
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-nuorisotilat.doc
http://nk.hel.fi/portaali/yhteystietohaku.php?action=haeHenkilo&action2=talvite&action3=false&action4=true&action5=true
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Nuorisokeskuk-
sen nuorisotilat 

Nuorisoasiainkeskuksella on noin 
sadan nuorisotilan verkosto ym-
päri kaupunkia. Yhteystiedot löy-
tyvät tästä:  
 
http://nuoriso.hel.fi > Nuorisoti-
lat >  Nuorisotalojen yhteystie-
dot >  

Vain varsinaiset nuorisojärjestöt, nuorisoryhmät, 
työttömien yhdistykset, vammaisjärjestöt ja lakisää-
teistä iltapäivätoimintaa järjestävät tahot voivat 
saada vuorot maksutta.  
 
Tilapäisvuoroja voi tiedustella läpi vuoden suoraan 
nuorisotiloista. 
 

Vakituiset käyttövuorot nuorisotiloihin haetaan 
toimintakaudelle 15.8.-31.5. Nuorisotilojen käyttö-
vuoroanomus -lomakkeella huhtikuun viimeiseen 
arkipäivään mennessä. Käyttövuoroanomus tulee 
toimittaa siihen nuorisotilaan, mistä vuoroa ano-
taan. 
 
http://nuoriso.hel.fi > Järjestöille ja nuorten ryhmil-
le >  Tiloja järjestöille ja ryhmille >  Nuorisotilat > 

Vuorilahden 
kurssikeskus 

Kurssikeskuksessa on majoitusti-
lat 45 henkilölle (15 kolmen hen-
gen huonetta), kokous– ja koulu-
tustiloja 60 henkilölle sekä sauna-
tilat takkahuoneineen. Kurssikes-
kus tarjoaa ruokailumahdollisuu-
den toiveidenne mukaan aamu-
palasta täysihoitoon. 
 
http://nuoriso.hel.fi > Järjestöille 
ja nuorten ryhmille > Tiloja järjes-
töille ja ryhmille > Vuorilahden 
kurssikeskus >  

Käytettävissä maksutta vain seuraavien ryhmien 
kohdalla:  

 helsinkiläiset varsinaiset nuorisoyhdistykset 
ja nuorisopiirijärjestöt sekä nuorten ryhmät 

 muut helsinkiläiset yhdistykset 

Käyttövuorot toimintakaudelle (1.1.-31.12.) hae-
taan Vuorilahden kurssikeskuksen käyttövuo-
roanomus –lomakkeella. 
  
Käyttövuoroanomus tulee olla Nuorten kansalais-
toiminnan toimistossa edellisen vuoden syyskuun 
15. päivään klo 16.00 mennessä. Jos määräajan 
viimeinen päivä on lauantai tai pyhäpäivä, pitää 
anomus toimittaa edellisenä arkipäivänä klo 16.00 
mennessä. 
  
Käyttövuoroanomus toimitetaan postiosoittee-
seen: 
Nuorisoasiainkeskus, Nuorten kansalaistoiminnan 
toimisto 
PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki 
 
Kuluvan vuoden vapaita vuoroja voi tiedustella 
suoraan Vuorilahdesta, puh. (09) 310 71722. 

Asukas- ja 
kumppanuustalo 
Betania 

Perämiehenkatu 13, 00150 Hel-
sinki 
PL 15710, 00099 Helsingin kau-
punki 
www.hel.fi/sosv > Asukastoiminta
 > Asukastilat > Asukas- ja 
kumppanuustalo Betania > 

Sali: 40 hlöä 
Monikkotila: 30 hlöä  

- ei säännölliseen toimintaan 
- mieluummin paikallisten järjestöjen tai 

yhdistysten käyttöön 
- toiminnalla pyritään edistämään alueel-

lista hyvinvointia ja tasa-arvoa 
- talossa tarjotaan eri ryhmille mahdolli-

suus tavata toisiaan 
- toiminta on maksutonta tai omakustan-

nushintaista 
- tiloja voi varata maksutta käyttöönsä 

jokainen, joka järjestää toimintaa edellä 
mainituilla periaatteilla 

Arkisin klo 9-14 puh. (09) 310 44709 

http://nuoriso.hel.fi/
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-nuorisotilat.doc
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-nuorisotilat.doc
http://nuoriso.hel.fi/
http://nuoriso.hel.fi/
http://www.hel.fi/wps/portal/Nuorisoasiainkeskus/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/nk/fi/J_rjest_ille+ja+nuorten+ryhmille
http://www.hel.fi/wps/portal/Nuorisoasiainkeskus/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/nk/fi/J_rjest_ille+ja+nuorten+ryhmille
http://www.hel.fi/wps/portal/Nuorisoasiainkeskus/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/nk/fi/J_rjest_ille+ja+nuorten+ryhmille/Tiloja+j_rjest_ille+ja+ryhmille
http://www.hel.fi/wps/portal/Nuorisoasiainkeskus/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/nk/fi/J_rjest_ille+ja+nuorten+ryhmille/Tiloja+j_rjest_ille+ja+ryhmille
http://www.hel.fi/wps/portal/Nuorisoasiainkeskus/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/nk/fi/J_rjest_ille+ja+nuorten+ryhmille/Tiloja+j_rjest_ille+ja+ryhmille/Vuorilahden+kurssikeskus
http://www.hel.fi/wps/portal/Nuorisoasiainkeskus/Artikkeli?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/nk/fi/J_rjest_ille+ja+nuorten+ryhmille/Tiloja+j_rjest_ille+ja+ryhmille/Vuorilahden+kurssikeskus
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-vuorilahtiKurssikeskus.doc
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-vuorilahtiKurssikeskus.doc
http://www.hel.fi/sosv
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Malmin toimin-
takeskus 

Kirkonkyläntie 2, 00700 Helsinki 
PL 7970, 00099 Helsingin kau-
punki 
www.hel.fi/sosv  >  Asukastoimin-
ta > Asukastilat > Malmin toimin-
takeskus >  

2 kokoustilaa, joihin mahtuu noin 20 hlöä. Toisen 
kokoushuoneen yhteydessä on keittiö. Kokoushuo-
neiden käyttö on järjestöille ja yhteisöille maksuton, 
toiminta ei saa olla osallistujille maksullinen. Tiloja 
voi varata arkisin klo 8-21. 

puh.(09) 310 58 576 tai 050 337 4375. 

