
PAASITORNIN täyden palvelun 
kokonaisuuS on NYT VALMIS

PAASITORNI’s full service venue IS NOW COMPLETE.

Ota meihin yhteyttä niin teemme 
tilaisuudestasi ikimuistoisen!

Please be in touch and we’ll make 
your event unforgettable!

Säästöpankinranta 3, 00530 Helsinki
+358 20 7425 320

meripaviljonki@graniittiravintolat.fi
www.ravintolameripaviljonki.fi



ravintola meripaviljonki restaurant meripaviljonki
• Ainutlaatuinen veden päällä kelluva panoraamaravintola, jonka kala- ja 

äyriäispainotteinen ruokalista on tarjolla ympäri vuoden lounaasta iltaan
• Soveltuu monipuolisiin tilaisuuksiin – yritysjuhlista gaalailtoihin, pikkujouluista 

rapujuhliin ja aamiaistilaisuuksista perhejuhliin
• Yksityistilaisuudet onnistuvat pöytiintarjoiltuna ja cocktailtilaisuuksina jopa 200 

henkilöön asti
• Keskeinen sijainti Eläintarhanlahdella, kulttuurihistoriallisesti merkittävässä 

ympäristössä 
• Meripaviljonki on osa Paasitornin kokous- ja kongressikeskuksen täyden palvelun 

kokonaisuutta ja yhtä Suomen suurimmista ravintolakokonaisuuksista
• Tarjoamme Paasitornin kokousasiakkaille uutena vaihtoehtona perinteiselle 

aamupalalle Meriaamiaista ja buffetlounaalle pöytiin tarjoiltua lounasta 
Meripaviljongissa

• Hieno tapa huipentaa Paasitornin kokous illalliseen Meripaviljongissa
• Toivotamme tervetulleeksi Paasitornin kotimaiset ja kansainväliset asiakasryhmät, 

hotelli Scandic Paasin vieraat, yksityis- ja yritysasiakkaat, teatterikävijät ja alueen 
kaupunkitapahtumien kävijät.

• A unique restaurant floating on water with a splendid panorama and a round-
the-year fish and seafood-oriented menu

• Suits a great variety of occasions – e.g. business events, gala nights, seasonal 
celebrations, family gatherings and breakfast meetings.

• Private event is possible to arrange for up to 200 guests’ seating dinner or 
cocktail party

• A historical setting located in the heart of the city, at Eläintarhanlahti
• Meripaviljonki forms part of Paasitorni’s full service venue – one of the largest 

restaurant combinations in Finland
• As a novelty we offer our Sea Breakfast and our buffet lunch served to the table 

for our Paasitorni meeting guests
• A dinner at Meripaviljonki is a fine way to end a meeting in Paasitorni
• We wish to welcome both domestic and foreign customers of Paasitorni, the 

guests from Hotel Scandic Paasi, private and corporate guests, theatre visitors 
and all the people visiting Helsinki.


