
VUOKRATAAN EDULLISTA KOKOUS- & 
KOULUTUSTILAA TUNTIVELOITUKSELLA 

 
  

Kokoustilasta päästään suoraan sisääntulon 
edustalla olevalle tasanteelle.  

 

 

Tila soveltuu erinomaisesti pöytien ääressä 
tapahtuvaan pienryhmätyöskentelyyn 20 – 30 
hengelle. Ilman pöytiä tuolipaikkoja saadaan 
järjestymään noin 60 henkilölle. Tilassa ei voi 
valmistaa ruokaa, vaan se on tuotava valmii-
na muualta. Tupakointi on sallittua vain ulko-
na kadun varressa. Allergikkojen on hyvä tie-
dostaa, että tilassa käy satunnaisesti myös 
koiria.  

 

 
Liiketilan vuokrat osoitteessa Vanha viertotie 18, Helsinki Etelä-Haaga

Tuntia EUR Vuokra

2 60 Minimiveloitus
3 90
4 120 1/2 päivän veloitus

Lisätunnit a´25 EUR
Säännöllisin välein toistuva kokopäivän vuokraus sovittavissa erikseen.
Tilavaraukset: Puh. 040 583 9438, armi.salo-tamminen@meritoforum.com  

Vuokraushinnasto (hintaan ei lisätä arvonlisäveroa). 

Liiketilan osoite: Vanha viertotie 18, 00350 HELSINKI (Etelä-Haaga) 
Yksityinen omistaja: Armi Salo-Tamminen  

E-mail: armi.salo-tamminen@meritoforum.com, puh. 040 583 9438. 

mailto:armi.salo-tamminen@meritoforum.com�


Vuokrattavaan tilaan kuuluu alla olevasta pohjakaaviosta vahvennetuilla reunaviivoilla eroteltu 
alue eli kokoustila, eteishalli, apukeittiö (kuvassa kopiohuone) ja WC, joiden pinta-ala on yhteensä 
yli puolet 112,5 m2 suuruisesta liiketilasta. Vuokraan sisältyy kokoustekniikka, datatykki (VGA), 
lisäkaiuttimilla varustettu radio & C-kasetti- & CD-soitin, kahvin- ja vedenkeitin, mikroaaltouuni, 
jääkaappi sekä kahvi-, ruokailu- ja tarjoiluastiastot noin 30 hengelle sekä lisäksi myös kuohuviini- 
ja punaviinilaseja. 

Voit itse keittää kahvit ja järjestellä mukanasi tuomat kahvi- ja/tai ruokatarjoilut kokoustilan taka-
osassa oleville pöydille. Juhliin (esim. pikkujoulut, synttärit, valmistumisjuhlat, jne.) voit halutessasi 
tuoda myös omat alkoholijuomat. Kokouskahvituksen voit tilata lisäpalveluna. Kävelyetäisyydellä 
on useita ruokaravintoloita. Vuokraajan on mahdollista tilata ruokatarjoilut myös joltakin catering-
yritykseltä valmiiksi tarjoiltuna tai pizzat lähistön pizzerioista. Järjestyssääntöjen vuoksi tilaa voi 
vuokrata vain klo 22 saakka iltaisin.  

 
Liiketilan pohjakaavio. 



Tilassa on normaalisti käytössä yksi WC.  
Isolle ryhmälle voidaan tarvittaessa antaa 

käyttöön yksityispuolen WC. 

Näkymä apukeittiöön. Tilaisuuden järjestäjä 
voi käyttää astiastoja ja säilyttää tarjoiluja 
jääkaapissa tai pakkasarkussa. Vuokraaja voi 
halutessaan käydä tutustumassa tilaan etukä-
teen sovittavana aikana, jotta kykenee etukä-
teen suunnittelemaan tilaisuutensa käytännön 
järjestelyt.

Taukotilaan voi tuoda omat ruoka- ja juoma-
tarjoilut. Sinne voidaan lisätä myös tuoleja, 
joita on yhteensä 52 kpl, plus sohvapaikat.  

 

Kalusteita voidaan ryhmitellä tilaisuuden luon-
teesta riippuen monin eri tavoin. Taitettavia 

pöytiä on 12 kpl. 

  



Ajo-ohje: Vanha viertotie 18,00350 HELSINKI (Etelä-Haaga) 
Julkiset liikenneyhteydet ovat eri puolilta pääkaupunkiseutua tuleville erinomaiset. Keskustasta 

pääsee esimerkiksi bussilla numero 39 kaikkein lähimmäs, kun jää Huopalahdentiellä Talin keila-
hallin pysäkillä pois. Autoilijoille kadunvarsipaikoitus on 4 h pysäköintikiekolla maksuton. 

 
 

Keskustasta tulee useita busseja, jotka ajavat Vihdintietä Pitäjänmäen liikenneympyrään.  
Kävelymatkaa tulee alla olevaa kuvioon merkityltä Talontien pysäkiltä vajaa 200 metriä.  

 