   

http://www.hel.fi/sosv
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Vuokrattavat keskikokoiset tilat  

Tilan nimi Osoite Varustus ja tilaavuus Vuokra Miten varata? 

Annantalon tai-
dekeskus  
Auditorio 

Annankatu 30, 
00100 Helsinki 
 
http://www.ann
anta-
lo.fi/tilat/esitys  

50 hengen nouseva katsomo, diaprojektori, 
piirtoheitin, VHS-nauhuri ja videotykki, 
DVD, PC nettiyhteydellä  

50€/ tunti Arja Pitkänen 310 37 172 (arki-
sin klo 8-15) 

Kansainvälinen 
kulttuurikeskus 
Caisa 
Olohuone 

Mikonkatu 17 C 
00100 Helsinki 
 
http://www.cais
a.fi/tilat/esitys/o
lohuone  

Caisan olohuone soveltuu hyvin erilaisten 
kurssien, kerhojen ja tapaamisten pitämi-
seen. 
Olohuoneeseen voidaan laittaa istumapai-
kat 30 hengelle. 

31 € / tunti 
 
Ulkopuolisen vuokraajan (kouluttajan) 
on tilitettävä kulttuuriasiainkeskuksel-
le 20 % sellaisista järjestämistään 
kieli- tms. kursseista, joista peritään 
kurssimaksu.  

Opetustilan vuokrauksen edellytys on 
vähintään kahdeksan ihmisen osallis-
tuminen kurssille. 

Caisa vuokraa tilojaan monimuotoi-
suuden edistämiseen, eli yhden puo-
lueen tai uskonnon edistäviä tilai-
suuksia ei Caisassa järjestetä. 

Merja Taivalantti-Bouchghoul  
puh. (09) 310 37 503 
Fax: (09) 310 37 511  
email: merja.taivalantti-
bouchghoul@hel.fi  
Ma-pe 9.00-17.00  
 
Huom! Kaikki tilavaraukset on 
tehtävä vähintään 3 viikkoa 
ennen tilaisuutta! 

 
 
 

Kansainvälinen 
kulttuurikeskus 
Caisa 
Kokoushuoneet 

Mikonkatu 17 C 
00100 Helsinki 
 
http://www.cais
a.fi/tilat/esitys/k
okous  
 

Caisassa on kolme kokoustilaa. Kokous-
huoneet toimivat hyvin kurssi- 
ja kerhotiloina. 
Kokoushuone 1& 2 sopivat 25:lle hengelle, 
kokoushuone 3 taas 20:lle hengelle. 
Kokoushuoneen 1 ja 2 väliltä voi myös ava-
ta väliseinän, jolloin tila soveltuu 50 hengel-
le. 
 

Luokka- ja kokoushuoneet: 31 € / 
tunti 
 
Ulkopuolisen vuokraajan (kouluttajan) 
on tilitettävä kulttuuriasiainkeskuksel-
le 20 % sellaisista järjestämistään 
kieli- tms. kursseista, joista peritään 
kurssimaksu.  
Opetustilan vuokrauksen edellytys on 
vähintään kahdeksan ihmisen osallis-
tuminen kurssille. 
 
Caisa vuokraa tilojaan monimuotoi-
suuden edistämiseen, eli yhden puo-
lueen tai uskonnon edistäviä tilai-
suuksia ei Caisassa järjestetä. 
 

Merja Taivalantti-Bouchghoul  
puh. (09) 310 37 503 
Fax: (09) 310 37 511  
email: merja.taivalantti-
bouchghoul@hel.fi  
Ma-pe 9.00-17.00  
 
Huom! Kaikki tilavaraukset on 
tehtävä vähintään 3 viikkoa 
ennen tilaisuutta! 

 

http://www.annantalo.fi/tilat/esitys
http://www.annantalo.fi/tilat/esitys
http://www.annantalo.fi/tilat/esitys
http://www.caisa.fi/tilat/esitys/olohuone
http://www.caisa.fi/tilat/esitys/olohuone
http://www.caisa.fi/tilat/esitys/olohuone
http://www.caisa.fi/tilat/esitys/kokous
http://www.caisa.fi/tilat/esitys/kokous
http://www.caisa.fi/tilat/esitys/kokous
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Kanneltalo 
Auditorio ja luok-
katilat 

Klaneettitie 5 
00420 Helsinki 
 
http://www.kan
nelta-
lo.fi/tilat/esitys/
muut  

Auditorio sopii erinomaisesti luentotarkoi-
tuksiin, mutta tilassa on mahdollista järjes-
tää myös pienimuotoisia teatteriesityksiä. 
Auditorion kalustoon kuuluu piano.  

Auditorio: 
50€ + 22% alv/ tunti 
100€ + 22% alv – 4-5 tuntia 
 
Luokat: 
20-50€ per tunti (riippuen luokasta) 

Läntisen alueopiston toimisto, 
puh. (09) 310 88 522. 

Nuorisotalon sali Klaneettitie 5 
00420 Helsinki 
 
http://www.kan
nelta-
lo.fi/tilat/esitys/
muut  

Kannelmäen nuorisotalon tiloista löytyy sali, 
jossa on tilat 
noin kuudellekymmenelle hengelle. Tilaa 
käytetään nuorisotalon aukioloajan ulko-
puolella erilaisten järjestöjen tapaamistila-
na sekä kurssien tapahtumapaikkana. Kan-
nelmäen nuorisotalolle on oma sisäänkäyn-
tinsä Sitratorilta. 

