
Lahden tiedepuiston kokoustilat 

Palaveri, kokous, tuote-esittely tai iso asiakastilaisuus suunnitteilla? Lahden Tiedepuistossa on erilaisia ja 

erikokoisia tiloja niin pikkupalavereihin kuin suurempiinkin tilaisuuksiin.  

Kokoustilat ovat käytettävissä ma-pe klo 8-16. 

 

KUIKKA: 

• Neuvottelutila sijaitsee pääaulan 2.kerroksessa. 

• Istuinpaikat 6 henkilölle. 9 m² 

• Tilassa on näyttö ja maksuton WLAN.  

• Hinta: 1-2h/40 € alv0%, 1-4h/70 € alv0%, koko päivä 90€ 

alv0%. Hintoihin lisätään alv 24%. 

• Avain on noudettavissa pääaulan infosta arkisin: ma-pe klo 

8:00-16:00. 

SORSA: 

• Neuvottelutila sijaitsee pääaulan 2. kerroksessa. 

• Istuinpaikat 6 henkilölle. 10,6 m² 

• Tilassa on näyttö, fläppitaulu ja maksuton WLAN.  

• Hinta 1-2h/40€ alv0%, 1-4h/70€ alv0%, koko päivä 90€ 

alv0%. Hintoihin lisätään alv 24%. 

• Avain on noudettavissa pääaulan infosta arkisin: ma-pe klo 

8:00-16:00. 

 

KOTKA: 

• Edustusneuvottelutila sijaitsee D-talon 5. kerroksessa. 

• Istuinpaikat 15 henkilölle. 49,4 m² 

• Tilassa on projektori, fläppitaulu ja maksuton WLAN.  

• Hinta 1-4h/90€ alv0%, koko päivä 120€ alv0%. Hintoihin 

lisätään alv 24%. 

• Avain on noudettavissa pääaulan infosta arkisin: ma-pe 

klo 8:00-16:00. 

 

MONITOIMITILA KÄKIKELLO: 

• Monitoimitila/avoin tila. 

• Istuinpaikat 45 henkilölle. 

• Lisätuoleja ja fläppitaulu saatavilla. 

• Hinta 1-2h/75€ alv0%, 1-4h/100€ alv0%, koko päivä 140€ 

alv0%. Hintoihin lisätään alv 24%. 



 

 

JOUTSEN: 

• Neuvottelutila sijaitsee pääaulan 2. kerroksessa. 

• Istuinpaikat 18 henkilölle. 25,9 m² 

• Tilassa on projektori, fläppitaulu ja maksuton WLAN.  

• Hinta 1-2h/50€ alv0%, 1-4h/80 eur, koko päivä 100€ 

alv0%. Hintoihin lisätään alv 24%. 

• Avain on noudettavissa pääaulan infosta arkisin: ma-pe 

klo 8:00-16:00. 

 

 

 

 

AALTO AUDITORIO: 

• Auditorio sijaitsee B-talo 1. kerroksella. 

• Istuinpaikat 94 henkilölle, 127 m². 

• Tilassa on projektori, fläppitaulu, mikrofoni, 

dokumentinkamera ja maksuton WLAN. 

• Hinta 1-4h/80€ alv0%, koko päivä 140€ 

alv0%. Hintoihin lisätään alv 24%. 

• Tilavaraus on mahdollista tehdä Niemenkatu 

73 pääaulan infopisteessä arkisin ma-pe klo 

8:00-16:00 tai nettisivuilla: 

https://www.noteshot.fi/sivu.php?sivu=kalenteri&k=anonyymi&s=anonyymi&y=1422 

  

• Tilavaraus on mahdollista talon ulkopuolisille käyttäjille arkisin: ma-pe klo 8:00-16:00. Talon 

henkilökunta ja vuokralaiset voivat varata tilan käyttöönsä myös virka-ajan ulkopuoliseksi ajaksi, tällöin 

varaus tulee tehdä pääaulan infossa arkisin ma-pe klo 8:00 -16:00 välisenä aikana. 

• Vuokrauksessa tulee huomioida, että virka-ajan ulkopuolella ei ole käytössä aulapalveluita eikä IT-tukea 

mahdollisissa ongelmatilanteissa. 

• Auditorion avaimet ovat noudettavissa pääaulan infosta arkisin: ma-pe klo 8:00-16:00. 

• Lisätietoja: info@lahdentiedepuisto.fi  

HUOMIO! 

Tilaisuuden järjestäjä/tilan varaaja vastaa kalusteiden palauttamisesta alkuperäiseen järjestykseen tilaisuuden 

jälkeen. Mikäli tilaa ei ole palautettu alkuperäiseen järjestykseen, veloitamme ylimääräisestä työstä 50€. 

https://www.noteshot.fi/sivu.php?sivu=kalenteri&k=anonyymi&s=anonyymi&y=1422

