




SUOMEN UPEIN TAPAHTUMIEN
JA LUOVAN TALOUDEN KESKUS

TURUN SYDÄMESSÄ SYKKII

Tervetuloa Logomoon, 1800-luvun veturipa-
jaan, jonka uusi elämä alkoi suoraan huipulta 
vuonna 2011. Logomo valmistui pääareenaksi, 
kun Turku toimi Euroopan kulttuuripääkaupun-
kina ja tarvittiin isoa, muuntuvaa ja sijanniltaan 
keskeistä tilaa kymmenille erilaisille kulttuuri-
tapahtumille.

Tänään Logomo on kulttuurin, taiteen ja luo-
van talouden keskus, jossa on elämää aamus-
ta pikkutunneille. Tapahtuma- ja kokoustilojen 
rinnalla toimii Logomon toimitilat, jossa viihtyi-
syys ja yhteisöllisyys yhdistyvät nykyaikaiseen 
tekniikkaan ja ennakkoluulottomaan tilakon-
septiin.

Logomon luomisessa on alusta asti kartettu 
keskinkertaista, tarkoitetaanpa sillä sitten 
kaavamaisia tilaratkaisuja tai tylsää arkkiteh-
tuuria. Tinkimättömyys on kantanut hedelmää; 

Logomo on löydetty hyvin niin tunnelmallisten 
juhlien pitopaikkana, monipuolisten kokous-
palveluiden tarjoajana kuin kulttuuritilana ja 
bisnesklusterinakin. Löydä sinäkin! Lue eteen-
päin ja tutustu taloon, jolle harva tilaisuus on 
liian suuri – ja tuskin mitään tilaisuus liian pieni.

Uskomme, että jotain uutta ja 
ennennäkemätöntä voi syntyä vain 
johtamalla yhteen erilaista ajattelua 
ja toisistaan poikkeavaa osaamista 
ja luomalla sille oikeanlaiset puitteet.

Heikki Hartela
Hallituksen puheenjohtaja, Logomo Oy



Logomossa tapahtuu ympäri vuoden. Logo-
mon saleissa järjestetään yleisötapahtumia 
– konsertteja, teatteria, standup -esityksiä ja 
balettia.

Logomon suurin sali, Logomo-sali, on erityinen. 
Jopa 3 500 hengen tilaisuuksiin taipuvan salin 
monikäyttöisyyden takaa ilmatyynyillä liikku-
va katsomo. Sen paikkaa vaihtamalla syntyy 
vaikka kokonaan tasalattiainen bankettisali tai 
halutulla katsomopaikkamäärällä varustettu 
katsomo, jossa on järjestetty muun muassa 
supersuositun Voice Of Finlandin livelähetyk-
set jo monena vuonna peräkkäin.

Logomo-salin erikoisuuksiin kuuluu myös kei-
noakustiikkajärjestelmä, joka mahdollistaa 

aina optimaalisen akustiikan niin oopperalle 
kuin akustiselle musiikillekin.

Liput tapahtumiin myy lippu.fi. Moniin tapah-
tumiin on myynnissä myös Show & Dinner 
-paketteja, jossa voit yhdistää laadukkaan ruo-
kailun osaksi tapahtumaelämystä.

TULE JA KOE LOGOMON
MONET KASVOT

TUTUSTU TULEVIIN
TAPAHTUMIIN

logomo.fi/tapahtumakalenteri



Logomon uusin tapahtumapaikka on Teatro. Tapahtumakäytössä on kompakti 450-paikkainen 
Teatro-sali, jossa järjestetään tapahtumia, sekä etkoja & jatkoja pienempien esiintymisten muo-
dossa. Teatron aula on osa Teatro Bar & Caféta, jossa nautit kahvia, virvokkeita ja pikkupurtavaa 
joko tapahtuman yhteydessä tai ihan muuten vaan. Lisäksi tapahtumatilana toimii myös viereinen 
Teatro-galleria.



Logomo on iso talo, mutta älä anna koon 
hämmentää. Se on täydellinen paikka monen 
kokoisille tilaisuuksille. Vieraamme kiittelevät 
rouheaa arkkitehtuuria ja keskeistä sijaintia. 
Tilojen muunneltavuus on melkeinpä rajaton. 
Koko talo on luonnollisesti rakennettu esteet-
tömäksi liikkua. 