20€/tunti, nuorisojärjestöille edulli-
sempi 

puh. (09) 310 28 597 

Malmitalo 
Kokoustilat 

Ala-Malmin tori 
1, Malmi, 
00700 Helsinki  
 
http://www.mal
mita-
lo.fi/tilat/kokous
tilat  

Luokkahuonetyyppisessä Kokoushuo-
ne3:ssa on 42 pöytäpaikkaa sekä normaali 
kokoustilavarustus. Tilasta löyty-
vät piirtoheitin, fläppi- ja liitutaulut, videotyk-
ki, PC nettiyhteydellä sekä langaton verk-
koyhteys.  
Auditorio sopii kaikenlaisiin tilaisuuksiin 
koulutuksista kokouksiin. 

 

30 € / tunti  (sis. alv 23%) Toimistonhoitajat puh. (09) 310 
80829  

STOA 
Kerhohuone 

Turunlinnantie 
1, Itäkeskus, 
00900 Helsinki 
 
http://www.stoa
.fi/tilat/esitys/ke
rho  

Kerhohuone soveltuu noin 20-30 hengen 
kokous- ja kerhotilaisuuksiin. 

15 € / tunti kulttuurituottaja Monika Silan-
der, puh. 310 88408 
 
toimistonhoitaja Anni Salin 
puh. 310 88409               

 

Vuotalo 
Kirjaston koko-
ushuoneet 

Mosaiikkitori 2, 
Vuosaari, 
00980 Helsinki 
 
http://www.vuot
alo.fi/tilat/esitys
/kokoushuonee
t  

Suurempi kokoushuone / 20 henkilöä 
Varustus: langaton WLAN-verkko, 
DVD/VHS/C-kasetti- sekä CD-laitteistot, 
video/dataprojektori, piirtoheitin ja lehtiötau-
lu.Varustukseen kuuluu lisäksi kirjastokortil-
la toimiva tietokone, jossa nettiyhteys. 
Tilaan mahtuu 20 henkilöä 
Pienempi kokoushuone / 13 henkilöä 
Varustus: langaton WLAN-verkko, työase-
ma, televisio sekä piirtoheitin. 

20€ /tunti Vuotalon virastomestarit 
puh. (09) 310 85983 

http://www.kanneltalo.fi/tilat/esitys/muut
http://www.kanneltalo.fi/tilat/esitys/muut
http://www.kanneltalo.fi/tilat/esitys/muut
http://www.kanneltalo.fi/tilat/esitys/muut
http://www.kanneltalo.fi/tilat/esitys/muut
http://www.kanneltalo.fi/tilat/esitys/muut
http://www.kanneltalo.fi/tilat/esitys/muut
http://www.kanneltalo.fi/tilat/esitys/muut
http://www.malmitalo.fi/tilat/kokoustilat
http://www.malmitalo.fi/tilat/kokoustilat
http://www.malmitalo.fi/tilat/kokoustilat
http://www.malmitalo.fi/tilat/kokoustilat
http://www.stoa.fi/tilat/esitys/kerho
http://www.stoa.fi/tilat/esitys/kerho
http://www.stoa.fi/tilat/esitys/kerho
http://www.vuotalo.fi/tilat/esitys/kokoushuoneet
http://www.vuotalo.fi/tilat/esitys/kokoushuoneet
http://www.vuotalo.fi/tilat/esitys/kokoushuoneet
http://www.vuotalo.fi/tilat/esitys/kokoushuoneet
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Herttoniemen 
kirjasto 

Kettutie 8 C 
PL 4280 
00099 Helsin-
gin kaupunki 
 
http://www.lib.h
el.fi/herttoniemi  

Lukusali, 20 paikkaa 
Esitystekniikkaa: Dataprojektori, valkokangas, 
Playstation 3 

20 € / tunti Puh. (09) 310 85 080 
 

Itäkeskuksen 
kirjasto  

Turunlinnantie 
1 
PL 4290 
00099 Helsin-
gin kaupunki 
 
http://www.lib.h
el.fi/itakeskus  

iso kokoushuone 35-50 paikkaa:  

 piirtoheitin, video/dataprojektori, TV, 
radio, DVD/CD -soitin, vhs-video, lan-
gaton Internet-yhteys  

 tuolit ja pöydät voi järjestää käyttötar-
koitukseen sopivalla tavalla  

 pienoiskeittiö 
 
pieni kokoushuone, 10 paikkaa 
(tilat on mahdollista yhdistää) 
 
lukusali, 48 paikkaa 

20 € / tunti Puh. (09) 310 85 090  

 

Kannelmäen kir-
jasto  

Klaneettitie 5 
PL 4242 
00099 Helsin-
gin kaupunki 
 
http://www.lib.h
el.fi/kannelmaki  

monitoimitila, 20 paikkaa 20 € / tunti Puh. (09) 310 85 643 

Lauttasaaren 
kirjasto  
 

Pajalahdentie 
10 A 
PL 4220 
00099 Helsin-
gin kaupunki 
 
http://www.lib.h
el.fi/lauttasaari  

monitoimitila, 20 paikkaa 
lukusali, 11 paikkaa 

20 € / tunti Puh. (09) 310 85 020 

Maunulan kirjas-
to  
 

Suursuonlaita 6 
PL 4263 
00099 Helsin-
gin kaupunki 
 
http://www.lib.h
el.fi/maunula  

monitoimitila 20 € / tunti Puh. (09) 310 85 063 

Oulunkylän kir- Kylänvanhim- kokoushuone / lukusali, 30 paikkaa (video- 20 € / tunti Puh. (09) 310 85 664 

http://www.lib.hel.fi/herttoniemi
http://www.lib.hel.fi/herttoniemi
http://www.lib.hel.fi/itakeskus
http://www.lib.hel.fi/itakeskus
http://www.lib.hel.fi/kannelmaki
http://www.lib.hel.fi/kannelmaki
http://www.lib.hel.fi/lauttasaari
http://www.lib.hel.fi/lauttasaari
http://www.lib.hel.fi/maunula
http://www.lib.hel.fi/maunula
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jasto  
 

mantie 27 
PL 4264 
00099 Helsin-
gin kaupunki 
 
http://www.lib.h
el.fi/oulunkyla  

tykki, Blu-ray-soitin, digiviritin, äänentoisto) 
 

