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Tervetuloa meille!
Urbaanissa ja kehittyvässä Pasilassa

Sinua odottaa uskomattoman monipuolinen,  
uniikki ja sen tuhanteen tapahtumaan taipuva

Crepperien veturitalli!
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Pasilan Vanhat Veturitallit on osa teollistuvan Suomen 
historiaa. Sen rakentaminen aloitettiin v. 1899 Suomen 
ollessa vielä autonominen osa Venäjän valtakuntaa. Tu-
olloin Helsinki haluttiin saada osaksi Venäjää, jolloin ta-
varoiden ja henkilöiden piti kulkea mahdollisimman no-
peasti Moskovan, Pietarin ja Helsingin välillä. Juna, tuon 
aikakauden uljain airut – teknologisesti kehittynyt, mod-
erni, nopea ja tehokas – oli silloisen tsaari Aleksanteri 
II:n suojeluksessa ja siksi rataverkosto rakentui myös 
Suomeen ja Helsinkiin.

Veturitallialue rakentui useassa eri vaiheessa ollen laa-
jimmillaan 1950-luvulla. Pasilan Vanhat Veturitallit ovat 
kulttuurihistoriallisesti merkittävä historiallinen muisto 
teollisen Suomen kasvuvuosista ja ne ovat suurin ja ark-
kitehtonisesti arvokkain yhtenäinen veturitallikokonai-
suus Suomessa. Rakennukset ovat Museoviraston suo-
jelukohde.
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Pasilan Vanhat Veturitallit – pala Suomen historiaa

Crepperien Tapahtumatallilla on käytössään lähes 100 
vuotta vanhojen Pasilan Veturitallien tapahtumatilat, 
jotka sijaitsevat Helsingissä, Keski-Pasilassa aivan Pa- 
silan juna-aseman vieressä. Veturitallien ympäristö on 
rustiikkista ratapiha-aluetta, jonne on pysäköity tavar-
avaunuja sekä entisöityjä henkilövaunuja, Lättähattuja. 
Alue on rauhallista vanhaa ratapihaa, jossa voi satun-
naisesti kuulla uljaan mustan veturin vihellyksen. Nyt 
Pasilasta on kasvamassa uusi logistinen ja taloudellinen 
keskus,  jonne rakentuu lähivuosina tuhansia uusi asun-
toja ja työpaikkoja. New business Helsinki – heart of life, 
art, media and business.



Crepperie Event on kokoaan suurempi ja nopeampi, 
ketterä ja joustava sekä ennen kaikkea luova ja ideoi-
va tapahtumien suunnittelu- ja tuotantotoimisto – ke-
hittyvän Pasilan sydämessä, Helsingissä. Panostamme 
tavoitteellisiin ja menestyksekkäisiin yritystapahtumi-
in, jotka muistetaan vielä pitkään ja joista hyötyy koko 
ketju; asiakkaasi ja asiakkaasi asiakkaat. Uniikki tapahtu-
matila, Pasilan Veturitallit, mahdollistaa upean visuaali- 
sen näyttämön tapahtumallesi.

Asiakkaan luova markkinointikumppani!

Crepperie Event perustettiin vuonna 1992 tehtävänään 
tuottaa asiakkailleen yksilöllisiä, ohjelmallisia ja laaduk-
kaita tapahtumia. Toiminta alkoi Kaapelitehtaal- 
la, kunnes 90-luvun puolivälissä siirryttiin Sörnäisiin 
1900-luvun alussa valmistuneeseen tehdasrakennuk-
seen, Helsingin Myllyn entiseen kiinteistöön. Täällä toi- 
mivat legendaariset tapahtumatilat Bonnie´s Canadi-
an Club ja The Macbeth Hall. Pasilan Vanhat Veturital-
lit tarjosi Crepperielle oivan mahdollisuuden laajentaa 
toimintaa 90-luvun lopussa. Veturitalleilla toimimme 
edelleen suunnitellen ja ideoiden erilaisia tapahtuma-
kokonaisuuksia asiakkaiden koko kirjolle
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Tila   
Kokonaispinta-ala on yhteensä 648 m2
korkeus n. 7 m jaettavissa metalliovilla kahtia
1.PUOLI
vapaa asiakaspinta-ala n. 250 m2 
kiinteä narikka 220:lle/12 m2
kiinteä baari pit. n. 7 m/13 m2
keittiö n. 50 m2, jossa kaksi isoa kiertoilmauunia (vaunutäytt), astian- 

pesuhuone sekä pystykylmiöitä ja -pakkanen
WC:t: 2 naisten, yksi inva, kaksi miesten ja kolme urinaalia
backstage n. 20 m2
2.PUOLI
oma sisäänkäynti, vapaa  
asiakaspinta-ala

n. 210 m2

WC:t 2 naisten, yksi miesten ja kaksi urinaalia
Asiakasmäärät
1.PUOLI
istumapaikoin n. 120 pax
cocktail n. 200 pax
2.PUOLI
istumapaikoin n. 200 pax
coctail n. 250 pax
Tilavuokraan sisältyy
sähköt, kalustus, siivous 150:lle (lisäkalusteet optiona)
Tilan tekniikka (optio) 
esiintymislava 3m x 4m
äänentoisto taustamusiikin soittamiseen sekä yksi langaton mikrofoni
PAR-valot kohde- ja tunnelmavalaistukseen
henkilönostin
WIFI
Piha-alue käytössä tarpeen mukaan (optiona)
terassikalusteet, teltta jne
kymmeniä parkkipaikkoja, veloituksetta
Juomat omat juomat sallittu
Juhlat
kokkarit  n. 500 pax
istumapaikoin 2. puolelle  max 220 pax ( kaikki samassa tilassa )
koko tilaan, istumapaikoin max 300 pax

Kokoukset, seminaarit n. 200 pax tuolirivein ( näköyhteys lavalle ) / 240 pax
 n. 140 pax, pöydät ja tuolit
Näyttelyt, messut 
näytteilleasettajia n. 20 - 40

vieraita / kävijöitä


