Mitkä puitteet,
mikä palvelu!

Tervetuloa täyden palvelun
Paasitorniin!
Paasitornissa on lähes 30 omailmeistä ja
muunneltavaa kokous-, juhla- ja tapahtumatilaa
8-800 hengelle. Kokonaisuuden täydentävät
viisi persoonallista ravintolaa ja 170 tarinallista
hotellihuonetta. Huolella entisöity ja uudisosilla
täydentynyt arvorakennus tarjoaa inspiroivat ja
mieliinpainuvat puitteet kaikenlaisiin tilaisuuksiin.
Paasitornissa moderni ja leikkisä kohtaa
historiallisen. Tervetuloa elämysten Paasitorniin!

Mervi Tahkola
Kongressipäällikkö

Koe Paasitornin ainutlaatuinen
tunnelma
Meiltä saat aina lämpimän vastaanoton ja
henkilökohtaisen palvelun. Paasitorni on
ihmisenkokoinen kokous- ja kongressikeskus,
jossa asiakkaan toiveet sekä mutkaton ja
joustava palvelu ovat ykkösasia. Olemme
vahvasti tukenasi tilaisuuden suunnittelussa
ja toteutuksessa. Toivotamme tervetulleeksi,
opastamme ja autamme.
Meillä tapahtumasi on aina elämys.

Kyllä tekniikan pitää toimia
aina juuri niin kuin asiakas
haluaa
- Toni, kongressiteknikko

Ihmiset haluavat tavata
toisiaan ja sosiaalinen
media ei ikinä poista sitä
tarvetta
- Mervi, kongressipäällikkö

Kokoukset
Oletko järjestämässä pientä kokousta,

ja lämpiöt toimivat kätevinä aputiloina mm.

satojen osallistujien kongressia, valmennusta

tilaisuutesi tarjoiluissa. Ajanmukainen tekniikka

henkilökunnalle vai asiakastapahtumaa?

kaikkialla talossa on itsestäänselvyys.

Paasitornin poikkeuksellisen runsas ja
monipuolinen kokousmaailma tarjoaa
tilaisuuttasi parhaalla tavalla palvelevan,
elämyksellisen ratkaisun.
Paasitornissa on lähes 30 omailmeistä ja
muunneltavaa tilaa 8-800 hengelle. Meillä
on runsaasti myös ryhmä-, rinnakkais- ja
näyttelytiloiksi soveltuvia vaihtoehtoja.
Kokoustilojen yhteydessä sijaitsevat aulat

Juhlat
Tiesitkö, että Paasitorni on täynnä upeita

Paasiravintolan ja Graniittilinnan yhteydessä

mahdollisuuksia juhlien ja tapahtumien

sijaitsevat viihtyisät kabinetit sekä useat

järjestäjälle? Tarjoamme unohtumattomat

muut mainiosti juhla- ja tapahtumakäyttöön

puitteet ja ammattilaisten avun yritys- ja

soveltuvat tilat.

yksityistilaisuuksiin, haetpa sitten arvokasta
tunnelmaa tai rentoa hauskanpitoa.
Tyylikäs 1920-luvun asuun entisöity
Paasiravintola, lämminhenkinen Paasin Kellari,
uniikki ja näyttävä Juhlasali sekä hehkuva
Graniittilinna ja moderni Meripaviljonki
luovat ikimuistoiset puitteet suurillekin
juhlatilaisuuksille. Pienempiä ryhmiä palvelevat

Paasitornin ravintolamaailma
Paasitornin kortteli luonnonkauniissa ja
helposti lähestyttävässä Siltasaaressa on
täynnä herkullisia mahdollisuuksia. Viisi aidosti
erilaista ravintolaa Helsingin sydämessä tarjoaa
upeat puitteet ja tasokkaat tarjoilut yritys- ja
yksityistilaisuuksiin, juhliin, tapahtumiin ja
kokouksiin.

Paasiravintola
Paasiravintolan tunnelmallisen tyylikkäässä salissa nautitaan
niin tasokkaista kokoustarjoiluista, yrityslounaista, hilpeistä
teemajuhlista kuin hillitymmistä illallisistakin.

Paasin Kellari
Paasin Kellari on 1950-luvun henkeen modernisti ja
inspiroivasti sisustettu ravintola seurueiden buffetruokailuihin
sekä ilmeikkäisiin juhliin ja tilaisuuksiin.

Meripaviljonki
Eläintarhanlahden upea katseenvangitsija, ravintola
Meripaviljonki, tunnetaan kala- ja äyriäisannoksistaan.
Kaunis panoraamaravintola tarjoaa ensiluokkaiset näkymät ja
toteutuksen myös juhliin ja yritystilaisuuksiin.

Graniittilinna
Graniittilinnan puuhiiligrillissä hehkuvat kaupungin
maukkaimmat pihvit ja kauden kasvikset. Tunnelmallisen
salin lisäksi Graniittilinnassa on neljä viihtyisää kabinettia
yksityisempiin tilaisuuksiin ja kokouksiin.