Pasila, pääkirjas-
to  
 
ATK-luokka op-
pisoppi 

Rautatieläisen-
katu 8, sisään-
käynti Kellosilta 
9 
PL 4101 
00099 Helsin-
gin kaupunki 
 
http://www.lib.h
el.fi/pasila  

 8 tietokonetta, verkkoyhteydet  

 dataprojektori, väritulostin 
 

35 € / tunti, varauksen yhteydessä on 
ilmoitettava Y-tunnus 

Puh. (09) 310 85 312 

Pitäjänmäen kir-
jasto  
 

Jousipolku 1 
PL 4237 
00099 Helsin-
gin kaupunki 
 
http://www.lib.h
el.fi/pitajanmaki  

monitoimitila, 25 paikkaa 20 € / tunti Puh. (09) 310 85 037 

Rikhardinkadun 
kirjasto  

Rikhardinkatu 3 
PL 4213 
00099 Helsin-
gin kaupunki 
 
http://www.lib.h
el.fi/rikhardinka
tu  

kokoushuone, 35 paikkaa 20 € / tunti Puh. (09) 310 85 709 

Töölön kirjasto 
Mika Waltari -sali 

Topeliuksenka-
tu 6 
PL 4225 
00099 Helsin-
gin kaupunki 
 
http://www.lib.h
el.fi/toolo  
 

 kokoushuone: 20 paikkainen kokous-
muodossa, 60 paikkainen auditorio-
muodossa  

 piirtoheitin, lehtiötaulu, dataprojektori 

 

vuokra 20 € / tunti Puh. (09) 310 85 025 
 
Kokoustilaa voi hakea tilojen 
varaus-
/vuokraussopimuslomakkeella. 

Vuosaaren kir- Mosaiikkitori 2 Suurempi kokoushuone (20 henkilölle) vuokra 20 € /tunti Vuotalon virastomestareilta: 

http://www.lib.hel.fi/oulunkyla
http://www.lib.hel.fi/oulunkyla
http://www.lib.hel.fi/pasila
http://www.lib.hel.fi/pasila
http://www.lib.hel.fi/pitajanmaki
http://www.lib.hel.fi/pitajanmaki
http://www.lib.hel.fi/rikhardinkatu
http://www.lib.hel.fi/rikhardinkatu
http://www.lib.hel.fi/rikhardinkatu
http://www.lib.hel.fi/toolo
http://www.lib.hel.fi/toolo
http://www.lib.hel.fi/fi-FI/lomakkeet/
http://www.lib.hel.fi/fi-FI/lomakkeet/
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jasto  
 

PL 4298 
00099 Helsin-
gin kaupunki 
 
http://www.lib.h
el.fi/vuosaari  

 video- / dataprojektori 
 DVD- / VHS- / CD- / C-kasettilaitteistot 
 piirtoheitin 
 lehtiötaulu 
 langaton WLAN-verkko. 

 
Varustukseen kuuluu lisäksi kirjastokortilla 
toimiva työasema, jossa mm. Internet-
yhteys, Word-tekstinkäsittely, Excel-
taulukkolaskentaohjelma ja PowerPoint-
esitysgrafiikkaohjelma. 
 
Pienempi kokoushuone (13 henkilölle) 

 televisio (digiboksi) 
 piirtoheitin 
 langaton WLAN-verkko 

 
Varustukseen kuuluu lisäksi kirjastokortilla 
toimiva työasema, jossa mm. Internet-
yhteys, Word-tekstinkäsittely, Excel-
taulukkolaskentaohjelma ja PowerPoint-
esitysgrafiikkaohjelma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puh. (09) 310 85 983. 

Liikuntamylly Myllypurontie 
1, 00920 Hel-
sinki 
 
www.hel.fi/liiku
nta > Liikunta-
pai-
kat > Liikuntah
allit >  

30 hengen kokoushuone 
50 hengen koulutustila 

16€/tunti 
 
 
 
32€/tunti  

Puh. (09) 310 87 535 / (09) 310 
87 533 

Oulunkylän jää-
halli 

Käskynhaltijan-
tie 11, 00640 
Helsinki 
 
www.hel.fi/liiku
nta > Liikunta-
paikat >  Jää-
hallit >  
 

Jäähallin huone 
10 hlöä, ei varustusta 
Huoltorakennuksen kokoushuone 
20-25 hlöä: fläppitaulu 

8 €/tunti Helsingin alueella toimiville 
liikuntaseuroille 
 
16 €/tunti yksityisille 

Puh. (09) 310 87 883 
 
  
 

Paloheinän ulkoi- Pakilantie 124, Kokous- ja kerhotila  8 €/tunti Helsingin alueella toimiville Puh. (09) 31064155 

http://www.lib.hel.fi/vuosaari
http://www.lib.hel.fi/vuosaari
http://www.lib.hel.fi/page/245F6399-CAEC-4FBD-9188-559B21FA23D5.aspx
http://www.lib.hel.fi/page/245F6399-CAEC-4FBD-9188-559B21FA23D5.aspx
http://www.hel.fi/liikunta
http://www.hel.fi/liikunta
http://www.hel.fi/liikunta
http://www.hel.fi/liikunta
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lumaja 00670 Hki 
 
www.hel.fi/liiku
nta > Ulkoilu >  
Helsingissä >  

liikuntaseuroille 
 
16 €/tunti yksityisille 

Pirkkolan uima-
halli 

Pirkkolan lii-
kuntapuisto, 
00630 Helsinki 
 
www.hel.fi/liiku
nta > Liikunta-
paikat >  Ui-
mahallit >  

Kokoushuone 1: 20 hlöä, TV, piirtoheitin, 
kirjoitustaulu 
Kokoushuone 2: 20 hlöä, TV, piirtoheitin, 
kirjoitustaulu 
Kokoushuone 3: 20 hlöä, TV, piirtoheitin, 
kirjoitustaulu 
Kokoushuoneet 2 ja 3 ovat yhdistettävissä. 

