
CONTACT info@teurastamo.com 
Työpajankatu 2, 00580 Helsinki 

Teurastamolle pääsee  
näppärästi busseilla 55 ja 
56. Lähin raitiovaunupysäkki 
on Lautatarhankatu, jossa 
pysähtyvät linjat 6, 7A, 7B 
sekä 8.  
Kalasataman palvelut, REDI 
ja metroasema on lähellä ja 
pihalta löytyy myös kaupun-
kipyöräparkki ja pyöräte-
lineitä.  

Teurastamo is easy to access 
by busses 55 and 56. The 
closest tram stop is at Lau-
tatarhankatu for lines 6, 7A, 
7B and 8. Kalasatama Metro 
station and shopping centre 
REDI is near and there are 
also bicycle stands for city 
bikes and your own ride. 
 

55, 56 
6, 7A, 7B, 8 
Sörnäinen (kävelyä 500m) tai 
Kalasatama (kävelyä 600m) 

Työpajankatu 2 

Teurastamo on Helsingin Kalasataman kupeessa uutta kaupunki- ja ruokakulttuuria kuhiseva entinen 
teurastuslaitos vuodelta 1933, joka avattiin kaupunkilaisten käyttöön syksyllä 2012. 

Teurastamoa pyörittää reilu tusina intohimoista toimijaa ravintoloista taidegalleriaan ja kahvipaahtimosta 
tislaamon. Pihassa on tapahtumia laidasta laitaan ruokamarketeista ja pihakeikoista koko perheen 
tapahtumiin. Teurastamo on kaupunkilaisten vapaassa käytössä oleva oma olohuone ja takapiha, josta löytyy 
pihagrilli, vuokrattava sauna ja muuta kivaa tekemistä. Teurastamolla järjestetään paljon avoimia tapahtumia 
ympäri vuoden ja pihapiirissä vierailee vuosittain noin 100 000 kävijää. Jos haluat järjestää tapahtuman tai 
omat kekkerit, ota yhteyttä!
Tsekkaa tapahtumatiedot ja toimijoiden aukioloajat nettisivuiltamme.
 

The former Abattoir from 1933 is today buzzing with start-up food businesses, restaurants and bars. 
You find here a rental sauna and a free picnic area with an open grill. It is also a cool venue for all 
kinds of events with lots of creative energy. The area was re-opened for locals in 2012. 

Teurastamo is a free space open for everyone. You can chill, grill and eat and participate in many 
events. Events bring nearly 100 000 people yearly to the area. If you wish to organize an event, 
contact us! 
Keep up to date by checking the event calendar and opening hours on our website.
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B-SIDE BAR
Laadukas olutvalikoima ja kattava kokoelma bourbon-viskejä. Tarjolla myös 
B-Smokeryn koko menu, sekä B-Siden oma pastrami toast. 
The original green tiles, lumberjack shirts of the bartenders and genuine coctails 
will take you back to the 70’s

facebook.com/bsideHKI
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LEIPOMO VÄYRYNEN
Leivät leivotaan kiireettömästi käsin, perinteistä hapanjuurta ja suomalaisia luomujauhoja 
käyttäen. Perustettu 2013, juuret vuodelta 1908. 
The Väyrynen family has been baking since 1908. They make many kinds of bread and 
sugar doughnuts at Teurastamo since 2013.

leipomovayrynen.fi

HELSINGIN KAHVIPAAHTIMO 
Pienpaahtimo, josta Teurastamon pihaan leijuu tuoreen kahvin tuoksu. Kahvia voi maistella 
alueen ravintoloissa ja tietysti paahtimon omassa kahvilassa! 
Artisan coffee roastery at the middle of Teurastamo where you can sense the best coffee 
flavors of the season in the air. Taste a cup at Teurastamo´s restaurants and in their own café. 

KELLOHALLI
Kellohalli on monipuolinen ja tunnelmallinen lounasravintola ja tapahtumatila, joka 
taipuu moneksi. 
Kellohalli is a cozy lunch restaurant and event space catering many of the most 
creative gatherings in Helsinki. 

helsinginkahvipaahtimo.fi

kellohalli.fi

kellohalli.fi
JÄDELINO
Jädelino on italialais-suomalainen perheyritys, joka valmistaa ja myy tuoretta 
italialaista artesaanijäätelöä.
Italian-Finnish family making delicious and fresh ice cream with special flavors of 
each season.
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6
B-SMOKERY
Pieni BBQ-ravintola, joka savustaa lähes kaiken. Kasvisruoista huolehditaan 
samalla herkkyydellä kuin klassikkoannoksistakin.    
A little BBQ restaurant that smokes almost everything. Vegetarian dishes are 
made with the same sense of delicacy as well as the classics. 

