
Arvoisa esittävän taiteen vapaan kentän toimija, 

Tarvitsetko harjoitus- tai työskentelytilaa? 

Esitystaiteen Keskus aloittaa toimintansa 1.9.2011 Helsingin Suvilahdessa, Puhdistamo-rakennuksen II 
kerroksessa.  Esitystaiteen Keskus vuokraa esittävän taiteen vapaan kentän toimijoille kolmea harjoitussalia 
joko lyhyt- tai pitempiaikaiseen käyttöön. Salien koot ovat 83, 88 ja 79 neliötä. Lisäksi kerroksessa on 
sosiaalitilat, viihtyisä aulatila ja keittiö. Kulkuyhteydet Suvilahteen ovat hyvät: Kalasataman metroasema on 
aivan vieressä ja bussi 68 tulee Suvilahden portille. 

Tiloihin remontoidaan kesän 2011 aikana joustavat puulattiat. Tilojen vapaa korkeus on kattopalkkien 
kohdalla noin 2,5 m. 

Tiloja vuokrataan 1.9.2011 lähtien alla olevan hinnaston mukaisesti. 

Yhteydenotot:
tilavaraukset.esitystaide@gmail.com
045-8740470 / Aino Eskelinen

Kuvia vielä remontoimattomista tiloista voi katsoa täällä: 
https://picasaweb.google.com/103518425160692474261/EsitystaiteenKeskusSuvilahti#

ESITYSTAITEEN KESKUS SUVILAHTI

HARJOITUSSALIEN JA TOIMISTON VUOKRAUSHINNASTO
YHDISTYKSILLE, OSUUSKUNNILLE, KULTTUURIALAN EI-KAUPALLISILLE TOIMIJOILLE 

kuukausi viikko päivä vuoro
SALI I
83 m2 400,00 € 75,00 € 40,00 €

SALI II
88 m2 400,00 € 75,00 €

SALI III
79m2 400,00 € 75,00 €

YHTEISTOIMISTO
71,5 m2 / 10 200,00 € 75,00 €

Esitystaiteen Keskus ry on yleishyödyllinen yhteisö. Hinnat ovat alvittomia, eikä alvia lisätä hintoihin. 

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €
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ESITYSTAITEEN KESKUS SUVILAHTI
Harjoitussalien vuokrausehdot

• Salia I vuokrataan ensisijaisesti lyhytaikaiseen käyttöön, kun taas saleja II ja III pitempiaikaisiin 
jaksoihin.

• Salia I voi vuokrata myös lyhyemmissä vuoroissa osan päivää kerrallaan. Nämä vuorot ovat klo 8-
13.30, 13.30-17.30 ja 17.30-22. Yhden vuoron hinta on aina 40,00 €.

• Mikäli vuokra-aika on pidempi kuin 1 kk mutta lyhyempi kuin 2 kk, laskutetaan ylimenevät viikot 
jakamalla kuukausivuokra neljällä. 

• Varaukset koskevat koko kalenterikuukautta ja koko viikkoa (7 päivää). Vuokraan kuuluu siis myös 
viikonloput. 

• Salin varaus voidaan perua 66 arkipäivää varattua ajankohtaa aiemmin veloituksetta. Jos aika 
perutaan 65-22 arkipäivää ennen vuokrakauden alkua, veloitetaan peruutusmaksuna 50% 
vuokrasta. Mikäli varaus perutaan 21 arkipäivää ennen ajankohdan alkua, veloitetaan varauksen 
hinnasta 100%. 

• Salien käyttö tapahtuu kello 8.00 ja 22.00 välillä. 
• Salien vuokraajilta ylimääräisiksi jäävät vuorot voidaan halutessa ilmoittaa hakuun Esitystaiteen 

Keskuksen kalenteriin. Näissä ajoissa vuorot ovat klo 8-13.30, 13.30-17.30 ja 17.30-22. Yhden 
vuoron hinta on aina 40,00 €. Kun vapaat ajat saadaan vuokrattua eteenpäin, hyvitetään 
jälleenvuokrauksesta 50% alkuperäiselle vuokraajalle.

• Saleissa on lukolliset kaapit, joihin mahtuu rekvisiittaa ja puvustusta. Lukon voi ostaa keskuksen 
toimistosta (á 5,00 €) tai tuoda mukanaan. Mikäli vuokraaja tarvitsee harjoituksiin tuoleja tai pöytiä, 
voi niitä lainata keskuksesta. Saleissa on pimennysverhot. 

• Vuokraaja saa käyttöönsä 1-2 avainta avainpantin maksukuittia vastaan. Kunkin avaimen pantti on 
40, 00 €.

• Vuokraan kuuluu yhteiskeittiön, aulatilan ja sosiaalitilojen käyttöoikeus.

ESITYSTAITEEN KESKUS SUVILAHTI
Yhteistoimiston vuokrausehdot

• Toimistovuokraan kuuluu pöytä, tuoli, mappihyllytilaa sekä lukollinen kaappi kannettavaa 
tietokonetta ja muita henkilökohtaisia tavaroita varten. Lisäksi yhteistoimistovuokralaisilla on 
käyttöoikeus yhteiskeittiöön, sosiaalitiloihin ja taukotiloihin aulassa. 

• Vuokraan kuuluu langaton internetyhteys
• Vuokraan kuuluu käyttöoikeus väritulostus-, skanneri- ja kopiolaitteeseen tasoa: Kyocera  .   
• Lisäksi monitoimilaitteen käytösta veloitetaan käytön mukaan.
• Siivous, jätehuolto ja vartiointipalvelut
• Pitkäaikaiset vuokralaiset ja yhdistysten tuottajat ovat yhteistoimiston etusijalla, lyhytaikaisia 

tuotantoja varten on kuitenkin toimistossa varattuna aina vähintään yksi pöytä. 
• Varaukset koskevat koko kalenterikuukautta ja koko viikkoa (7 päivää). Vuokraan kuuluu siis myös 

viikonloput. 
• Toimiston vuokrasopimuksissa sovelletaan yleistä liikehuoneiston vuokrauskäytäntöä.
• Toimiston käyttö tapahtuu kello 8.00 ja 22.00 välillä. 
• Vuokraaja saa käyttöönsä 1-2 avainta avainpantin maksukuittia vastaan. Kunkin avaimen pantti on 

40, 00 €.
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