8 €/tunti Helsingin alueella toimiville 
liikuntaseuroille 
 
16 €/tunti yksityisille 

liikuntapaikkavaraukset@hel.fi 

Ruskesuon lii-
kuntapuisto 

Ratsastie-
Tenholantie, 
00280 Helsinki 
 
www.hel.fi/liiku
nta > Liikunta-
paikat >  Lii-
kuntapuistot >  

Kokoustila 
20 hlöä: piirtoheitin 

8 €/tunti Helsingin alueella toimiville 
liikuntaseuroille 
 
16 €/tunti yksityisille 

Puh. (09) 310 87 892 

Töölön kisahalli Paavo Nurmen 
kuja 1 C, 
00250 Helsinki 
 
www.hel.fi/liiku
nta > Liikunta-
paikat >  Lii-
kuntahallit >  

2 Kokoushuonetta  
20-25 hlöä: piirtoheitin, fläppitaulu, kirjoitus-
taulu, TV, DVD/VHS, keittiö, oma WC. 

16 €/tunti Helsingin alueella toimiville 
liikuntaseuroille 
 
32 €/tunti yksityisille 

Kisahallin puh. (09) 310 87 830 
Varaukset sähköpostitse: liikun-
tapaikkavaraukset@hel.fi 

Meriharjun luon-
totalo 

Uutelantie 32 
00990 Helsinki 
 
http://nuoriso.h
el.fi > Järjes-
töille ja nuorten 
ryhmille >  Tilo-
ja järjestöille ja 
ryhmille >  Me-
riharjun Luon-
totalo 
 

Kurssikeskuksessa on majoitustilat 46 hen-
kilölle, suurkeittiö astiastoineen (ei ruoka-
palvelua), ruokasali, takkasali ja kolme 
pienryhmähuonetta. Pihapiirissä sijaitsee 
erillinen saunarakennus. 

100 euroa vrk: 
 Helsingin kaupungin virastot ja 

laitokset  

 helsinkiläiset seurakunnat ja us-
konnolliset yhteisöt  

 ulkopaikkakuntalaiset nuorisoyh-
distykset ja nuorisoryhmät  

 valtakunnalliset nuorisojärjestöt  
 

800 €/vrk 
 muut (esim. yksityishenkilöt, yri-

tykset, valtakun-nalliset aikuisjär-
jestöt, ulkopaikkakuntalaiset seu-

Käyttövuorot toimintakaudelle 
(1.1.-31.12.) haetaan Merihar-
jun kurssikeskuksen käyttövuo-
roanomus –lomakkeella. 
 
Käyttövuoroanomus tulee ol-
la Nuorten kansalaistoiminnan 
toimistossa edellisen vuoden 
syyskuun 15. päivään klo 16.00 
mennessä. Jos määräajan vii-
meinen päivä on lauantai tai 
pyhäpäivä, pitää anomus toi-
mittaa edellisenä arkipäivänä 

http://www.hel.fi/liikunta
http://www.hel.fi/liikunta
http://www.hel.fi/liikunta
http://www.hel.fi/liikunta
http://www.hel.fi/liikunta
http://www.hel.fi/liikunta
http://www.hel.fi/liikunta
http://www.hel.fi/liikunta
http://nuoriso.hel.fi/
http://nuoriso.hel.fi/
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-meriharjuKurssikeskus.doc
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-meriharjuKurssikeskus.doc
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-meriharjuKurssikeskus.doc
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rakunnat ja uskonnolliset yhteisöt, 
tanssi-, musiik-ki-, taide- tms. kou-
lut) 

klo 16.00 mennessä. 
  
Käyttövuoroanomus toimitetaan 
postiosoitteeseen: 
Nuorisoasiainkeskus, Nuorten 
kansalaistoiminnan toimisto 
PL 5000, 00099 Helsingin kau-
punki 
  
Kuluvan vuoden vapaita vuoro-
ja voi tiedustella numerosta 
(09) 310 89109/Ulla Kajaluoto 
 

Nuorisokeskuk-
sen nuorisotilat 

Nuorisoasiain-
keskuksella on 
noin sadan 
nuorisotilan 
verkosto ympä-
ri kaupunkia. 
Yhteystiedot 
löytyvät tästä:  
 
http://nuoriso.h
el.fi > Nuoriso-
tilat >  Nuoriso-
talojen yhteys-
tiedot >  

  muut helsinkiläiset nuoriso-
toimintaa harjoittavat 

 yhdistykset, esim. raittius-, 
urheilu- ja kulttuurijärjestöjen 
nuorisotoiminta 

 helsinkiläiset opiskelijayhdis-
tykset 

 helsinkiläiset AA-ryhmät 

 Helsingin kaupungin hallinto-
kunnat siltä osin kun ne jär-
jestävät lapsille ja nuorille 
kohdistettua toimintaa (esim. 
päiväkotien 

 lapsiryhmät, oppilaskunnat) 
Toimipaikkakohtainen 
lukukausimaksu 
42,00 euroa 
sis. alv 22 % 
 

 muut (esim. seurakunnat, 
Helsingin kaupungin hallinto-
kuntien muu toiminta, yksityi-
nen käyttö) 

Tilavaraus / tunti 
20,00 euroa 
sis. alv 22 % 
 
 

Vakituiset käyttövuorot nuoriso-
tiloihin haetaan toimintakaudel-
le 15.8.-31.5. Nuorisotilojen 
käyttövuoroanomus -
lomakkeella huhtikuun viimei-
seen arkipäivään mennessä. 
Käyttövuoroanomus tulee toi-
mittaa siihen nuorisotilaan, mis-
tä vuoroa anotaan. 
 
http://nuoriso.hel.fi > Järjestöille 
ja nuorten ryhmille >  Tiloja jär-
jestöille ja ryhmille >  Nuorisoti-
lat > 

