
Elämysten näyttämö



T h e  C o m p a n y
J o k e r i t  H C  O y

Hartwall Areena on yksi Euroopan johtavista monitoi-
miareenoista.  Sen toiminta alkoi huhtikuussa 1997 jää-
kiekon MM-kisoilla. Jo ensimmäisenä toimintavuonna 
tapahtumia oli 220 ja niissä kävi 1,5 miljoonaa ihmistä.

Yhtiö Hartwall Areenan taustalla, Jokerit HC Oy, on 
monialayhtiö, joka tarjoaa yleisölle ja yrityksille elämyk-
sellisiä urheilu- ja viihdetapahtumia.

Hartwall Areena is one of Europe’s leading multi-purpose 
indoor entertainment and sports facilities.  Constructed 
in April 1997, the arena has since hosted events ranging 
from ice hockey to indoor karting to show jumping to 
concerts and shows. Approximately 1.5 million people 
visited Hartwall Areena during its first year of operation.

Hartwall Areena belongs to the Jokerit HC Group, a pri-
vately-owned entertainment and sports corporation. The 
company is comprised of ice hockey team Jokerit HC 
and Helsinki Halli Oy, the company operating Hartwall 
Areena.

Helsinki Halli Oy Jokerit HC Oy



H a r t w a l l  A r e e n a

Musiikkia, urheilua, 
yritystapahtumia, 
ravintoloita...

Hartwall Areena on elämysten näyttämö. Se on yksi 
Euroopan vilkkaimmista viihdekeskuksista, jonka tapah-
tumat ovat toinen toistaan upeampia. Mahtavat kon-
sertit, suuret tanssishowt, huipputason jääkiekko, suuret 
urheilutapahtumat, konferenssit ja yritystapahtumat 
toteutuvat sujuvasti areenalla.

Hartwall Areena kätkee sisäänsä pienen maailman. Sen 
katsomoihin mahtuu parhaimmillaan 15.000 katso-
jaa. Sen 87 aitoissa vietetään onnistuneita tilaisuuksia. 
Ravintolapaikkoja on yhteensä yli 4.000.

Tapahtumamaailma areenalla on ainutlaatuinen ja moni-
muotoinen. Areenan katsomoissa sekä aitioissa voi 
kokea elämyksiä ja viihtyä. Onnistuneet tilaisuudet toteu-
tetaan areenalla ja sen aitiossa, ravintoloissa ja muissa 
viihtyisissä tiloissamme.

Music, sports, 
corporate events, 
restaurants...

Hartwall Areena is a place to experience. It is one of 
Europe’s most actively used entertainment venues with a 
non-stop calendar of concerts, spectacular dance shows, 
ice hockey matches, major sporting events, conferences 
and corporate events.

Hartwall Areena has a seating capacity of up to 15,000. 
And the wide selection of restaurants can seat more 
than 4,000 people. Any one of the 87 suites guarantees a 
superior view for any event. Hartwall Areena is the venue 
for fun.



J ä ä k i e k k o
I c e  H o c k e y

Hartwall Areena on ensimmäinen Eurooppaan raken-
nettu NHL-tasoinen jääkiekkopyhättö kaikkine nykyaikai-
sine palveluineen.

Hartwall Areenaa isännöi viime vuosien Euroopan 
menestynein seurajoukkue Jokerit. Kotijoukkue on voit-
tanut 1990- ja 2000-luvuilla yhteensä viisi Suomen mesta-
ruutta ja neljä Euroopan mestaruutta.

Jokerit pelaa Hartwall Areenalla yli 30 ottelua kaudessa. 
Lisäksi monipuolisessa viihdetalossa järjestetään korkea-
tasoisia kansainvälisiä jääkiekkoturnauksia kuten jääkie-
kon MM-kilpailut 1997 sekä 2003 ja tuoreimpana World 
Cup 2004. Myös NHL-joukkue Toronto Maple Leafs on 
vieraillut Hartwall Areenalla.

Jokereiden kotiottelut tarjoavat monipuoliset mahdolli-
suudet ja NHL-tasoiset puitteet. Jääkiekko-ottelusta voi 
räätälöidä mainion asiakastapahtuman vaikkapa tuhan-
nelle ihmiselle yhdellä kertaa. Hallin monimuotoiset 
ravintolat tarjoavat yhteensä yli 4.000 ravintolapaikkaa, 
joista voi valita mieleisensä.