Yhdistelemällä Logomon saleja ja muita tiloja 
voidaan järjestää isoja kongresseja, messuja tai 
vaikka sisäfestivaalit useampine esiintymisla-
voineen. Toisaalta Logomo-salin liikuteltava 
katsomo rajaa tilasi juuri sen kokoiseksi kuin 
haluat. Näin ollen Logomo-sali toimii myös pie-
nemmissä tilaisuuksissa.

JÄRJESTÄ NÄKÖISESI
TAPAHTUMA LOGOMOSSA

Logomossa on helppoa ja vaivatonta 
rakentaa niin pienempiä kuin isojakin 
tapahtumia. Talon muunneltavuus on 
jokaisen tapahtumatuottajan unelma. 
Logomo vastaa kaikin tavoin nykyai-
kaisten tapahtumien vaatimuksia. 

Katja Tervahartiala
toimitusjohtaja, Tapahtumallinen Oy

Kesällä 2017 toteutettu Art Goes Logomo muutti Logomo-salin 
aulan Suomen suurimmaksi nykytaiteen galleriaksi.



Logomo-salin ohella Logomossa on muitakin 
tiloja ja saleja, joita yhdistelemällä saadaan 
aikaan monimuotoisia tilaratkaisuja. Salien 
henkilömäärä riippuu siitäkin, kalustataanko 
tila päivällispöydillä, luentopöydillä tai tuoliri-
veillä – vai jätetäänkö tila vapaaksi seisomati-
laisuutta varten. Kun suunnittelet tilaisuuttasi 

Logomoon, sinulla on käytettävissäsi logomo-
laisten osaaminen, luovuus ja kekseliäisyys. 
Tunnemme talomme kuin omat taskumme, 
joten osaamme suositella tapahtumallesi 
oikeaa tilaratkaisua. Ota yhteyttä, me ideoim-
me kanssasi!

TILA, JOKA MUUNTUU

KYSY LISÄÄ TAPAHTUMAN
JÄRJESTÄMISESTÄ LOGOMOSSA

029 123 4808 
myynti@logomo.fi

Lue lisää: logomo.fi/jarjesta-tilaisuus

Logomo-salin ainutlaatuinen liikuteltava katsomo mahdollis-
taa helposti eri kokoisten tapahtumien järjestämisen.



Logomon tilojen kokonaispinta-ala on hui-
keat 25 000 neliömetriä. Kaupunkikorttelin 
kokoisen talon keskellä sijaitsee talon pää-
tila, Logomo-sali. Rautatieaseman puolella 
taloa sijaitsevat Konttorin tilat ja linja-auto-
aseman puolella Byrån toimitilat. Toimitilo-
jen yhteydessä on myös taiteilijatyötiloja.

INFO
KONTTORI KONTTORI

TEATRO-SALI

TEATROBAR & CAFÉ

RATAPIHA

LOGOMO SALI
GOTO-NEUVOTTELUTILAT

TEATRO

LOGOMO

029 123 4800 (arkisin klo 9–16)
info@logomo.fi

Köydenpunojankatu 14
20100 Turku

logomo.fi

LIPUT

0600 900 900 (1,98 €/min+pvm)
ma–la klo 9–21, su klo 10–18

LOGOMO KITCHEN

02 445 6700
info@logomokitchen.fi

logomokitchen.fi
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Tapahtuman ei tarvitse olla suuri eikä muodolli-
nen, jotta Logomo on sille oikea paikka. Talossa 
on toistakymmentä neuvottelutilaa ja aitiota, 
joita vuokraamme niin neuvotteluihin, koulu-
tustilaisuuksiin kuin edustamiseenkin. Meillä on 
tarjolla kokoustiloja alkaen 2–5 hengen Back- 
stage-tiloista 50 hengen kokoushuoneisiin.  
Mikäli tarpeissa on isommat tilat, Logomon 

muunneltavat salit mahdollistavat 450 hen-
gen kokoukset. Logomo-salissa  järjestät jopa 
3 500 hengen seminaarit ja messut. Tiloja voi 
yhdistellä toisiinsa, joten muunneltavuus on 
lähes loputon. Kaikki tilamme on varustettu 
nykyaikaisella kokoustekniikalla. Lisäksi Kino 
toimii myös auditoriona tai tunnelmallisena 
elokuvateatterina.

KOKOUKSET LOGOMOSSA



Tee kokouksesta astetta parempi elämys 
Logomon kokouspaketeilla. Valittavanasi 
on perinteiset puolen ja koko päivän paketit 
tarjoiluineen, sekä teemakokouspaketteja. 
Kokouspaketteihin sisältyy aina kokoustilan 
vuokra, perustekniikka sekä valitut tarjoilut. 
Rohkeimmille tarjoamme yhteistyössä Viking 
Linen, Naantalin Span ja Studio Onen kanssa 
teemakokouspaketteja. Lisää tietoa kokous-
palveluistamme löydät verkkosivuiltamme tai 
kysymällä lisää myynnistämme. 

