FOR US ALL
PIKKU-FINLANDIA

AINUTLAATUINEN UUSI TAPAHTUMAKESKUS TÖÖLÖNLAHDEN RANNALLA

FOORUMI KOHTAAMISILLE
UUSI TAPAHTUMAKESKUS PIKKU-FINLANDIA
Keskelle kauneinta Helsinkiä rakentuu Pikku-Finlandia, upouusi ja uniikki paviljonkimainen elämysten keskus.
Tämä vertaansa vailla oleva puurakenteinen kokous-, juhla- ja tapahtumapaikka avaa ovensa vuoden 2022 alussa.
Palvelultaan ja tarjoiluiltaan Pikku-Finlandia on huippuluokkaa. Se kutsuu kokemaan elämyksiä, virittämään luovuuden
ja tunnelman uudelle tasolle ja ammentamaan inspiraatiota ympäröivästä Töölönlahden luonnosta.
Kokouksiin, juhliin ja liveklubi-iltoihin erinomaisesti soveltuva rakennus kahviloineen ja terasseineen on
kooltaan lähes 2000 m2, skaalautuen jopa 1000 hengen tapahtumiin.
Pikku-Finlandia on varattavissa myös yritysten ja yhteisöjen yksityiseen käyttöön – vaikkapa juhlatilaksi!

FASADI SUOMEN PUUSTA
KESTÄVYYTTÄ JA KAUNEUTTA KUNNIOITTAEN
Olemme halunneet luoda Pikku-Finlandiasta modernin puurakennuksen, joka kunnioittaa
suomalaista luontoa – sekä uniikkia ympäristöään – kestävällä ja kauniilla tavalla.
Arkkitehtuuriltaan ainutlaatuisessa rakennuksessa korostuvat toiminnallisuuden lisäksi luonto, valo,
ekologiset ja kierrätettävät materiaalit sekä ajaton, tulevaisuuteen suuntaava tunnelma.
Uuden ajan innovatiivinen Pikku-Finlandia on suunniteltu yhdessä Aalto-yliopiston kanssa.
Finlandia-talon perusparannuksen jälkeen se siirretään uuteen osoitteeseen.

KAIKEN KOKOISILLE
ELÄMYKSILLE		
Muuntojoustavat tilat taipuvat
palavereihin ja perhejuhliin, kokouksiin ja
konsertteihin sekä suuriinkin seminaarija kongressitoteutuksiin.

FOR EXPERIENCES
TAIANOMAISIA HETKIÄ IHAN JOKAISELLE
Pikku-Finlandia on moderni ja monikäyttöinen tapahtumapaikka, joka on helposti lähestyttävä ja avoin kaikille.
Tarjoamme aivan uudenlaisen, upean ja laadukkaan paikan kokouksille, seminaareille, juhlille ja kaikenlaisille
kohtaamisille suurista tapahtumista intiimeihin yksityistilaisuuksiin.

TÄYDEN PALVELUN 		
TAPAHTUMATALO
Olemme täyden palvelun toimija:
suunnittelemme ja toteutamme
tapahtumat alusta loppuun, 		
yhdessä asiakkaidemme kanssa.

ELÄMYS SYNTYY YHDESSÄ
Parhaat elämykset syntyvät yhdessä
asiakkaidemme kanssa. Kokenut
henkilökuntamme tekee juuri sinun
tapahtumastasi onnistuneen.

FOR CELEBRATIONS
AINUTKERTAISIA ELÄMYKSIÄ PIKKU-FINLANDIASSA
Pikku-Finlandia tarjoaa upeat puitteet juhliin, gaalailtoihin tai vaikkapa rentoihin henkilöstötapahtumiin.
Tunnelmaltaan ainutlaatuinen rakennus taipuu moneksi – upea rakennus kahviloineen ja terasseineen on
erinomainen paikka järjestää esimerkiksi livekeikkoja.
Pikku-Finlandia on varattavissa yksityiskäyttöön, tai juhlat voi järjestää vain osassa rakennusta. Hulppea terassi
meren äärellä tuo lisää mahdollisuuksia juhliin. Meillä voi juhlia pyöreiden tai pitkien pöytien ääressä, tanssia
tunnelmavalojen välkkeessä ja brändätä tilan oman näköiseksi.

HUIPPUPALVELUA
AMMATTITAIDOLLA
Huippuammattilaisista koostuva
tiimimme varmistaa tilaisuuksien
onnistumisen. Viimeistelemme
tilaisuutesi yksityiskohdat tarjoiluista,
tunnelmasta ja sisustuksesta valo- ja
äänitekniikkaan sekä uusimpiin
teknisiin ratkaisuihin.

FINLANDIA CAFÉ & WINE
Pikku-Finlandian Café & Winessa nautit
herkulliset luomusalaatit tai paikan päällä
kootut herkulliset leivät.
Viinien ystäville on tarjolla vaihtuvia
makuja niin klassikoiden kuin uusien
tuottajien erikoisuuksienkin parista.
Viinilista elää samassa tahdissa
ruokalistan kanssa, joten makuelämykset
ovat aina herkullisen kokonaisvaltaiset.

FOR THE TASTEBUDS
MAKUELÄMYKSIÄ KOKOUKSISTA JUHLIIN
Pikku-Finlandian ruoka herättää keskustelua ja haastaa tekijöitään uudistumaan aina uudelleen.
Uuden tapahtumatalon kotimainen ruoka elää sesongeissa ja mukautuu nopeasti toiveisiin. Pikku-Finlandian
elämykselliset juhlat erottuvat muista ja muokkautuvat toiveittesi mukaan.