Voit järjestää mukavan ravintolaillan ja katsoa samalla 
huipputasoista jääkiekkoa suoraan ravintolapöydästäsi. 
Voit myös vuokrata vaikkapa sauna-aition, jonka erikoi-
suutena on mahdollisuus seurata ottelua suoraan löyly-
huoneen lauteilta.

Hartwall Areena is Europe’s first NHL-class ice hockey 
facility, and features all modern arena services.

For the past five years, Hartwall Areena has hosted all 
games for the ice hockey team, Jokerit.  The team has 
brought home five Finnish and four European champi-
onship titles.

Jokerit plays over 30 matches per season at Hartwall 
Areena.  In addition, Hartwall Areena has hosted other 
high-profile ice hockey tournaments such as the 1997 
and 2003 World Championships and World Cup 2004.  
NHL favorites, the Toronto Maple Leafs, have also made 
a guest appearance at Hartwall Areena.

Jokerit home games offer a variety of possibilities. 
Hartwall Areena can customize any event for up to 1000 
guests.  You can also book private functions in any one 
of the restaurants and watch professional ice hockey 
right from the dinner table.  Or you can rent a private 
suite and watch the game from your personal sauna 
department.  



Maaliskuussa 1999 Hartwall Areenan 
yhteyteen valmistui kallioon louhittu 
harjoitushalli. 20 metrin syvyydessä 
oleva halli palvelee mm. Jokereiden 
harjoitustilana, kun pääareena on 
varattu muille 
tapahtumille.

In March 1999, the practice hall was 
completed. Built 20 meters into rock 
adjacent to Hartwall Areena, the hall 
serves as the practice rink for Jokerit 
when the main arena is reserved for 
other events.

Jokerit HC 
Helsinki





H a r t w a l l  A r e e n a
M u s i c  &  S h o w s

David Copperfieldistä Riverdanceen, Kissistä 
Aidaan, Spice Girlseistä Pavarottiin, Catsistä Robbie 
Williamsiin...

Hartwall Areena on konserttisali isolla K:lla. Sinne mahtuu 
ääntä ja valoa. Akustiikka toimii ja yläkatsomoissakin on 
käsinkosketeltava tunnelma.

Ennen kaikkea Hartwall Areenalla on tilaa: suuren shown 
henkeäsalpaavat lavasteet muuttavat areenan hetkessä 
tilaisuuden luonteeseen sopivaksi.

Hartwall Areena kätkee sisäänsä pienen maailman. Sen 
katsomoihin mahtuu parhaimmillaan 15.000 katso-
jaa. Sen 87 aitoissa vietetään onnistuneita tilaisuuksia. 
Viihtyisiä ravintolapaikkoja on moneen makuun yhteensä 
yli 4.000.

From David Copperfield to Riverdance, from Kiss 
to Aida, from Spice Girls to Pavarotti, from Cats to 
Robbie Williams...

Hartwall Areena is a large-scale concert hall and is THE 
place to be seen and heard. Superb acoustics provide 
auditory pleasure even on the upper concourse.

But most of all, there is plenty of space at Hartwall 
Areena. The breathtaking stage set-up of big shows 
easily transforms the arena into new and unusual sur-
roundings.



Hartwall Areenan urheilutapahtumia:
• Helsinki International Horse Show
• Jääkiekon MM-kilpailut 1997
• Volvo World Cup -finaali 1998
• Voimamiesten Helsinki Grand Prix
• Euroopan liigan koripallo-ottelut
• Thunder Indoor Karting
• Taitoluistelun MM-kilpailut 1999
• Aerobicin MM-kilpailut 1999
• Salibandyn MM-kilpailut 2002
• Jääkiekon MM-kilpailut 2003
• WWE 2003
• World Cup 2004

Hartwall Areena sporting events:
• Helsinki International Horse Show
• Ice Hockey World Championships 1997
• Volvo World Cup Final 1998
• Strongmen Helsinki Grand Prix
• European League Basketball Games
• Thunder Indoor Karting
• World Figure Skating Championships 1999
• Professional World Aerobic Championships 1999
• Floorball World Championships 2002
• Ice Hockey World Championships 2003
• World Wrestling 2003
• World Cup 2004



U r h e i l u t a p a h t u m a t
S p o r t s  S h o w s

Hevosia, voimamiehiä, koripalloa, nyrkkeilyä, kartin-
gia, taitoluistelua, aerobiciä, salibandyä...