Juttutupa
Elämänmakuinen Juttutupa on Helsingin vanhimpia
ravintoloita. Ravintolan oluttupamaisen lämmin tunnelma on
samaan aikaan boheemi ja perinteinen sekä henkii rentoa ja
kiireetöntä menoa.

Scandic Paasi
Paasitornin persoonallisen tyylikäs, alueen
historiasta tarinoita ammentava hotelli toivottaa
tervetulleeksi niin kokous- ja kongressivieraat,
liikematkustajat kuin vapaa-ajan matkaajatkin.
Vahvimmat vaikutteet hotellin sisustus on
saanut paikalla 1800-luvun lopulla sijainneesta
sirkuksesta.
Scandic Paasin 170 ilmeikästä hotellihuonetta
sijoittuvat kolmeen toisiinsa yhteydessä
olevaan rakennukseen. Tarinalliset huoneet

henkivät 1920-, 1950- ja 2010-lukujen
tunnelmaa. Vanhaa arkkitehtuuria kunnioittavan
hotellin helmi on vuonna 2012 valmistunut,
innovatiivisuudestaan palkittu uudisrakennus
parvekkeellisine huoneineen. Uudisrakennus
sijaitsee Paasitornin rauhallisella sisäpihalla.

Paasitorni ja ravintola Meripaviljonki iltavalaistuksessa

Parasta on, kun
pitkäaikainen asiakas
kiittää, ettei hänen
aikaansa ja energiaansa
kulu asioiden kertaamiseen
- Pirkko, myyntineuvottelija

Lisäpalvelut
Paasitornissa on toimivat, ajanmukaiset tilat ja
tekninen varustus. Meillä on vankka osaaminen
ja kokemus vaativista tapahtumajärjestelyistä.
Palveluksessasi on ammattitaitoinen ja
joustava henkilökuntamme sekä luotettavat
yhteistyökumppanimme.

Tekniset palvelut

Muut palvelut

Henkilökohtainen yhteyshenkilösi

Olemme mielellään apunasi onnistuneen

myyntipalvelussa auttaa sinua jo tilaisuuden

tapahtuman puitteiden ja ohjelmasisällön

suunnitteluvaiheessa. Tarvittaessa keskusteluun

suunnittelussa. Henkilökohtainen

osallistuu myös tekniikan edustaja.

yhteyshenkilösi myyntipalvelussa auttaa mm.
kukka- ja lisäkalustetilauksissa. Kun kaipaat

Paasitornin oma Webcasting -palvelu

uusia ideoita tilaisuutenne toteutukseen,

mahdollistaa tapahtuman ja esitysmateriaalien

osallistujien aktivoimiseen tai innostavan

laadukkaan välittämisen verkossa, suorana

iltaohjelman luomiseen, parhaiksi koetut

videolähetyksenä, ympäri maan. Myös

yhteistyökumppanimme tarjoavat valmiita

lähetyksen tallennus ja leikkaus voidaan

ratkaisuja tai räätälöivät juuri sinun tilaisuuteesi

sisällyttää palveluun. Teknisesti vaativimmissa

sopivan vaihtoehdon.

toteutuksissa tuomme avuksesi toimivat
yhteytemme alan johtaviin alihankkijoihin. Meiltä
saat ratkaisut mm. viestiseinän, tulkkauksen ja
erityisvalaistuksen toteuttamiseksi.

Laatu ja vastuullisuus

Laadukasta toimintaa
Paasitorni sai toiminnalleen laatusertifikaatin
(ISO 9001) ensimmäisenä suomalaisena

Kiitos asiakkaille, jotka
antavat meille runsaasti
palautetta ja auttavat
kehittämään toimintaamme
- Kati, laatupäällikkö

kokouskeskuksena vuonna 1999. Toiminta,
tuotteet ja palvelu ovat laadullisesti
ensiluokkaisia. Työtä tehdään pitkäjänteisesti,
jatkuvasti kehittäen ja asiakkaita kuunnellen.
ORGANISATION
CERTIFIED BY

ISO 9001

Kestävää kehitystä

Luotettava sopimuskumppani

Vuonna 2012 Paasitornille myönnetty ISO

Hansel Oy tarjoaa valtionhallinnon asiakkailleen

14001 -ympäristösertifikaatti on vahva

palveluja hankintojen tehokkaaseen

merkki vastuullisesta suhtautumisesta

hallintaan ja on kilpailuttanut asiakkaidensa

ympäristöasioihin. Energiatehokkuuden

käyttöön puitejärjestelyjä. Paasitorni on yksi

lisääminen ja jätteen tehokas lajittelu ovat

valtionhallinnon puitesopimustoimittajista

konkreettisia tekoja, joilla kestävää kehitystä

kotimaan kokouspalvelujen puitejärjestelyssä.

edistetään.
ORGANISATION
CERTIFIED BY

Arkkitehtonisesti ainutlaatuinen,

Yhteistyössä kongressimatkailun edistämiseksi

kulttuurihistoriallisesti arvokas

Finland Convention Bureau (FCB) markkinoi

Paasitornissa vastuullisuus ymmärretään

Suomea ja Helsinki Convention & Events

myös arkkitehtonisesti ainutlaatuisen,

Bureau (HCB) Helsinkiä kansainvälisten

kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen

kongressitapahtumien kohteena. FCB ja HCB

kunnioittamisena toiminnassa ja muutostöissä.

suosittelevat lämpimästi Paasitornin kokous-

Rakennuksen ajallista kerrostuneisuutta ja

ja kongressikeskusta, joka on erinomainen

kunkin aikakauden henkeä vaalitaan ja tuodaan

esimerkki ammattilaisista, joista Suomi ja

ylpeänä esille.