Kahvilan yhteydessä oleva Finlandia
Galleria täydentää elämystä tuomalla
tilaan vaihtuvaa taidetta vierailijoiden
koettavaksi.
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PIKKU-FINLANDIAN TAPAHTUMATILAT

1

HONKA

260m2

2

KELO

241m2

Perusvarustus
Kalustus salin kapasiteetin mukaisesti
Puhujakoroke
Puheenjohtajiston pöytä
Viirivehkakoristelu
Lava

Perusvarustus
Kalustus salin kapasiteetin mukaisesti
Puhujakoroke
Puheenjohtajiston pöytä
Viirivehkakoristelu
Lava

Tekninen varustus
Dataprojektori 2kpl
Valkokangas 2kpl
Kokousvalaistus, kaikki valot himmennettävissä
Äänentoisto puheita ja taustamusiikkia varten
Langalliset mikrofonit puhujakorokkeella ja puheenjohtajistossa
2 langatonta mikrofonia puhujille
WLAN yhteys
Tilaan sisältyy medianäyttö aulatilassa

Tekninen varustus
Dataprojektori 2kpl
Valkokangas 2kpl
Kokousvalaistus, kaikki valot himmennettävissä
Äänentoisto puheita ja taustamusiikkia varten
Langalliset mikrofonit puhujakorokkeella ja puheenjohtajistossa
2 langatonta mikrofonia puhujille
WLAN yhteys
Tilaan sisältyy medianäyttö aulatilassa
Muuta huomioitavaa
Yhdistettävissä aulaan sekä saleihin Latva ja Oksa

LATVA

237m2

Tuolirivit*		

Luokkamuoto*		

Pyöreät pöydät		

Pitkät pöydät			

OKSA

246m2

Perusvarustus
Kalustus salin kapasiteetin mukaisesti
Puhujakoroke
Puheenjohtajiston pöytä
Viirivehkakoristelu
Lava

Perusvarustus
Kalustus salin kapasiteetin mukaisesti
Puhujakoroke
Puheenjohtajiston pöytä
Viirivehkakoristelu
Lava

Tekninen varustus
Dataprojektori 2kpl
Valkokangas 2kpl
Kokousvalaistus, kaikki valot himmennettävissä
Äänentoisto puheita ja taustamusiikkia varten
Langalliset mikrofonit puhujakorokkeella ja puheenjohtajistossa
2 langatonta mikrofonia puhujille
WLAN yhteys
Tilaan sisältyy medianäyttö aulatilassa

Tekninen varustus
Dataprojektori 2kpl
Valkokangas 2kpl
Kokousvalaistus, kaikki valot himmennettävissä
Äänentoisto puheita ja taustamusiikkia varten
Langalliset mikrofonit puhujakorokkeella ja puheenjohtajistossa
2 langatonta mikrofonia puhujille
WLAN yhteys
Tilaan sisältyy medianäyttö aulatilassa

Muuta huomioitavaa
Yhdistettävissä aulaan sekä saleihin Kelo ja Oksa

Muuta huomioitavaa
Yhdistettävissä aulaan sekä saliin Latva

KABINETTI: HAVU

35m2

Perusvarustus
Kalustus salin kapasiteetin mukaisesti
Muuta huomioitavaa
Sisäänkäynti kahvilasta

TILA			

4

Cocktail			

Diplomaatti*		

Tekninen varustus
Dataprojektori
Valkokangas
Kokousvalaistus, kaikki valot himmennettävissä
WLAN yhteys

U-pöytä*		

Ryhmätyöpöydät*

MUUT TILAT

1

HONKA

295			160			150			144				260			36			48			95				
Aula 495m2

2

KELO

240			150			150			144				210			36			42			90				
Kahvila 120m2

3

LATVA		230			144			150			144				200			36			42			90

4

OKSA 		250			150			150			180				220			36			44			95

Kabinetti: HAVU

30			16			20			24				30			12			16			12

Lämpiökäytävä 195m2

FANTASTINEN SIJAINTI
Pikku-Finlandia nousee Helsingin
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kauneimmalle paikalle, helmeksi
Töölönlahden rannalle. Suurista
lasiseinistä avautuu näköala merelle
ja Töölönlahden puistoon. Tämä
puinen arkkitehtoninen helmi jatkaa
Töölönlahden alueen uutta nousua, jota
ovat jo aiemmin luoneet Oopperatalo,
Oodi, Sanomatalo ja Musiikkitalo.
1

Keskeisen sijaintinsa vuoksi Pikku-

2

Finlandia on helposti saavutettavissa
julkisilla kulkuvälineillä tai autolla.

4

sijaintikartta – lisättynä

HOUKUTTELEVA
MATKAILUKOHDE

5

AIMO PARK FINLANDIA

Pikku-Finlandia sulautuu osaksi

7
6

kaunista Töölönlahden miljöötä,
rikastaen sen monikäyttöisyyttä ja
palvelutarjontaa.
Matkailijoille Pikku-Finlandia tarjoaa

1 PIKKU-FINLANDIA

2 FINLANDIA-TALO

3 OOPPERA

4 MUSIIKKITALO

5 EDUSKUNTATALO

6 PÄÄRAUTATIEASEMA

7 FINNAIR CITY TERMINAALI

AIMO PARK

HOTELLI

PIKKU-FINLANDIA / FINLANDIA-TALO
Karamzininranta 4, 00100 Helsinki, Finland
www.finlandiatalo.fi
MYYNTI / SALES
+358 9 4024 400 — sales@finlandiatalo.fi

helpon ja houkuttelevan tavan tutustua
suomalaiseen ja helsinkiläiseen
designiin, makumaailmaan ja
ympäröivään luontoon.