Hartwall Areenan muuntautumiskyky on parhaimmillaan 
erilaisia urheilutapahtumia rakennettaessa. Jopa vuo-
rokaudessa konserttihallista tulee täydellinen koripal-
loareena ja muutamassa päivässä jääkiekkonäyttämö 
asfaltoidaan ja tuloksena on täysimittainen kartingrata.

Hartwall Areena on mahdollisuuksien näyttämö: sinne 
mahtuu mielikuvituksellinen määrä erilaisia lajeja. Vielä ei 
kukaan ole järjestänyt sisäsurffausta mutta lentonäytök-
siä, mäkihyppyä ja jopa pujottelunäytös on jo toteutettu.

Equestrian events, strong men, boxing, basketball, 
karting, figure skating, aerobics, floorball...

Hartwall Areena has an outstanding transformation capa-
city that can support a wide range of sporting events.

Within just a few days, a concert hall can be transformed 
into a complete basketball court or an ice rink can be 
turned into a full-scale karting track.

Hartwall Areena is full of opportunities: it can accommo-
date virtually any event imaginable. There has yet to be 
a flight show or ski jump event, but even those aren’t too 
far-fetched!



Saunailta viidelle. Lehdistötilaisuus  viidellekymme-
nelle. Pikkujoulut viidelle sadalle.  Konferenssi viidelle 
tuhannelle...

Hartwall Areena tekee tilaisuuksista elämyksiä. 
Monipuoliset tilat ovat muokattavissa tarpeiden  
mukaan, olipa vieraslistasi pitkä tai lyhyt.

Areena-taso on suurien tilaisuuksien päänäyttämö.  Sinne 
mahtuu jopa yli 1.000 henkeä ruokailemaan ja  vielä jää 
tilaa esiintymislavallekin. Ruokailu  voidaan järjestää joko 
buffet- tai pöytiintarjoiluna.

Hartwall Areenan modernit  tietoliikenneratkaisut  mah-
dollistavat Internet-yhteydet, elävän kuvan ja  äänen 
lähettämisen ja vastaanottamisen sekä nopeimmat 
yhteydet. 

Catering-palvelut loihtivat upeita palveluita. Yritystapah-
tumassa on järjestetty  samanaikainen kolmen ruokalajin 
menu  buffet-pöydistä jopa yli 7.000 hengelle.

A sauna evening for five. A press conference for fifty. 
A Christmas party for five hundred. A conference for 
five thousand...

Hartwall Areena makes your event unforgettable. This 
versatile venue can be adapted to accommodate your 
needs whether your guest list is short or long. 

The arena level sets the stage for big events and can 
seat up to 1,000 for dining, with room still left for a stage. 
Meals can be buffet-style or served directly to the tables.

State-of-art communication solutions enable Internet 
connections, sending and receiving live audio/video 
feeds as well as facilitating high-speed ATM connections.

The catering services can manage even the most 
demanding of menus: at one corporate event, a three-
course gourmet buffet meal was served to over 7,000 
guests.

Kokoukset, konferenssit & messut
Meetings, Conferences & Exhibitions



Tapahtumien AV-tuotanto

Tapahtumanne monikamerataltiointi, DVD-
toteutus tai vaikka suora tv- tai weblähetys 
järjestyy sekin Areenan kautta.

Toimitamme videoseinät, projektorit ja 
koko teknisen toteutuksen tapahtumaanne 
edullisesti ja tehokkaasti. Sovi tapaaminen 
teknisen tuottajan kanssa! 

Event AV-Production

Hartwall Areena can arrange technical plan-
ning and production of event DVDs or 
multi-camera broadcasts/webcasts at a very 
cost-efficient price. We can also provide 
video walls and projectors. 

Contact our technical producer for more 
information!



Hartwall Areenan aitioita vuokrataan kaikkiin areenalla 
järjestettäviin tapahtumiin, sekä muinakin aikoina 
kokous- , koulutus- ja saunomiskäyttöön. Aitiot sopivat 
pienistä ryhmistä aina yli 70 henkilön tilaisuuksiin. Kaksi 
suurinta aitiota ovat yhdistettävissä isoksi ryhmäaitioksi. 
Kahdessa aitiossa on oma sauna, josta näkee suoraan 
areenalle. Restel Ravintolat hoitaa kaiken tarjoilun aitioi-
hin, A-oikeuksin, toivomallanne tavalla. 

