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UUSI TAPAHTUMAKESKUS PIKKU-FINLANDIA

Pikku-Finlandia on uusi kokous-, juhla- ja tapahtumapaikka Helsingin keskustan parhaalla paikalla. Ainutlaatuinen 

puurakennus kutsuu kokemaan elämyksiä ja ammentamaan inspiraatiota Töölönlahden kauniista miljööstä.

Kokouksiin, juhliin ja live klubi-iltoihin erinomaisesti soveltuva rakennus kahviloineen ja terasseineen on 

asiakastiloiltaan 2200 m2, skaalautuen jopa tuhannen vieraan tapahtumiin.

Pikku-Finlandia on varattavissa myös yritysten ja yhteisöjen yksityiseen käyttöön – vaikkapa juhlatilaksi.

FOORUMI KESKELLÄ 
KAUPUNKIA



KESTÄVYYTTÄ JA KAUNEUTTA KUNNIOITTAEN

Pikku-Finlandian ainutlaatuista tunnelmaa luovat klassinen suomalainen design, avara valoisuus sekä 

luonnonmukaiset materiaalit.

Rakennus on arkkitehtuuriltaan uniikki, moderni puurakennus, joka kunnioittaa luontoa sekä erityistä  

ympäristöään kestävällä ja kauniilla tavalla. 

Pikku-Finlandia on suunniteltu yhdessä Aalto-yliopiston kanssa. Finlandia-talon perusparannuksen   

jälkeen rakennus jatkaa elämäänsä uudessa osoitteessa.

FASADI 
SUOMEN PUUSTA



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

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.

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



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

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.

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



FOR THE TASTEBUDS
MAKUELÄMYKSIÄ KOKOUKSISTA JUHLIIN

Pikku-Finlandian ruoka herättää keskustelua ja haastaa tekijöitään uudistumaan aina uudelleen.    

Uuden tapahtumatalon ruoka elää sesongeissa, mukautuen joustavasti toiveisiin. 

Suosimme ensisijaisesti kotimaista luomuruokaa, koska se on laadun, työllisyyden, eettisyyden ja  

ruokakulttuurin näkökulmasta vastuullinen valinta. Käytämme vähemmän punaista lihaa ja suosimme   

sen osalta riistaa. Pyrimme minimoimaan ruokahävikin kaikessa, mitä teemme – keittiöstä pöytään.

Oli kyseessä kokous tai juhla, Pikku-Finlandian makuelämykset erottuvat muista ja muokkautuvat   

aina toiveittesi mukaan.

FINLANDIA CAFE&WINE
Pikku-Finlandian Cafe&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 ruoan ja 
viinien liitto tarjoaa meillä aina parhaita 
makuelämyksiään.

Kahvilan yhteydessä oleva Finlandia 
Galleria täydentää Pikku-Finlandian 
ainutlaatuisen elämyksen.



FOR TOMORROW
VASTUULLINEN PIKKU-FINLANDIA
Pikku-Finlandiassa vastuullisuus ja kestävä kehitys eivät ole vain sanoja paperilla. Ne ovat meille 

toiminnan kulmakiviä ja konkreettisia tekoja huomisen hyväksi. Oli kyse arjesta tai juhlasta, kaikki 

tekemisemme on sertifioidusti vastuullisiin tavoitteisiin sitoutunutta – ympäristön, yhteiskunnan, 

talouden sekä ihmisten hyvinvoinnin kannalta. 

ESIMERKKEJÄ VASTUULLISISTA TEOISTAMME PIKKU-FINLANDIASSA

Aurinkopaneelit tuottavat 
meille ympäristö-
ystävällistä sähköä.1.
Järjestämme vuosittain
Töölönlahden 
siivouspäivän.2.
Ravintolassamme 
on nyt käytössä jo
73 luomutuotetta.3.
Rikkinäiset astiamme
eivät mene roskiin, 
vaan teemme niistä uusia. 4.