Vuorilahden Vuorilahden Kurssikeskuksessa on majoitustilat 45 hen- Majoitus 20€ hlö/yö Käyttövuorot toimintakaudelle 

http://nuoriso.hel.fi/
http://nuoriso.hel.fi/
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-nuorisotilat.doc
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-nuorisotilat.doc
http://nuoriso.hel.fi/
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kurssikeskus kurssikeskus 
sijaitsee Laaja-
salossa, He-
vossalmen 
rannalla ja on 
avoinna ympäri 
vuoden. 
 
http://nuoriso.h
el.fi > Järjes-
töille ja nuorten 
ryhmille >  Tilo-
ja järjestöille ja 
ryhmille >  
Vuorilahden 
kurssikeskus >      

kilölle (15 kolmen hengen huonetta), koko-
us– ja koulutustiloja 60 henkilölle sekä sau-
natilat takkahuoneineen. Kurssikeskus tar-
joaa ruokailumahdollisuuden toiveidenne 
mukaan aamupalasta täysihoitoon. 

Sali 15€ tunti 
Saunatila 15€ tunti 

 
 Helsingin kaupungin virastot 

ja laitokset  

 helsinkiläiset seurakunnat ja 
uskonnolliset yh-teisöt  

 ulkopaikkakuntalaiset nuori-
soyhdistykset ja nuorisoryh-
mät  

 valtakunnalliset nuorisojärjes-
töt  

 
 
Majoitus 50€ hlö/yö 
Sali 40€ tunti 
Saunatila 40€ tunti 
 

 muut (esim. seurakunnat, 
Helsingin kaupunginmuiden 
hallintokuntien toiminta, yksi-
tyinen käyttö) 

(1.1.-31.12.) haetaan Vuorilah-
den kurssikeskuksen käyttö-
vuoroanomus –lomakkeella. 
  
Käyttövuoroanomus tulee ol-
la Nuorten kansalaistoiminnan 
toimistossa edellisen vuoden 
syyskuun 15. päivään klo 16.00 
mennessä. Jos määräajan vii-
meinen päivä on lauantai tai 
pyhäpäivä, pitää anomus toi-
mittaa edellisenä arkipäivänä 
klo 16.00 mennessä. 
  
Käyttövuoroanomus toimitetaan 
postiosoitteeseen: 
Nuorisoasiainkeskus, Nuorten 
kansalaistoiminnan toimisto 
PL 5000, 00099 Helsingin kau-
punki 
 
Kuluvan vuoden vapaita vuoro-
ja voi tiedustella suoraan Vuori-
lahdesta, puh. (09) 310 71722. 
 

Koulujen ja oppi-
laitosten tilat se-
kä erilaiset opis-
tot 

 Seurat, järjestöt, yhteisöt, yritykset ja yksi-
tyiset henkilöt voivat hakea koulujen ja op-
pilaitosten liikunta-, juhlasali- ja luokkatilo-
jen käyttövuoroja illoiksi ja viikonlopuiksi. 

Tilavuokra riippuu salin tai luokan 
koosta. Tilojen käytöstä perittävät 
maksut ovat tuntihintoja. Viikkopäivi-
nä ja viikonloppuina hinnat ovat eri-
laiset. Vuokra vaihtelee 10€ ja 50€ 
välillä. Lisää tietoa osoitteessa: 
www.edu.hel.fi > Palvelut >  Kouluti-
lojen käyttö >  Hinnat >  
 

Varausjärjestelmä on Web-
Timmi 3, josta on haettavissa 
Helsingin kaupungin alaisten 
peruskoulujen ja lukioiden 
vuokrattavat tilat. Järjestelmää 
käyttävät asiakkaat tilojen va-
raamiseen ja vapaiden aikojen 
hakemiseen. 
https://tilanvaraus.edu.hel.fi/logi
n.do?Section=2279  
 
Tilavarauspalvelun yhteystie-
dot:  ma-to klo 9.00–14.00 pe 
klo 9-12 puh. 3101 2001.  
Tiedustelut sähköisesti tilava-
raukset(at)hel.fi. 

http://nuoriso.hel.fi/
http://nuoriso.hel.fi/
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-vuorilahtiKurssikeskus.doc
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-vuorilahtiKurssikeskus.doc
http://nk.hel.fi/lomakkeet/nukatoto/kayttovuoroanomus-vuorilahtiKurssikeskus.doc
http://www.edu.hel.fi/
https://tilanvaraus.edu.hel.fi/login.do?Section=2279
https://tilanvaraus.edu.hel.fi/login.do?Section=2279
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Kumppanuustalo 
Oulunkylän seu-
rahuone 

Larin Kyöstin 
tie 7, 00650 
Helsinki 
PL 7970, 
00099 Helsin-
gin kaupunki 
 
www.hel.fi/sosv 
> Aikuisten 
palvelut >  
Asukastoimin-
ta >  Kunp-
panuustalo 
Oulunkylän 
seurahuone > 

Remontin vuoksi tiloja vuokrataan hyvin 
rajoitetusti. 

Tilat soveltuvat 35-50 (maksimissaan) 
hengen juhlatilaisuuksiin. 

Tilan varaaja vastaa omien jälkien siivo-
uksesta ja mahdollisista järjestysmiehistä. 

 

 ma-pe klo 8:15-16, Katri Laak-
sonen Puh. 09-31069720 /  040 
3343 297       

http://www.hel.fi/sosv


 

 

15 

Vuokrattavat isompiin juhliin soveltuvat tilat 

Tilan nimi Osoite Varustus ja tilaavuus Vuokra Miten varata? 

Annantalon sali Annankatu 30, 
00100 Helsinki 
 
http://www.ann
anta-
lo.fi/tilat/esitys 

75 hengen muunneltava katsomo. 
 Yamaha UA-1 piano, mahdollisuus äänen-
toisto- ja valolaitteiston käyttöön (sovittava 
etukäteen tilan vuokrauksen yhteydessä). 