Aitioita voi varata aitiovastaanoton numerosta 
0204 194 076.

Ravintolapalvelut varataan Restelin myyntipalvelusta 
09 - 7335455.

Hartwall Areena has five rental suites available for private 
events or meetings; two of the suites are even equipped 
with sauna. These facilities can accommodate from 5-80 
guests during arena events.  Restel Restaurants pro-
vides the catering services and can satisfy even the most 
demanding customer.

To reserve a suite, call +358 (0) 204 194 076

V u o k r a - a i t i o t
R e n t a l  s u i t e s
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Monipuoliset tilamme ovat muokattavissa tarpeesi ja 
tilaisuutesi luonteen mukaan. Olipa vieraslistasi pitkä 
tai lyhyt, löydät varmasti sopivan miljöön ikimuistoiselle  
tilaisuudellesi.

Areena-taso on Hartwall Areenan “päänäyttämö” suuria 
tilaisuuksia varten. Areena-tasolle mahtuu ruokailemaan 
yli 1000 henkilöä istumapöytien ääreen, jolloin tilaa jää 
vielä esiintymislavallekin. Ruokailu voidaan järjestää joko 
buffet-tyylisesti tai pöytiin tarjoiltuna.

Katsomoita kaikkiin tarpeisiin

Hartwall Areenalla on monenlaisia katsomovaihtoeh-
toja. Jääkiekossa suurin mahdollinen katsojamäärä on 
n. 13.500 ja konserteissa jopa 15.000, kun lava sijoitetaan 
keskelle areenaa. Tarvittaessa areena voidaan puolittaa 
verhoilla, jolloin yleisöä mahtuu runsaat 5.000.

Areenan alakatsomotasolla on 6.769 istumapaikkaa ja 
yläkatsomotasolla 5.489. Alakatsomot ulottuvat aivan 
kaukalon reunaan asti, jotta yleisö istuisi mahdollisim-
man lähellä tapahtumien keskipistettä. Alakatsomossa 
on myös 1.600 club seat -istuinta.

Areenalla on 87 aitiota, joista osaa vuokrataan kaikkiin 
Areenalla järjestettäviin tapahtumiin sekä muina aikoina 
kokous- ja saunatilakäyttöön. Kahdessa aitiossa on mah-
dollista seurata areenan tapahtumia saunan lauteiltakä-
sin. Aitiot soveltuvat loistavasti esimerkiksi cocktail- ja 
päivällistilaisuuksiin 10-70 hengelle.

Hartwall Areena is where any occasion turns into a 
memorable experience. Our versatile facilities enable 
almost any kind of event — regardless of group size.

The arena level is the “heart” of Hartwall Areena. State-
of-art lighting and audio present every guest with the 
feeling as if they are the center of attention. The arena 
level can seat just over 1000 guests, yet still accommo-
date a large stage and buffet tables.

Seating for all needs

Hartwall Areena has many seating options. During 
ice hockey games, maximum seating capacity is 
approx. 13,500 while during concerts, normal capacity is 
12,000 but can be expanded to 15,000 when the stage is 
set up in the middle of the arena. Smaller areas can be 
sectioned off, if needed.

The arena has two main levels with 6,769 seats on the 
lower level and 5,489 on the upper level. Spectators sit 
as close as possible to the live action on the first row of 
lower level seats. There are also 1,600 club seats on the 
lower level, with direct access to the Golden Star Café 
restaurant.

Several of the 87 suites can be rented out during any 
event or at other times for meetings and functions. Two 
suites even allow you to follow the events while relaxing 
in an en-suite sauna.

A r e e n a - t a s o
A r e n a  l e v e l





Hartwall Areenan ravintolamaailma tarjoaa useita eri 
vaihtoehtoja. Paristakymmenestä fast food -pisteestä saa 
mm. hampurilaisia, täytettyjä patonkeja, tex mex -herk-
kuja sekä olutta, jäätelöä, makeisia ja erilaisia virvokkeita. 
Näköalaravintola Silver Star Cafésta voi seurata jääkiek-
koa. Monipuolisen ruokalistan antimet tyydyttävät vaati-
vankin nälän.