VASTUULLISUUTEMME 
KULMAKIVETFOR TOMORROW

Noudatamme 
Sitoumus2050 
yhteiskunta-

vastuun
tavoitteita

Olemme 
energia-

tehokkaita
Kaikki 

toimintamme 
on ISO-

sertifioitua

Kierrätämme 
ja vähennämme 

jätettä
Edellytämme 

vastuullisuutta 
koko palvelu- ja 

toimitus-
ketjussamme

Olemme 
Helsingin 
kaupungin 
ilmasto-

kumppani

Finlandia-
ravintola 

on portaat 
luomuun 

ohjelmassa 
tasolla 5Liiketoimintamme 

on rehtiä

Olemme 
Valitse 

vastuullisemmin  
-kokouspaikka

Meillä on 
päästö-

vähennys-
suunnitelma Asiakkaamme 

ovat tyytyväisiä

Olemme 
hiilineutraali 

vuonna 2035

Hyveemme: 
rohkeus, 

innostuvuus, 
suvaitsevaisuus, 

myötätuntoisuus, 
arkijärkisyys, 
positiivisuus
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KAHVILA 120m2



       HONKA 260m2

Perusvarustus 
Kalustus salin kapasiteetin mukaisesti 
Puhujakoroke 
Puheenjohtajiston pöytä 
Viirivehkakoristelu 
Lava

Tekninen varustus 
Dataprojektorit 
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

       LATVA  237m2  
Perusvarustus 
Kalustus salin kapasiteetin mukaisesti 
Puhujakoroke 
Puheenjohtajiston pöytä 
Viirivehkakoristelu 
Lava

Tekninen varustus 
Dataprojektorit 
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 saliin KELO ja OKSA

       KELO  241m2

Perusvarustus 
Kalustus salin kapasiteetin mukaisesti 
Puhujakoroke 
Puheenjohtajiston pöytä 
Viirivehkakoristelu 
Lava

Tekninen varustus 
Dataprojektorit 
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 saliin LATVA ja OKSA 

       OKSA  246m2  
Perusvarustus 
Kalustus salin kapasiteetin mukaisesti 
Puhujakoroke 
Puheenjohtajiston pöytä 
Viirivehkakoristelu 
Lava

Tekninen varustus 
Dataprojektorit 
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 saliin LATVA 

KABINETTI: HAVU           35m2  
Perusvarustus 
Kalustus salin kapasiteetin mukaisesti

Muuta huomioitavaa 
Sisäänkäynti kahvilasta  

TILA   Tuolirivit*  Luokkamuoto*  Pyöreät pöydät  Pitkät pöydät   Cocktail   Diplomaatti*  U-pöytä*  Ryhmätyöpöydät*

      HONKA  250   160   150   144    260   36   48   95    

      KELO  220   150   150   144    210   36   42   90    

      LATVA  220   144   150   144    200   36   42   90

      OKSA   230   150   150   180    220   36   44   95

Kabinetti: HAVU 30   16   20   24    30   12   16   12

Tekninen varustus 
75” LED-näyttö  
Kokousvalaistus, kaikki valot himmennettävissä 
WLAN-yhteys 

 
 

PIKKU-FINLANDIAN TAPAHTUMATILAT 

MUUT TILAT

Aula 495m2

Kahvila 120m2
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HOUKUTTELEVA MATKAILUKOHDE 
Pikku-Finlandia sulautuu osaksi kaunista 
Töölönlahden miljöötä, rikastaen sen 
monikäyttöisyyttä ja palvelutarjontaa.  
Matkailijoille Pikku-Finlandia tarjoaa 
helpon ja houkuttelevan tavan tutustua 
suomalaiseen ja helsinkiläiseen designiin, 
makumaailmaan ja ympäröivään luontoon.

FANTASTINEN SIJAINTI       
Pikku-Finlandia sijaitsee Helsingin kauneimmalla 
paikalla, helmenä Töölönlahden rannalla. 
Suurista lasiseinistä avautuu näköala merelle 
ja Töölönlahden puistoon. Tämä puinen 
arkkitehtoninen helmi jatkaa Töölönlahden 
alueen uutta nousua, jota ovat jo aiemmin 
piristäneet pääkirjasto Oodi, Sanomatalo ja 
Musiikkitalo. 

Keskeisen sijaintinsa vuoksi Pikku-Finlandia on 
helposti saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä 
tai autolla. 

1 PIKKU-FINLANDIA

2 FINLANDIA-TALO

4 MUSIIKKITALO 

5 EDUSKUNTATALO 

6 PÄÄRAUTATIEASEMA 

7 FINNAIR CITY TERMINAALI 

 HOTELLI 
 AIMO PARK 

PIKKU-FINLANDIA 
Karamzininranta 4 
00100 Helsinki, Finland 
www.finlandiatalo.fi

MYYNTI / SALES
+358 9 4024 400 
sales@finlandiatalo.fi
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