Kulttuuri- ja taidetilaisuudet: 40 eu-
roa/tunti. 
Juhla- ja kokouskäyttö: 60 euroa/tunti 
Muu käyttö: 120 euroa/tunti 
Harjoitus- ja rakentamistyö: 30 eu-
roa/tunti. 
 
Ammattimaisille tai tasoltaan niihin 
verrattaville lasten kulttuuritilaisuuksil-
le voidaan antaa salin vuokrasta erik-
seen sovittava alennus, kuitenkin 
enintään 50 % 

Arja Pitkänen (09) 310 37 172 
(arkisin klo 8-15) 

Kansainvälinen 
kulttuurikeskus 
Caisa 

Mikonkatu 17 C 
00100 Helsinki 
 
http://www.cais
a.fi/tilat/esitys/s
ali  

Caisan sali on omiaan esityksiin, konsert-
teihin, seminaareihin ja kokouksiin sekä 
muihin ohjelmallisiin tilaisuuksiin. 
Katsomossa on tilaa 170-190 henkilölle.  
Myös mahdollisuus nousevaan katsomoon. 

Kulttuuri- ja taidetilaisuudet 40 e/ tunti 
Juhla- ja kokouskäyttö 60 e/ tunti 
Muu käyttö (yksityistilaisuudet) 120 e/ 
tunti 
Harjoitus- ja rakentamiskäyttö 30 e/ 
tunti 

 

Merja Taivalantti-Bouchghoul 
Puh. (09) 310 37 503 
email: merja.taivalantti-
bouchghoul(at)hel.fi 

Huom! Kaikki tilavaraukset on 
tehtävä vähintään 3 viikkoa 
ennen tilaisuutta! 

 

Kanneltalon kon-
serttisali 

Klaneettitie 5 
00420 Helsinki 
 
http://www.kan
nelta-
lo.fi/tilat/esitys/
sali  
 
 

Kanneltalon konserttisali on tunnelmallinen, 
akustiikaltaan erinomainen esiintymistila. 
Salissa on mahdollista toteuttaa sekä akus-
tisia, klassisia että sähköisesti vahvistettuja 
konsertteja. Näyttämö soveltuu hyvin myös 
tanssi- ja teatteriesityksiin. Konserttisalissa 
on ajanmukainen, ammattiproduktioiden 
vaatimukset täyttävä ääni- ja valotekniikka 
sekä monipuolinen näyttämövarustus. Tek-
ninen henkilökunta on käytettävissä tarpeen 
mukaan, jolloin jokaiselle esitykselle voi-
daan luoda persoonallinen ilme. Konsertti-
salin kattoa koristaa Sakari Marilan valais-
tava lasimaalaus ”Viva”. 
Katsomossa 250 paikkaa, lavan koko 14 m 
x 7 m.   

1. kulttuuri- ja taidetilaisuudet 
Tuntihinta 60 €  

2. juhla- ja kokouskäyttö 
Tuntihinta 100,00 € 

3. muu käyttö 
Tuntihinta 140 € 

harjoitus- ja rakentamiskäyttö tunti-
hinta  30 € 
flyygeli Steinway & Sons (sisältää 
virityksen) 140 €/kerta 

Hintoihin sisältyy alv 22 %. 

Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. 

Puh. (09) 310 32 416  
kanneltalo.info@hel.fi 

http://www.annantalo.fi/tilat/esitys
http://www.annantalo.fi/tilat/esitys
http://www.annantalo.fi/tilat/esitys
http://www.caisa.fi/tilat/esitys/sali
http://www.caisa.fi/tilat/esitys/sali
http://www.caisa.fi/tilat/esitys/sali
http://www.kanneltalo.fi/tilat/esitys/sali
http://www.kanneltalo.fi/tilat/esitys/sali
http://www.kanneltalo.fi/tilat/esitys/sali
http://www.kanneltalo.fi/tilat/esitys/sali
mailto:kanneltalo.info@hel.fi
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 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 

Pasila, pääkirjas-
to  
Luentosali 

Rautatieläisen-
katu 8, sisään-
käynti Kellosilta 
9 
PL 4101 
00099 Helsin-
gin kaupunki 
 
http://www.lib.h
el.fi/pasila  

 90 paikkaa  

 piirtoheitin, diaprojektori, vi-
deo/dataprojektori, TV, radio, DVD/CD -
soitin, s-vhs-video,  tietokone/internet, 
äänentoisto  

 tarjoilun voi tilata kirjaston kahvilasta  

35 € / tunti Ajanvaraus puh. (09) 310 85 
312  
 

Malmitalon Mal-
misali 

Ala-Malmin tori 
1, Malmi, 
00700 Helsinki  
 
http://www.mal
mita-
lo.fi/tilat/salit  

Malmitalon kahdesta esityssalista suurem-
pi, Malmisali, sopii monipuolisesti hyvinkin 
erilaisille esityksille. Sali on varustettu kor-
keatasoisella tekniikalla ja näyttämö on yk-
sinkertaisuutensa vuoksi helposti muunnel-
tavissa. Malmisalin 200-paikkainen, kiinteä 
ja numeroitu katsomo on jyrkästi nouseva 
mahdollistaen hyvän näkyvyyden näyttä-
mölle ylimmästäkin penkkirivistä. 

Kulttuuri- ja taidetilaisuudet: 80 €  / h 
Juhla- ja kokouskäyttö: 100 €  / h 
Harjoitus- ja rakentamiskäyttö: 40€/h  
Muu käyttö: 140 €  / h  
Flyygeli: 140 €  / käyttökerta 
Piano: 80 €  / käyttökerta 

 

Kulttuurituottajat puh. (09) 310 
80 823 ja puh. (09) 310 80 834 

Malmitalon Juh-
lasali 

Ala-Malmin tori 
1, Malmi, 
00700 Helsinki  
 
http://www.mal
mita-
lo.fi/tilat/salit  

Lämminsävyinen Juhlasali luo viehättävän 
tunnelman pienimuotoisille esityksille kuten 
nukketeatterille, yhteislauluilloille ja kamari-
konserteille. Salin akustiikkaa säädellään 
arkkitehti Alpo Halmeen suunnittelemien 
seinäpaneelien avulla ja siksi tila sopii eri-
tyisesti akustisille konserteille. Juhlasali on 
myös talon elokuvasali, jonka yhden seinän 
peittää valkokangas. Salissa on leveiden 
porrastasanteiden ansiosta mahdollista olla 
tuolirivien tilalla pöytäryhmiä ja järjestelyistä 
riippuen 60–120 istumapaikkaa. 

