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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 ovat tärkeä osa teollistu-
van Suomen historiaa. Niiden rakentaminen aloitet-
tiin vuonna 1899 Suomen ollessa vielä autonominen 
osa Venäjän valtakuntaa. Juna, tuon aikakauden uljain 
airut – teknologisesti kehittynyt, moderni, nopea ja 
tehokas – oli silloisen tsaari Aleksanteri II:n suojeluk-
sessa. Näin rataverkosto rakentui myös Suomeen ja 
Helsinkiin. Pasilan Vanhat Veturitallit ovat kulttuuri-
historiallisesti merkittävä muisto teollisen Suomen 
kasvuvuosista ja ne ovat suurin ja arkkitehtuurillisesti 
arvokkain yhtenäinen veturitallikokonaisuus maas-
samme. Rakennukset ovat Museoviraston suojelu-
kohde.

Pasilan Vanhat Veturitallit – pala Suomen historiaa

Crepperie Oy hallinnoi näillä, lähes 100 vuotta van-
hoilla Veturitalleilla, suurehkoa tapahtumatilaa. Tila on 
kauniisti restauroitu ja soveltuu erinomaisesti erilais-
ten tapahtumien areenaksi. Ympäristö on rustiikkista 
ratapiha-aluetta, jonne on pysäköity tavaravaunuja 
sekä entisöityjä henkilövaunuja, Lättähattuja. Juuri nyt 
Pasilasta on kasvamassa uusi logistinen ja taloudel-
linen keskus, jonne rakentuu lähivuosina tuhansia uu-
sia asuntoja ja työpaikkoja. Alueen matka historialli- 
sena osana kehittyvää Suomea jatkukoon.
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Crepperie Event on toiminut pääkaupunkiseudulla 
yritystapahtumien suunnittelijana ja tuotantoyhtiönä 
25 vuotta. Toiminta alkoi Kaapelitehtaalla 1992. Täältä 
siirryimme Helsingin Myllyn entiseen kiinteistöön, 
Sörnäisiin. Siellä, monille tutut ja legendaariset ta- 
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beth Hall, tarjosivat historiallisia elämyksiä niin 20-lu-
vun salakapakassa, kuin keskiaikaisissa pidoissakin. 

Nykyinen kotipaikkamme, Pasilan Vanhat Veturitallien 
tapahtumatila, on avannut uudet ulottuvuudet yritys-
ten tapahtumien tarpeisiin. Tilat tarjoavat mahtavat 
puitteet myös erilaisille seminaareille, lanseerausti- 
laisuuksille, messuille, kuin, toki, perinteisille juhlille-
kin.

Crepperie Event – innovatiivista  
tapahtumamarkkinointia vuodesta 1992

Crepperie Event -suunnittelutiimimme 
on palveluksessanne

�� tapahtuman konseptisuunnittelussa
�� teema-, sisältö- ja ohjelmaideoinnissa
�� somistus- ja tekniikkatarpeissa
�� tarjoilussa
�� muissa markkinointiviestinnän palveluissa
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