FORWARD

PIKKU-FINLANDIA

UUSI FANTASTISTEN ELÄMYSTEN TAPAHTUMATILA

FOR THE FUTURE
YHDESSÄ KOHTI UUSIA ELÄMYKSIÄ
Keskelle kauneinta Helsinkiä rakentuu Pikku-Finlandia, upouusi ja uniikki paviljonkimainen tapahtumatila.
Tämä vertaansa vailla oleva kokous, kongressi- ja tapahtumapaikka avaa ovensa vuoden 2022 alussa.
Arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisessa rakennuksessa korostuvat toiminnallisuuden lisäksi luonto, valo,
ekologiset ja kierrätettävät materiaalit sekä ajaton, tulevaisuuteen katsova tunnelma.
Palvelultaan ja tarjoiluiltaan Pikku-Finlandia on huippuluokkaa. Se kutsuu vieraansa kokemaan elämyksiä,
virittämään luovuuden ja inspiraation uudelle tasolle ja ammentamaan osansa ympäröivästä Töölönlahden luonnosta.

LUONNOS

UUSI TAPAHTUMATILA PIKKU-FINLANDIA
Finlandia-talo palvelee koko mittavan perusparannuksen ajan uudessa, upeassa Pikku-Finlandiassa,
jonka tilat skaalautuvat jopa 1000 hengen kokouksiin, kongresseihin ja juhliin. Tämä uniikki tapahtumatila on
paikallaan vain kahden vuoden ajan. Pikku-Finlandia on varattavissa myös yritysten ja yhteisöjen yksityiseen
käyttöön - vaikkapa omaksi juhlatilaksi!
Moderni, uuden ajan innovatiivinen puurakennus on suunniteltu yhdessä Aalto-yliopiston kanssa.
Keskeisen sijaintinsa vuoksi Pikku-Finlandia on helposti saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä, jalan tai autolla.

FINLANDIA-TALON PERUSPARANNUKSEN AIKATAULU
2021

Pikku-Finlandian
rakentaminen alkaa

LUONNOS

2022

Pikku-Finlandia
avautuu ja
Finlandia-talon
perusparannus alkaa

2023

2024

2025

Kongressisiipi
valmistuu

Päärakennus
valmistuu

Pikku-Finlandia
siirretään uuteen
käyttöön

KAIKEN KOKOISILLE
TAPAHTUMILLE
Muuntojoustavat tilat taipuvat
pienempiin palavereihin ja perhejuhliin,
kokouksiin sekä suuriin seminaari- ja
kongressitoteutuksiin.

FOR US ALL
TAIANOMAISIA HETKIÄ IHAN JOKAISELLE

HUIPPUPALVELUA
AMMATTITAIDOLLA
Huippuammattilaisista koostuva
tiimimme varmistaa tilaisuuksien
onnistumisen ja tarjoaa tukea
tapahtuman suunnittelusta
toteutukseen.

Pikku-Finlandia on moderni ja monikäyttöinen tapahtumatila, joka on helposti lähestyttävä ja avoin
kaikille. Tarjoamme aivan uudenlaisen, upean ja laadukkaan paikan seminaareille, kokouksille, yksityisjuhlille ja erilaisille kohtaamisille. Finlandia-talon tapaan olemme tulevaisuuteen katsova täyden palvelun
toimija: suunnittelemme ja toteutamme tapahtumat tiloista tarjoiluihin joustavasti ja ammattitaidolla.

HOUKUTTELEVA
MATKAILUKOHDE
Matkailijoille Pikku-Finlandia tarjoaa
helpon ja houkuttelevan tavan tutustua

TOIMINNALLISUUDET
Valoisat, skaalautuvat tilat 1000 hengelle
Neljä salia, kapasiteetit 220–260 henkeä
Uusin kokoustekniikka ja monipuoliset lisäpalvelut
Ammattitaitoinen henkilökunta
Kahvila- ja ravintolapalvelut
Viihtyisä terassialue
Urbaani juhla- ja festivaalialue

suomalaiseen designiin, makumaailmaan
ja ympäröivään luontoon.

AINUTLAATUINEN YMPÄRISTÖ
Pikku-Finlandia sulautuu osaksi kaunista
Töölönlahden ympäristöä, rikastaen sen
monikäyttöisyyttä ja palvelutarjontaa.

FOR THE TASTEBUDS
MAKUELÄMYKSIÄ KOKOUKSISTA JUHLIIN.
Pikku-Finlandian viihtyisät, valoisat ja kaikille avoimet kahvila- ja ravintolapalvelut
tarjoavat makuelämyksiä, joita voi nauttia joko sisällä tai Töölönlahdelle avautuvalla terassialueella.
Katamme pöytään aitoja ja moderneja makuja. Otamme rohkeasti koko Suomen ruoka-aitat käyttöön. Taustalla
ovat vastuulliset ja kestävät valinnat, sesongin parhaat raaka-aineet sekä vankkumaton ammattitaito. Ravintolamme
kutsuu sosiaaliseen syömiseen, jakamaan ja maistamaan satokauden parhaita, lähellä tuotettuja herkkuja.
Vastuullisuus näkyy ruoan lisäksi myös kahvila- ja ravintola-alueella, joka on itsessään elämys.

ELÄMYS SYNTYY YHDESSÄ
Pikku-Finlandiassa luodaan tapahtumia
ja kohtaamisia rautaisella ammattitaidolla.
Osaava ja kokenut henkilökuntamme
luo tapahtumastasi onnistuneen.
Huipputiimimme viimeistelee
tilaisuutesi tekniset yksityiskohdat
valo- ja äänitekniikasta uusimpiin
tietoteknisiin ratkaisuihin.
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PIKKU-FINLANDIA / FINLANDIA-TALO
Karamzininranta 4, 00100 Helsinki, Finland
MYYNTI / SALES
+358 9 4024 400 — sales@finlandiatalo.fi
www.finlandiatalo.fi

