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

ja erikokoisia tiloja niin pikkupalavereihin kuin suurempiinkin tilaisuuksiin. 

Kokoustilat ovat käytettävissä arkisin klo 8–21.  

Kokoustilojen avaimet noudettavissa pääaulan infosta arkisin klo 8–16 
 

KUIKKA: 

• Neuvottelutila sijaitsee pääaulan 2. kerroksessa. 

• Istumapaikat 6 henkilölle.  

• Tilassa on näyttö ja maksuton WLAN.  

• Hinta: 22,32€/h (sis. ALV24%) 

• Avain on noudettavissa pääaulan infosta arkisin klo 8:00-16:00. 

SORSA: 

• Neuvottelutila sijaitsee pääaulan 2. kerroksessa. 

• Istumapaikat 6 henkilölle.  

• Tilassa on näyttö, fläppitaulu ja maksuton WLAN.  

• Hinta: 22,32€/h (sis. ALV24%) 

• Avain on noudettavissa pääaulan infosta arkisin klo 8:00-16:00. 

KOTKA: 

• Edustusneuvottelutila sijaitsee D-talon 5. kerroksessa. 

• Istumapaikat 15 henkilölle.  

• Tilassa on projektori, fläppitaulu ja maksuton WLAN.  

• Hinta: 34,72€/h (sis. ALV24%) 

• Avain on noudettavissa pääaulan infosta arkisin klo 8:00-16:00. 

 

MONITOIMITILA KÄKIKELLOAULA: 

• Monitoimitila/avoin tila. 

• Istumapaikat 45 henkilölle. 

• Lisätuoleja ja fläppitaulu saatavilla. 

• Hinta: 40,92€/h (sis. ALV24%) 

• Avain on noudettavissa pääaulan infosta arkisin klo 8:00-16:00. 

 

SMARTBLOCK:         

• Avoin neuvottelutila sijaitsee Käkikelloaulan yhteydessä 

• Istumapaikat 6 henkilölle 

• Tilassa on näyttö ja maksuton WLAN 

• Hinta: 12,40€/h (sis. ALV24%) 

• Avain on noudettavissa pääaulan infosta arkisin klo 8:00-16:00. 

 

 



 

 

METSO: 

• Luokka/Neuvottelutila sijaitsee A-talon 2. kerroksessa 

• Istumapaikat 22 henkilölle 

• Tilassa on projektori ja maksuton WLAN 

• Hinta: 34,72€/h (sis. ALV24%) 

• Avain on noudettavissa pääaulan infosta arkisin klo 8:00-16:00. 

 

JOUTSEN: 

• Neuvottelutila sijaitsee pääaulan 2. kerroksessa. 

• Istumapaikat 18 henkilölle 

• Tilassa on projektori, fläppitaulu ja maksuton WLAN.  

• Hinta: 28,52€/h (sis. ALV24%) 

• Avain on noudettavissa pääaulan infosta arkisin klo 8:00-16:00. 

 

AALTO AUDITORIO: 

• Auditorio sijaitsee B-talon 1. kerroksessa. 

• Istumapaikat 90 henkilölle. Lisätuoleja saatavilla. 

• Tilassa on projektori, fläppitaulu, mikrofoni, dokumentinkamera ja 

maksuton WLAN. 

• Hinta: 34,72€/h (sis. ALV24%) 

• Avain on noudettavissa pääaulan infosta arkisin klo 8:00-16:00. 

 

HUOM!  

o Tilaisuuden järjestäjä/tilan varaaja vastaa kalusteiden palauttamisesta alkuperäiseen järjestykseen 

tilaisuuden jälkeen. Mikäli tilaa ei ole palautettu alkuperäiseen järjestykseen, veloitamme 

ylimääräisestä työstä 50€. 

o Lisätietoja: info@lahdentiedepuisto.fi  

o Varauslinkki: https://reserve.taitori.fi/widget/lahdentiedepuisto#search 
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