Kulttuuri- ja taidetilaisuudet: 40 €  / h 
Juhla- ja kokouskäyttö: 60 €  / h 
Harjoitus- ja rakentamiskäyttö: 30€/h  
Muu käyttö: 120 €  / h  
Flyygeli: 140 €  / käyttökerta 
Piano: 80 €  / käyttökerta 

 

Kulttuurituottajat puh. (09) 310 
80 823 ja puh. (09) 310 80 834 

STOA, Teatteri-
sali 

Turunlinnantie 
1, Itäkeskus, 
00900 Helsinki 
 
http://www.stoa
.fi/tilat/esitys/te
atteri  

Stoan teatterisali on ns. musta laatikko, jo-
ka on helposti muunneltavissa. Tanssinäyt-
tämönä tila on yksi Helsingin parhaita ja 
erityisesti nykytanssin suosima. Korkeata-
soisesti varustetussa salissa on 250-
paikkainen, nouseva, sisäänvedettävä kat-
somo. Tarvittaessa saliin voidaan mahdut-
taa 400 paikkaa. Valokuitukaapelipääte 
mahdollistaa suorat televisioinnit ja erilaiset 

Kulttuuri- ja taidetilaisuudet: 80 € / h  
Juhla- ja kokouskäyttö: 100 € / h  
Muu tilaisuus: 140 € / h  
Harjoitus- ja rakentamiskäyttö:40 €/h  
Ammattimaiseen harjoituskäyttöön ja 
taiteen perusopetukseen: 10 € / h  
(hintaan ei sisälly teatteriteknisen 
henkilökunnan palveluja) 
Flyygeli: 140 € / käyttökerta  

Kulttuurituottaja Monika Silan-
der 
Puh. (09) 310 88 408 
monika.silander@hel.fi  

http://www.lib.hel.fi/pasila
http://www.lib.hel.fi/pasila
http://www.malmitalo.fi/tilat/salit
http://www.malmitalo.fi/tilat/salit
http://www.malmitalo.fi/tilat/salit
http://www.malmitalo.fi/tilat/salit
http://www.malmitalo.fi/tilat/salit
http://www.malmitalo.fi/tilat/salit
http://www.stoa.fi/tilat/esitys/teatteri
http://www.stoa.fi/tilat/esitys/teatteri
http://www.stoa.fi/tilat/esitys/teatteri
mailto:monika.silander@hel.fi
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multimediatapahtumat. Piano: 80 € / käyttökerta 
 

STOA, Musiikki-
sali 

Turunlinnantie 
1, Itäkeskus, 
00900 Helsinki 
 
http://www.stoa
.fi/tilat/esitys/m
usiikki  

Stoan musiikkisali sopii hyvin pienimuotoi-
siin teatteri- ja tanssiesityksiin, klassisen 
musiikin konsertteihin sekä kokouksiin, se-
minaareihin ja luentotilaisuuksiin. Sisään-
vedettävässä katsomossa on tilaa 74 katso-
jalle. Tarvittaessa saliin voidaan mahdut-
taa 140 paikkaa. 

Juhla- ja kokouskäyttö: 60 € / h  
Muu tilaisuus: 120 € / h  
Harjoitus- ja rakentamiskäyttö: 30€/h 
Ammattimaiseen tans-
sin harjoituskäyttöön ja taiteen pe-
rusopetukseen: 6 € / h 
(hintaan ei sisälly teatteriteknisen 
henkilökunnan palveluja) 
Flyygeli: 140 € / käyttökerta  
Piano: 80 € / käyttökerta 

Kulttuurituottaja Monika Silan-
der 
Puh. (09) 310 88 408 
monika.silander@hel.fi 

Vuotalon Vuosali Mosaiikkitori 2, 
Vuosaari, 
00980 Helsinki 
 
http://www.vuot
alo.fi/tilat/esitys
/sali  

Vuosali on korkeatasoisesti varustettu mo-
nitoimisali, jossa on 320-paikkainen, nou-
seva, sisäänvedettävä katsomo. Vuosalin 
näyttämö on kolmion mallinen. Salissa on 
parkettilattia. 

Kulttuuri- ja taidetilaisuudet:  80 € / h 
Juhla- ja kokouskäyttö: 100 € / h 
Muu käyttö: 140 € / h 
Harjoitus- ja rakentamiskäyttö 40 € /h 
Flyygeli Steinway & Sons 140 € / ker-
ta (sisältää virityksen)  
Hintoihin sisältyy alv 22 % 

Kulttuurituottaja Tuuli Tokkola  
puh. (09) 310 71 359, (09) 310 
88 802 
tuuli.tokkla@hel.fi  

 
 
 
 
 

Vuokrattavat toimitilat  
 
Kiinteistöviraston tilakeskus vastaa kaupungin vuokrattavista liike- ja toimitiloista.  
Tilakeskuksen www-sivut löytyvät : www.tilakeskus.fi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stoa.fi/tilat/esitys/musiikki
http://www.stoa.fi/tilat/esitys/musiikki
http://www.stoa.fi/tilat/esitys/musiikki
mailto:monika.silander@hel.fi
http://www.vuotalo.fi/tilat/esitys/sali
http://www.vuotalo.fi/tilat/esitys/sali
http://www.vuotalo.fi/tilat/esitys/sali
mailto:tuuli.tokkla@hel.fi
http://www.tilakeskus.fi/
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