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Suomi-Talo on yritysten ja 
kulttuuriyhteisöjen kumppani sekä 
tapahtumien keskus Pietarissa

• Vuokraamme erilaisia toimisto-, kokous- ja 
edustustiloja liike-elämälle, sekä 
residenssitiloja kulttuuritoimijoille.

• Työtiloja on tarjolla joustavasta coworking-
työpisteestä ja valmiiksi kalustetusta 
toimistohuoneesta aina useamman 
työntekijän toimistoihin asti.

• Edustavat ja modernit kokoustilamme 
tarjoavat puolestaan upeat puitteet 
mieleenpainuviin yritys- ja yksityistilaisuuksiin. 







Kahdenkeskisistä tapaamisista 
aina sadan henkilön 
verkostoitumistapahtumiin

Monikäyttöiset tilat ovat muunneltavissa kuhunkin 
tarpeeseen sopivaksi.

Sijainti idyllisellä ja historiallisella suomalaisalueella. 
Juhla- ja kokoustilamme on nimetty tunnettujen 
suomalaisten merkkihenkilöiden mukaan.

Avulias henkilökuntamme palvelee suomen  
kielellä. Tavoitteena on ainutlaatuinen 
asiakaskokemus asiakaslähtöisenä  
palvelu- ja tapahtumakeskuksena.

Avarassa lounge-tilassamme voi tilaisuuden alkua 
odotellessa nauttia kahvia ja vaihtaa kuulumisia 
vieraiden kanssa.

Ainutlaatuinen ja historiallinen miljöö

Turvallinen ympäristö

Viihtyisä vastaanottotila



Internetyhteys

Fläppitaulu

Skannaus ja tulostus

Muistiinpanovälineet

Konferenssikaiutin

Kaikissa tiloissamme on:

Näyttö ja HDMI-liitäntä





Järjestämme mielellämme 
toiveidenne mukaiset tarjoilut 
aamupalasta cocktail-tilaisuuteen 
tai lounaaseen. Luomme kauniit 
puitteet tapahtumallesi

• Teemme yhteistyötä Pietarin johtavimpien 
catering-palveluntarjoajien kanssa.

• Henkilökuntamme auttaa tarjoilujen 
tilaamisessa sekä ruokailun  
järjestelyn suunnittelussa.

• Meidän kauttamme saat järjestettyä myös 
tulkkauksen sekä valo- ja videokuvauksen 
ikuistamaan tilaisuutesi. 



Alvar Aalto –kokoustila
14hlö, 30m²
Kokoustilan pöytämuodot:

Tässä rauhallisessa ja tyylikkäässä kokoustilassa  
voi järjestää niin tärkeät sopimusneuvottelut kuin 
muutkin asiakastapaamiset.

Kokoushuoneet

13 14



Albert Edelfelt –kokoustila
20hlö, 35m²
Kokoustilan pöytämuodot:

Arvokkaasti kalustettu kokoushuone parvekenäkymällä 
sopii loistavasti edustavimpiinkin tilaisuuksiin, olipa  
kyseessä esimerkiksi vuosikokous tai  
tärkeät neuvottelut.

Kokoushuoneet
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Alma Pihl –kokoustila
10hlö, 17m²
Kokoustilan pöytämuodot:

Kokoushuoneen lämpimät sävyt sekä ihastuttavat 
ikkunanäkymät kadulle tuovat mukavaa tunnelmaa 
kokoukseen ja asiakastapaamisiin. Käytössä  
on sähköpöytä, joten huone taipuu hyvin  
myös seisomapalavereihin.
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Aleksis Kivi –kokoustila
5hlö, 13m²
Kokoustilan pöytämuodot:

Suomi-Talon katutasossa, loungen vieressä sijaitseva 
kokoushuone sopii mainiosti pienemmille kokouksille tai 
esimerkiksi työhaastatteluille.

Kokoushuoneet
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Johan Runeberg –kokoustila
5hlö, 10m²
Kokoustilan pöytämuodot:

Kokoushuone taipuu hienosti pienemmän 
osallistujajoukon kokoustilaksi tai puhelinpalaveriksi.
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Jean Sibelius –kokoustila
35hlö, 40m² (69m²) 
Kokoustilan pöytämuodot:

Monipuolinen ja tehokas kokoustila sopii niin 
workshoppien, henkilöstökoulutuksien kuin 
asiakastilaisuuksien järjestämiseen.

Juhla- ja seminaaritilat
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Juhlasali
80hlö, 102m²
Kokoustilan pöytämuodot:

Korkeat ikkunat ja inspiroiva juhlasali antavat ripauksen 
loistetta monenlaisille tilaisuuksille, olipa kyseessä 
juhlat, näyttävä kutsuvierastilaisuus, lanseeraustilaisuus, 
seminaari tai  kick-off. 

Sinivalkoisin sävyin sisustetusta juhlasalista löytyy myös 
iso näyttö sekä tarvittava äänentoisto presentaatioille.

Juhla- ja seminaaritilat
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Juhla- ja seminaaritilat

Juhlasali + Jean Sibelius –kokoustila
130hlö, 142m² (171 m²)
Kokoustilan pöytämuodot:

Juhlasalin ja sen vieressä sijaitsevan Jean  
Sibelius –kokoustilan yhdistämällä saat tilaa 
isommallekin osallistujamäärälle. 

Jean Sibelius –kokoustilaa on helppo hyödyntää 
isommissa tilaisuuksissa järjestämällä tarjoilun, 
jolloin vieraasi pääsevät verkostoitumaan tauoilla 
kahvikupin ääressä.

130 70



Minna Canth –työhuone
16m²
Kokoustilan pöytämuodot:

Tässä työhuoneessa voi kaikessa rauhassa työskennellä 
lähellä kaikkia palveluja ja Suomi-Talon monipuolista 
yhteisöä. Työhuoneessa on työpöytä, iso näyttö sekä 
kolmen hengen neuvottelupöytä.

Päivätoimistot ja etätyötilat
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Coworking-tila
12 työpistettä
Kokoustilan pöytämuodot:

Coworking-työskentelytila sopii mainiosti itsenäiseen 
etätyöskentelyyn. Coworking-tilaan on mahdollisuus 
ostaa päiväpassi tai kuukausipassi.
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Suomi-Talon vuokralaiset

FinRosTP

LVIS-PROJEKTIT



Arvokas ja uudistettu kiinteistö 
keskellä Pietarin historiallista 
ydinkeskustaa. Suomi-Talo  
tarjoaa viihtyisän ja laadukkaan 
tilan työlle, liiketoiminnalle  
ja tapahtumille

Joustavat etätyömahdollisuudet, tekniset järjestelmät, 
modernit tilaratkaisumme sekä erinomaiset 
kulkuyhteydet ja lähialueet monipuolisine palveluineen 
tekevät työskentelystäsi meillä mukavaa ja tehokasta.

Tervetuloa meille!



www.suomi-talo.fi
info@suomi-talo.fi

+7 921 449 0547

Suomi-Talo
Дом Финляндии 