bsmokery.fi

helsinginkahvipaahtimo.fi

TUKKUTORIN KALA 
Kalakauppa ja ravintola, josta saa lounasta, aamiaista ja silloin tällöin brunsseja. 
A fish shop and deli serving lunch, breakfasts and occacional brunches.

tukkutorinkala.fi

flavourstudio.com
FLAVOUR STUDIO
Flavour Studio, eli makujen studio, on opetuskeittiö- ja tapahtumatila, jossa on 
tekemisen meininki.  
Flavour Studio is an event space with open kitchen for professionals and  
beginners alike. 

pizzalapizza.com
PIZZALA  
Pizzan aidon perinteen mukaisesti Pizzalaan on helppo tulla kaiken ikäisten ja 
kokoisten nauttimaan uunin lämmöstä ja herkullisista pizzoista.  
By the original pizza tradition, people of all ages and sizes are welcome in Pizzala 
and enjoy the warmth of the stone oven and of course delicious pizzas.   

kohta.fi
KOHTA ART SPACE 
Kohta on yksityisjohtoinen taidehalli, jonka tavoite on esitellä tinkimätöntä nykytai-
detta sen kaikissa muodoissa. Kohta is a privately initiated kunsthalle in Helsinki that 
aims to present uncompromising contemporary art in all its forms.

TEURASTAMON PORTTI
Roslundin lihamyymälä ja bistro Teurastamon pittoreskissa portinvartijan rakennuksessa.  
Roslund meat deli and bistro at the Abattoir former gate keepers’ house. 

roslund.fi

RAVINTOLA PALEMA
Herkullista ja monipuolista lounasta on tarjolla joka arkipäivä. Kesätapahtumissa sisäpihalla 
myös Biergarten. Paleman tiloissa toimii myös Harjun Makkaratehtaan myymälä.  
Palema serves delicious lunch during weekdays and hosts a Biergarten at events.  
There is also  the Harju Sausage Factory´s outlet open during lunch hours. 

ravintolapalema.fi

MOKO MARKET CAFÉ & STORE
Moko Market yhdistää kahvilan ja design putiikin tunnelman viihtyisäksi kokonaisuudeksi. 
Moko combines an interior design store and a café with a laid back vibe. 

moko.fi

THE HELSINKI DISTILLING COMPANY &  
TISLAAMO - DISTILLERY BAR  
Helsingin ensimmäinen yksityinen tislaamo yli 100 vuoteen, jonka yhteydessä on 
myös baari ja ravintola. Tislaamolla voi käydä myös tutustumiskierroksella.  
The first private distillery in Helsinki in 100 years. Upstairs a stylish tasting room, 
bar and restaurant. Distillery tours can be booked in advance. 

hdco.fi

HELSINGIN KAHVIPAAHTIMON PÄIVÄKAHVIBAARI 2 
Helsingin Kahvipaahtimon oma kahvila, jossa täydellisen kahvin lisäksi valmistuvat 
herkulliset leivonnaiset ja pikkusuolaiset jo aikaisin aamulla.  
Helsinki Coffee Roastery´s own café, where you get the perfect coffee drink. Already in the 
morning You can also treat yourself with the fingerlicking good self baked goodies.

Ruokaa / Food 

Kahvia / Coffee

Viihtymistä / Enjoy Teurastamolla tehtyä/ 
Made at the Abattoir 

Musiikkia/Music
Kurssit, työpajat/ 
Courses, workshops

F

E

DB

A

C

2 3 5

67 8 9

10

15 14

A 
B   
C   
D   
E 
F   

Liiteri.net 
Picnic
Grill 
Stage 
Sauna 
Citybikes

B-SIDE BAR
Laadukas olutvalikoima ja kattava kokoelma bourbon-viskejä. Tarjolla myös 
B-Smokeryn koko menu, sekä B-Siden oma pastrami toast. 
The original green tiles, lumberjack shirts of the bartenders and genuine coctails 
will take you back to the 70’s

facebook.com/bsideHKI

4

1

3

5

LEIPOMO VÄYRYNEN
Leivät leivotaan kiireettömästi käsin, perinteistä hapanjuurta ja suomalaisia luomujauhoja 
käyttäen. Perustettu 2013, juuret vuodelta 1908. 
The Väyrynen family has been baking since 1908. They make many kinds of bread and 
sugar doughnuts at Teurastamo since 2013.

leipomovayrynen.fi

HELSINGIN KAHVIPAAHTIMO 
Pienpaahtimo, josta Teurastamon pihaan leijuu tuoreen kahvin tuoksu. Kahvia voi maistella 
alueen ravintoloissa ja tietysti paahtimon omassa kahvilassa! 
Artisan coffee roastery at the middle of Teurastamo where you can sense the best coffee 
flavors of the season in the air. Taste a cup at Teurastamo´s restaurants and in their own café. 