VAIVATTOMAT KOKOUSPAKETIT

KYSY LISÄÄ LOGOMON
 KOKOUSTILOISTA JA -PAKETEISTA

029 123 4808 
myynti@logomo.fi

Lue lisää: logomo.fi/kokoukset



LOGOMON TOIMITILAT

Logomo on keskus, jossa viihtyisyys, yhteisöl-
lisyys ja luovuus yhdistyvät uusimpaan tekniik-
kaan ja parhaimpiin toimitilaratkaisuihin Logo-
mo Byråssa ja Logomo Konttorissa. Logomo 
tarjoaa inspiroivan ympäristön kilpailukykyi-
seen hintaan. 

Logomossa toimii noin 80 yritystä eri toimialoil-
ta. Talossa on tiloja kaikenkokoisille toimijoille 
yksityisyrittäjistä pörssiyhtiöihin. Lisäksi Logo-
mosta löytyy ateljee- ja taiteilijatiloja, joita yllä-
pitää Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö. 

Logomon toimistot ovat inspiroiva sekoitus 
vanhoja konepajan rakenteita ja modernia 

toimistorakentamista. Toimitilat on keskitetty 
talon päätyihin, joista molemmista löytyy eri-
kokoisia toimistoja 7–50 m2 nopiksi kutsutuista 
pientoimistoista aina suuriin kaksikerroksisiin 
1000 m2 tiloihin. Lisäksi Byrån kolmannesta ker-
roksesta löytyy edullinen co-working-tila, joka 
sopii mainiosti esim. yksin työskenteleville ja 
lyhytaikaisempaan vuokraukseen.

Logomon vuokralaisten keskuudessa  yhteisöl-
lisyys on isossa roolissa. Logomo yhdistää eri 
kokoiset yritykset saman katon alle ja tästä on 
usein syntynyt hedelmällisiä yhteistyökuvioita. 
Myös monet yhteiset vuosittaiset tapahtumat 
tiivistävät mukavasti tunnelmaa!

Logomo yhdistää bisneksen ja huvin 
yhdeksi kokonaisuudeksi. Työskentely 
on täällä mutkatonta. Lisäksi täällä 
on helppo järjestää eri kokoisia 
ja näköisiä asiakastilaisuuksia 
ainutlaatuisessa miljöössä.

Juha Lehtonen
myyntijohtaja, DNA Oyj



KYSY LOGOMON TOIMITILOISTA
TAI LIITY TOIMITILAJONOON

029 123 4800 (arkisin klo 9–16)
toimitilat@logomo.fi

Lue lisää: logomo.fi/toimitilat



Logomo Kitchen tarjoaa uuden tavan nauttia 
hyvästä ruoasta ja juomasta sekä inspiroivasta 
ja rennosta miljööstä. Salaisuus piilee sen moni-
puolisuudessa. Logomo Kitchen muuntautuu 
rennosta kahvilasta ja lounasravintolasta aina 
korkeatasoiseksi tapahtumaravintolaksi tai vaik-
kapa yökerhoksi.

Teatrossa yhdistyvät ruoka, juoma ja erilaiset 
tapahtumat. Luvassa on yllätyksellisiä pop up 
-illallisia, elokuvateemailtoja, intiimejä jazz-klu-
beja ja monipuolisia show-iltoja. Tilaisuudet, 
tapahtumat, Show & Dinner, etkot ja jatkot – 
kaikki onnistuu nyt saman katon alla.

RAVINTOLAT 
OSANA
TAPAHTUMIA



Muuntautuvat ravintolat mahdollistavat niin 
1 000 hengen à la carte -illallisten tai parin 
sadan hengen cocktailtilaisuuksien kuin myös 
intiimien, pienempien juhlien järjestämisen. 
Väliaikatarjoilut, illalliset ja catergin-palvelut 
hoitaa Sunborn Catering.

Arkisin Logomo Kitchen toimii lounasravin-
tolana. Teatron baari puolestaan on avoinna 
iltapäivästä alkaen myöhään yöhön, sekä myös 
aina Logomon tapahtumien yhteydessä.