Helsinki tunnetaan.

Paasitornin pohjapiirustus
Paasitorni on mittava kokouskeskus, jossa
tilat sijoittuvat yhteentoista kerrokseen.
Tasakerrosten välistä löytyy puolikkaita
kerroksia. Oheinen pohjapiirustus antaa
sinulle kokonaiskäsityksen rakennuksesta.

Paasitornin ajanmukaiset tilat
Paasitornin kymmenistä vuokrattavista tiloista löytyy monipuolisia ja muunneltavia vaihtoehtoja
kokousten ja juhlien järjestämiseen alkaen muutaman hengen huoneista aina 800 hengen Juhlasaliin.
Ryhmä-, rinnakkais- ja näyttelytiloiksi soveltuvia vaihtoehtoja on runsaasti. Tilat ovat lähes
poikkeuksetta ikkunallisia, ilmeeltään historiallisia ja kauniisti entisöityjä tai moderneja.

LUOKKA

PÖYTÄRYHMÄT

TILAT

m2

TUOLIT

0

Sirkus

227

280

Lämpiö

347

Karuselli

44

Paasin Kellari 1

222

120

Paasin Kellari 2

142

80

Siltasaari

160

Aula

275

Tivoli

1

1

1/2

2

2

1/2

3

3

1/2

4
4

1/2

U-MUOTO

DIPLOMAATTI

KRS.

200

56

160 (8 hlö)

24

16

18 (6 hlö)

200

130

42

44

90 (6 hlö)

92

90

56

34

34

48 (8 hlö)

Karl Lindahl

128

140

108

40

36

72 (6 hlö)

Juho Rissanen

124

120

96

40

32

72 (6 hlö)

Tarja Halonen

98

70

56

26

24

36 (6 hlö)

Matti Paasivuori

35
126

Paasiravintola

328

238

Lasikabinetti

52

52

Salikabinetti

42

32

Kirjasto

22

Juhlasali

522

Lämpiö

84

800

424

66

280 (8 hlö)

156

108

62

78 (6 hlö)

95

Huoneet 302 - 303

156

Huone 301

57

Huone 302

77

Huone 303
Huone 304
Lämpiö

128

Viktor Julius von Wright

98

Esko

18

12

Anita

17

12

Aula

100

30

20

16

28 (4 hlö)

72

48

30

24

36 (6 hlö)

79

72

56

30

24

36 (6 hlö)

78

60

44

32

24

36 (6 hlö)

70

56

26

24

36 (6 hlö)

57
35

5

Huone 501

57

6

Huippu

45

Näköalasauna ja saunakabinetti

42 (6 hlö)

8

Aula

Johtokunta

90 (6 hlö)

11

Aula

Huone 401

CABARET

30

20

16

28 (4 hlö)

20
30

20

16
14
12

28 (4 hlö)

150 (6 hlö)

Saapuminen Paasitorniin
Paasitorni sijaitsee Helsingin Siltasaaressa,
Hakaniemen kyljessä, Eläintarhanlahden
rannalla. Sijainti on keskeinen, samalla
luonnonläheinen. Paasitorniin on hyvät
kulkuyhteydet. Välittömästä läheisyydestä
löytyy runsas palvelu- ja kulttuuritarjonta ja
monipuoliset majoitusmahdollisuudet.
Etäisyys Helsinki-Vantaan lentoasemalta
30 minuuttia

Pysäköinti
Yksityisautoilijalle löytyy maksullisia
pysäköintipaikkoja Paasitornin läheisyydestä.
Jaffa Stationin (Arena Center Hakaniemi)
pysäköintihallissa on mahdollisuus
pidempiaikaiseen pysäköintiin. Pysäköinti
on mahdollista myös S-Market Hakaniemen
pysäköintihallissa (Cityparkki).

Kulkuyhteydet
Suosittelemme saapumaan Paasitorniin julkisia
kulkuvälineitä käyttäen. Hakaniemen kautta

Helsinki Congress Paasitorni
Paasivuorenkatu 5 A, FIN-00530 Helsinki

liikennöivät lukuisat bussi- ja raitiovaunulinjat
sekä metro. Etäisyyttä Helsingin
päärautatieasemalta on noin kilometri. Matka
taittuu nopeasti myös kävellen tai polkupyörällä.
Pyöriä varten Paasitornin Saariniemenkadun
puoleiselta sivustalta löytyy pyöräparkki.

Helsinki Congress Paasitorni
Paasivuorenkatu 5 A
FIN-00530 Helsinki
tel. +358 (0) 9 7089611
email. myynti@paasitorni.fi
www.paasitorni.fi
Paasitorni sosiaalisessa mediassa

