Pro Puu –keskus
Lanseeraus-, markkinointi- ja yksityistilaisuudet
Pro Puu -keskus sijaitsee Lahdessa, matkustajasatamassa Vesijärven rannalla, aivan
Sibeliustalon vieressä.
Pro Puu -galleria on katutasossa sijaitseva kaunis ja ilmava tila, jossa voi järjestää erilaisia
tilaisuuksia - konsertteja, juhlia, seminaareja, lanseeraustilaisuuksia ja tietysti myös
näyttelyitä.
Olemme mukana tarvittaessa tapahtumanne järjestelyssä alusta loppuun.
Mikäli kiinnostuit, kysy lisää galleria@propuu.fi.

Tikkula
Pro Puu –keskus sijaitsee Tikkulassa, joka on entinen Kauppiaitten Teollisuus Oy:n tulitikkutehdas. Sen suunnitteli
rakennusmestari Pekka Kauppi ja rakennus valmistui vuonna 1924. Klassististyylinen pienehkö tehdasrakennus on
säilyttänyt ulkoasunsa melko hyvin huolimatta käyttötarkoituksen muutoksista.
Tulitikkuja valmistettiin vuoteen 1969 saakka, jonka jälkeen rakennus tuli kaupungin omistukseen. Siinä toimi
katupiirin kunnossapito- osasto ja vesilaitos. Alakerrassa oli autotalleja ja silloin julkisivussa tehtiin muutoksia,
jotta tallien ovet saatiin kadun puolelle. Tikkula saneerattiin 1990-luvun lopulla, tuolloin rakennukseen tehtiin tilat
Lahti Aqualle ja Pro Puulle. Entinen tulitikkutehdas on asemakaavassa suojeltu rakennus.

Pro Puu -keskus / Satamakatu 2 A / 15140 Lahti
puh. 050 321 2667, galleria@propuu.fi
www.propuu.fi

Pro Puu -galleria
Pro Puu-galleria on ainutlaatuinen galleriatila, jonka suurista ikkunoista tulvii luonnonvaloa
sisään. Galleriaa hallitsevat vanhat tiiliseinät sekä suuret ikkunapinnat. Lattia on osittain
tammiparkettia ja osin maalattua betonia. Katossa on valaisin kiskot, joissa on liikuteltavat ja
suunnattavat halogeenispotit.
Käytössä ovat myös videoprojektori ja valkokangas sekä dvd – soitin.
Katutasossa oleva tila on helppokulkuinen ja sen yhteydessä on WC.
Gallerian yhtenäinen ja valoisa tila antaa loistavat puitteet erilaisten tilaisuuksien
järjestämiselle. Tilaan mahtuu hyvin 50–80 ihmistä, tapahtuman luonteesta ja meneillään
olevasta näyttelystä riippuen.
Tyhjä galleriatila on parhaiten mahdollista vuokrata kuukauden vaihteissa, jolloin voimme
järjestellä näyttelyn purun ja rakentamisen niin, että koko galleria on vapaana.
Tietyin rajoituksin tilaisuuksia voi toki järjestää myös näyttelyiden aikana.
Minimivuokra-aika 3 tuntia.
- Tuntivuokra arkena on 150€/h eli minimivuokra on 450€
- Tuntivuokra lauantaisin 180€/h eli minimivuokra on 540€

Ullakko -galleria
Vuokrattavissa kesäkaudella 1.5.–31.10.
Ullakko-galleria on yksilöllinen ullakkotila, jonka hämyisyyttä rikkoo muutamista suurista
ikkunoista tulviva luonnonvalo. Tilaa hallitsevat vanhat tiiliseinät sekä peltikatto
rakenteineen. Lattia on raakabetonia. Katossa on valaisinkiskoissa suunnattavat
halogeenispotit.
Galleria on rakennuksen 3. kerroksessa, johon noustaan portaita pitkin. Rakennuksessa ei ole
käytössä hissiä. WC sijaitsee katutasossa.
Ullakko-galleria on erikoinen ja jännittävä tila, joka antaa erikoiset puitteet tilaisuuksien
järjestämiselle. Tilaan mahtuu kerrallaan 80–100 ihmistä tapahtuman luonteesta riippuen.
Yksityistilaisuuksiin vuokraamme ullakkoa ajalla 1.5.–31.10. Minimivuokra-aika 3 tuntia.
- Tuntivuokra arkena on 100€/h eli minimivuokra on 300€
- Tuntivuokra lauantaisin 150€/h eli minimivuokra on 450€