MAKUJA JOKA TILAISUUTEEN

TIEDUSTELE JA VARAA

Yksityisasiakkaat: 02 445 6700
info@sunborncatering.fi

Yritysasiakkaat: 02 445 6710
yritysmyynti@sunborncatering.fi

Lue lisää: logomo.fi/ravintolat



LOGOMO-SALI

Nimi Pinta-ala Teatteri Luokka Banquet Cocktail

XS-koko 

Logomo-sali XS 500 m2 750 250 250 600

aula yhteensä 2 000 m2 1 800 1 250 1 000 2 400

S-koko 

Logomo-sali XS 500 m2 1 100 250 250 600

aula yhteensä 2 000 m2 1 800 1 250 1 000 2 400

M-koko 

Logomo-sali M 900 m2 1 800 500 700  2 000

aula yhteensä 1 600 m2 1 000 400 750 1 800

   seisova konsertti  2 400

L-koko 

Logomo-sali L 1 700 m2 2 300 900 1 200 3 000

aula yhteensä 1 000 m2 - - 300 400

   seisova konsertti  2 400

LOGOMON TILAT



GOTO-AITIOT

Nimi Pinta-ala Teatteri Luokka Banquet Cocktail

GOTO 21 -aitio 40 m2 20 - - 20 

GOTO 22 -aitio 40 m2 20 - - 20

GOTO 23 -aitio 50 m2 12 / 22 - - 12 / 22

GOTO 35 -aitio 160 m2 65 - - 12 / 22

GOTO-NEUVOTTELUTILAT

GOTO 30 30 m2 30 20 30 40 

GOTO 31 60 m2 50 40 35 70

GOTO 32 60 m2 50 40 35 70

GOTO 33 90 m2 70 60 50 90

MUUT TILAT

TEATRO-sali 470 m2 411 / 361 / 251 - 220 350

TEATRO-galleria 250 m2 150 120 150 150

LOGI-sali 390 m2 240 190 200 320 

MOVE-sali 200 m2 150 150 100 180

KINO-sali 140 m2 126 126 - -

KITCHEN-ravintola 390 m2 - - 200 200

TEATRO Bar & Café 430 m2 - - - 500



Logomon Kino on täydellinen digitaalinen elo-
kuvateatteri, jossa esitetään elokuvia vuoden 
ympäri. Tarjolla on mm. pohjoismaisia elokuvia 
ja kansainvälisiä klassikoita. Leffateatterin voi 
varata myös ykstyiseen käyttöön A-oikeuksin.

Kino toimii monissa asiakastapahtumissa audi-
toriona, jonka esitystekniikka mahdollistaa 
upeat puitteet tapahtumille. 

Logomo on tapahtumatalo, jossa voit viettää 
ikimuistoisen illan aina etkoista jatkoihin asti. 
Useisiin tapahtumiin on mahdollista varata 
Show & Dinner -paketteja. Aloitakaa iltan-
ne illallisella tai varatkaa kaveriporukassa 
Backstage käyttöönne. Tapahtuman jälkeen 
jatkot järjestetään Teatro Bar & Caféssa usein 
livemusiikin tahdissa. 

ELOKUVIA ETKOT & JATKOT

Logomon Kinossa näytetään vuoden aikana yli 150 elokuvaa ja 
järjestetään useita tapahtumia, joissa tarvitaan auditorioita.



MONIPUOLINEN LOGOMO

25 000 m2
pinta-alaa

10 000 m2
pitkäaikaisesti vuokrattavaa tilaa

700 m2
taiteilijoiden työtiloja

346 000
kävijää

400
ihmistä

80
yrityksessä

1200
tilaisuutta LUVUT OVAT VUODELTA 2017

Sähköautojen 
latauspiste

Katettu
polkupyöräparkki

Kokoustarjoilut
roskattomiksi

Muovit pois
ruokailusta

Logomo on sekä alueellisesti että valtakunnal-
lisesti merkittävä  tapahtuma-, kongressi- ja 
luovan talouden keskus. Logomon monipuoli-
nen kulttuuri- ja tapahtumatarjonta houkutte-
lee matkailijoita. Logomoon tullaan niin töihin, 
lounaalle, elokuviin, juhliin, keikalle kuin taide-
näyttelyynkin. Logomo onkin palkittu kahdesti 

Suomen parhaaksi suureksi tapahtumataloksi 
Evento Avardsissa (2016 ja 2018). Meille vas-
tuun kantaminen kestävästä kehityksestä ja 
vihreistä arvoista on tärkeää. Ravintolassam-
me suosimme lähialueella tuotettuja seson-
kituotteita. Tervetuloa Logomoon!
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