Golden Star Café on Club Seat -haltijoiden ja aitiovierai-
den oma ravintola, jossa on yli 1.200 asiakaspaikkaa. Sen 
30 metriä pitkän baaritiskin ääressä tai viinibaarin takan 
edessä on mukava sammuttaa jano ennen tai jälkeen 
tapahtuman tai vaikkapa jääkiekon erätauolla.

Hartwall Areenan ylpeys on tunnelmallinen Lapin Kulta-
ravintola, joka on rakennettu kallion sisään ja sisustettu 
kaivostyylin. Se on suosittu tila esimerkiksi VIP-tilaisuuk-
sien, yritysjuhlien ja teematapahtumien järjestämiseen.

Yksityistilaisuuksia varten areenalla on myös muita tiloja, 
kuten Power Play, Party Room ja à la carte Platinum-ravin-
tola, joissa voi järjestää esimerkiksi cocktail-tilaisuuksia ja 
seminaareja tapahtumien yhteydessä tai muulloinkin.

The restaurants at Hartwall Areena offer a variety of 
choice. Fast food outlets sell everything from traditio-
nal hamburgers, sandwiches and beer to Tex-Mex, ice 
cream and candy. The Silver Star Café terrace restau-
rant provides a spectacular view of the arena during an 
event or during the day, when the home team practices 
or crews set up for an event. The a la carte menu satisfi es 
even the most demanding taste. 

The Golden Star Café is reserved for Club Seat holders 
or Suite guests. The 30-meter long bar and the cozy wine 
bar are an inviting place to quench your thirst during 
game intervals as well as before and after events.

The pride of Hartwall Areena is the Lapin Kulta cave res-
taurant. Built into rock, this restaurant is reminiscent of 
an old mine and features a gold-prospect theme. It is an 
excellent facility for parties of up to 450 people.

Additional hospitality facilities include the Party Room, 
the Power Play restaurant and the Platinum restaurant. 
These premises can accommodate cocktail parties, 
seminars and other functions.

R a v i n t o l a t  &  p a l v e l u t
R e s t a u r a n t s  &  h o s p i t a l i t y

T e r v e t u l o a !
W e l c o m e !



Silver Star Café  300 paikkaa
Golden Star Café 1.200 paikkaa
Power Play Ravintola 150 paikkaa
Lapin Kulta 350 paikkaa
Party Room   50 paikkaa
Platinum Ravintola 700 paikkaa
Fast food pisteet 15 kpl
Hesburger 3 kpl
Pizza Hut 3 kpl

Silver Star Café  300 places
Golden Star Café 1,200 places
Power Play Restaurant 150 places
Lapin Kulta 350 places
Party Room   50 places
Platinum Restaurant 700 places
Fast food outlets 15
Hesburger 3
Pizza Hut 3 

T e r v e t u l o a !
W e l c o m e !



G o l d e n  S t a r  C a f é
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Golden Star Café on Club Seat-haltijoiden 
ja aitiovieraiden oma ravintola, jossa on yli 
1200 asiakas-paikkaa. Viihtyisästi sisustettu 
ravintola koostuu monesta eri ravintola-maa-
ilmasta. Sieltä löytyy yli 30 m pitkä baaritiski. 
Oluen ystäville on tunnelmallinen Classic 
1836 Olut Pub. SAS Wine Barissa voi nauttia 
viinilasillisen takan ääressä sekä pikaruokapis-
teestä saa helpotusta pikkunälkään.

Golden Star Café on yritysten suosima ravin-
tola niiden omia tapahtumia varten sil-
loin,  kun areenalla ei ole muita tapahtumia. 
Ravintolaan mahtuu istuen ruokailemaan n. 
250 henkeä tai 600-800 henkeä pystypöytien 
ääreen. Tilaa voi myös käyttää seminaaritilana 
n. 150 henkilölle.

The 1,200-seating capacity of the Golden 
Star Café is reserved for Club Seat holders 
and Suite guests. Drinks are served from a 
30-meter long bar. Beer lovers will enjoy the 
Classic 1836 beer pub. Wine connoisseurs 
can taste exquisite wines while lounging on 
cozy leather sofas in front of an open fire-
place in the SAS Wine Bar. Or guests can 
grab a quick bite to eat from the fast food 
counter.

The Golden Star Café is also a popular venue 
for corporate events when Hartwall Areena is 
otherwise closed. The restaurant can accom-
modate either 250 dining or 600-800 buffet 
guests. Golden Star Café is also quite an in-
triguing location for seminars of up to 150 
persons.



S i l v e r  S t a r  C a f é

����

Silver Star Café on sporttiseen sävyyn suun-
nitteltu ravintola. Siinä on 300 asiakaspaik-
kaa, joista noin puolet on istumapaikkoja. 
Ravintola on auki yleisölle jääkiekkokau-
den aikana arkipäivisin sekä tapahtumapäi-
vinä. Kahteen tasoon rakennetusta Silver 
Star Cafésta avautuu näkymä tapahtumien 
keskipisteeseen areenalle. Ravintolassa voi 
seurata jääkiekkoa ja samalla nauttia kansain-
välisen ruokalistan herkuista. Tapahtumien 
yhteydessä voi herkutella monipuolisen ruo-
kalistan antimilla tai vaikka piipahtaa oluelle 
tai drinkille. Sisäänpääsy ravintolaan tapah-
tuu yläkatsomon pääsisäänkäynnin ovesta. 
Pöytävarauksia otetaan vastaan ravintolan 
myyntipalvelun numerossa 09-733 5455.

Ravintolan voi myös varata yksityiskäyttöön, 
jolloin valmistamme tilauksesta erilaiset ban-
kettilistan herkut toivomustenne mukaan.

The Silver Star Café is a sports-themed res-
taurant with seating for 150 plus plenty of 
room at the bar. The restaurant is open to the 
public for lunch and offers guests a versatile 
menu. The bi-level meeting point provides 
a spectacular view of the entire arena. While 
you enjoy your food and beverages, you 
can watch crews set up for an event, an ice 
hockey team practice, or depending on the 
time of day, the actual event in progress.

We recommend making advance table reser-
vations by calling +358 (0) 204 194 104

The Silver Star Café can also be reserved for 
private events. Catering is available for every 
need.



Party Room

Power Play on noin 150 henkilön A-oikeuk-
silla varustettu reipashenkinen, valoisa 
ravintola. 

Power Play on myös yritysten suosima tila, 
sillä sen voi varata yksityiskäyttöön areenan 
tapahtumien yhteydessä. Ennen konserttia 
siellä voi esimerkiksi tarjota buffet-illallisen 
vieraille ja sitten siirtyä katsomoon.

Power Playn voi varata myös yksityistilai-
suuksiin, vaikka areenalla ei ole tapahtu-
maa.

Jokereiden otteluissa buffet-ravintola. 
Varaukset numerosta 09 - 733 5455

The 150-capacity Power Play is a casual 
restaurant and can be booked for private 
use during arena events. You can enter-
tain guests with a buffet-style meal before 
moving on to arena seats. Power Play is 
also a popular venue for private functions 
even when the arena is closed.

Party Room sijaitsee aivan alatason pää-
sisäänkäynnin vieressä ja se on vuokratta-
vissa yritysten yksityistilaisuuksiin. Tilaan 
mahtuu noin 50 henkilöä pystypöytien 
ääreen napostelemaan herkkuja, esim. 
ennen Jokerit-otteluita, erätauoilla tai kon-
serttien yhteydessä.

Located near the main entrance on the 
lower level, the Party Room is easy to 
find—even during a sold-out Hartwall 
Areena event. The room can accommo-
date approx. 50 people for a cocktail-style 
party. It is definitely worth booking the 
Party Room for a nice get together before 
a concert, hockey game or any other arena 
attraction.

Power Play Restaurant



Lapin Kulta Ravintola/Lapin Kulta Restaurant

Platinum tarjoaa saman katon alla tasok-
kaan ravintolan, laadukkaita ravintolapalve-
luita Jokereiden otteluiden, konserttien tai 
muiden korkeatasoisten tapahtumien yhte-
ydessä. Uusi Platinum tarjoaa jopa 700 vie-
raalle Coctail-tilaisuuden ja istuvan illallisen 
noin 500 henkilölle.

Tila jakautuu kahteen erilaiseen osaan: 
À la carte ravintola, jonka moderni ja kan-
sainvälinen ruokalista on rakennettu par-

haista raaka-aineista sekä Banquet, joka 
on muunneltavissa tapahtuman luonteen 
mukaan esim. Cocktail- tilaisuus, istuva illal-
linen tai vaikkapa buffet-ruokailu.

Platinum offers an upscale restaurant environ-
ment with excellent service during ice hockey 
games, concerts or other events. The restau-
rant can be booked for private use for up to 
500 guests and easily converts to the special 
characteristics of any occasion.

The restaurant can be divided into two 
separate private areas: A la Carte offers 
a modern and international menu; while 
Banquet serves only the finest and freshest 
ingredients in a buffet-style setting. Both 
A la Carte and Banquet combine your 
event with a first-rate dining experience in 
a unique and stylish environment.

Lapin Kulta -luolaravintola on louhittu 
syvälle maan sisälle. Sen karut kalliot, kelo-
pöydät, patinoituneet lamput, kaivostyyli-
nen sisustus ja kynttilät luovat tunnelman, 
joka on kaukana muusta maailmasta. 
Ravintola on tunnelmallinen ja monipuoli-
nen ravintola VIP-tilaisuuksien ja yritysjuh-
lien järjestämiseen.

Asiakaspaikkoja ravintolassa on 350 mutta 
Lapin Kulta -luolaravintola terasseineen 
tarjoaa unohtumattomat puitteet yksityis-
tilasuuksien järjestämiseen aina 600 vie-
raalle.

Lapin Kulta is a restaurant cut deep into 
the earth. Its barren rocks, log tables, old-
fashioned lamps and candles create an 
atmosphere that is far from this world. 

Including its terrace, Lapin Kulta offers an 
unforgettable ambiance for private occa-
sions for up to 600 guests.

Platinum Restaurant



Arena floor 
Ice hockey 60 x 30 m or 80 x 40 m (without rink and seat)

Seating capacity 
Max approx. 13,500 for ice hockey/15,000 for concerts. Different configurations possible.

Goods door 
4.20 m high x 5.65 m wide

TV-production 
Broadcast level technology. 3 cameras with CCU and intercom, 2 remote cameras on tracks above the arena platform. 
Additional cameras available. Live mixing, recording and broadcasting capability.

Large-size TV 
DAREPRO Jumboscreen (3 x 3 m) 4 sides & scoreboard

Roof loading 
Max 45 tons

Stage max 
17.06 m wide x 14.64 m deep x 1.5 m high

Sound and lighting 
Sound system: 8 clusters at 8 kW each, 1 central cluster at 2 kW, control room with 12 channel mixer, CD player, mini-disc, DAT. 
Two loudspeaker clusters can be used as a delay system for concerts. The venue has 4 Strong Gladiator follow spots.

Power 
3 x 1000 A for lights upstage right 2 x 3 x 125 A for rigging etc., upstage right 3 x 400 A for sound, upstage left all power 230/400 V 50 Hz

Dressing rooms 
5 team-size rooms with toilets and showers, 4 offices and 2 small rooms without toilet/shower

Catering 
Large catering facilities

T e k n i n e n  i n f o r m a a t i o
T e c h n i c a l  I n f o r m a t i o n
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Hartwall Areena kartalla

Hartwall Areenalle on kätevintä tulla junalla, bus-
silla tai raitiovaunulla. Helsingin seudun jouk-
koliikenteestä vastaavat HKL, VR ja YTV ovat 
varautuneet Areenan asiakkaiden joustavaan kul-
jettamiseen. Tapahtumien yhteydessä kuljetus-
kapasiteettia lisätään tarpeen mukaan. Areenalle 
sijoitetuista monitoreista voit tarkistaa seuraavien 
junien lähtöajat.

Omalla autolla liikkuville on useita pysäköintivaih-
toehtoja. Hallin yhteydessä olevassa parkkitalossa 
on 1.500 autopaikkaa, joita voi vuokrata myös etu-
käteen. Muita paikoitustiloja on esimerkiksi  3,000 
paikkaa Messukeskuksen pysäköintialueella, josta 
on suora tunneliyhteys areenalle.                                             

Hartwall Areena on the map

Getting to Hartwall Areena is easy. You can reach 
the arena by train, bus or tram.  During big events, 
public transportation is increased according to 
need.  The main arena exits have monitors indica-
ting train departure times.

If you arrive by car, there are several parking pos-
sibilities. The parking hall adjacent to the arena 
has space for 1,500 cars and can be reserved in 
advance. Other parking area can be found at the 
Helsinki Fair Center.
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Contact Information

HARTWALL AREENA / Helsinki Halli Oy
Areenakuja 1, FI-00240 HELSINKI

Tel. +358 (0)204 1997 Fax: +358 (0)204 1994
www.hartwall-areena.com