KELLOHALLI
Kellohalli on monipuolinen ja tunnelmallinen lounasravintola ja tapahtumatila, joka 
taipuu moneksi. 
Kellohalli is a cozy lunch restaurant and event space catering many of the most 
creative gatherings in Helsinki. 

helsinginkahvipaahtimo.fi

kellohalli.fi

kellohalli.fi
JÄDELINO
Jädelino on italialais-suomalainen perheyritys, joka valmistaa ja myy tuoretta 
italialaista artesaanijäätelöä.
Italian-Finnish family making delicious and fresh ice cream with special flavors of 
each season.

7

8

9

15

6
B-SMOKERY
Pieni BBQ-ravintola, joka savustaa lähes kaiken. Kasvisruoista huolehditaan 
samalla herkkyydellä kuin klassikkoannoksistakin.    
A little BBQ restaurant that smokes almost everything. Vegetarian dishes are 
made with the same sense of delicacy as well as the classics. 

bsmokery.fi

helsinginkahvipaahtimo.fi

TUKKUTORIN KALA 
Kalakauppa ja ravintola, josta saa lounasta, aamiaista ja silloin tällöin brunsseja. 
A fish shop and deli serving lunch, breakfasts and occacional brunches.

tukkutorinkala.fi

flavourstudio.com
FLAVOUR STUDIO
Flavour Studio, eli makujen studio, on opetuskeittiö- ja tapahtumatila, jossa on 
tekemisen meininki.  
Flavour Studio is an event space with open kitchen for professionals and  
beginners alike. 

pizzalapizza.com
PIZZALA  
Pizzan aidon perinteen mukaisesti Pizzalaan on helppo tulla kaiken ikäisten ja 
kokoisten nauttimaan uunin lämmöstä ja herkullisista pizzoista.  
By the original pizza tradition, people of all ages and sizes are welcome in Pizzala 
and enjoy the warmth of the stone oven and of course delicious pizzas.   

kohta.fi
KOHTA ART SPACE 
Kohta on yksityisjohtoinen taidehalli, jonka tavoite on esitellä tinkimätöntä nykytai-
detta sen kaikissa muodoissa. Kohta is a privately initiated kunsthalle in Helsinki that 
aims to present uncompromising contemporary art in all its forms.

TEURASTAMON PORTTI
Roslundin lihamyymälä ja bistro Teurastamon pittoreskissa portinvartijan rakennuksessa.  
Roslund meat deli and bistro at the Abattoir former gate keepers’ house. 

roslund.fi

RAVINTOLA PALEMA
Herkullista ja monipuolista lounasta on tarjolla joka arkipäivä. Kesätapahtumissa sisäpihalla 
myös Biergarten. Paleman tiloissa toimii myös Harjun Makkaratehtaan myymälä.  
Palema serves delicious lunch during weekdays and hosts a Biergarten at events.  
There is also  the Harju Sausage Factory´s outlet open during lunch hours. 

ravintolapalema.fi

MOKO MARKET CAFÉ & STORE
Moko Market yhdistää kahvilan ja design putiikin tunnelman viihtyisäksi kokonaisuudeksi. 
Moko combines an interior design store and a café with a laid back vibe. 

moko.fi

THE HELSINKI DISTILLING COMPANY &  
TISLAAMO - DISTILLERY BAR  
Helsingin ensimmäinen yksityinen tislaamo yli 100 vuoteen, jonka yhteydessä on 
myös baari ja ravintola. Tislaamolla voi käydä myös tutustumiskierroksella.  
The first private distillery in Helsinki in 100 years. Upstairs a stylish tasting room, 
bar and restaurant. Distillery tours can be booked in advance. 

hdco.fi

HELSINGIN KAHVIPAAHTIMON PÄIVÄKAHVIBAARI 2 
Helsingin Kahvipaahtimon oma kahvila, jossa täydellisen kahvin lisäksi valmistuvat 
herkulliset leivonnaiset ja pikkusuolaiset jo aikaisin aamulla.  
Helsinki Coffee Roastery´s own café, where you get the perfect coffee drink. Already in the 
morning You can also treat yourself with the fingerlicking good self baked goodies.

Ruokaa / Food 

Kahvia / Coffee

Viihtymistä / Enjoy Teurastamolla tehtyä/ 
Made at the Abattoir 

Musiikkia/Music
Kurssit, työpajat/ 
Courses, workshops

F

E

DB

A

C

2 3 5

67 8 9

10

15 14

A 
B   
C   
D   
E 
F   

Liiteri.net 
Picnic
Grill 
Stage 
Sauna 
Citybikes

B-SIDE BAR
Laadukas olutvalikoima ja kattava kokoelma bourbon-viskejä. Tarjolla myös 
B-Smokeryn koko menu, sekä B-Siden oma pastrami toast. 
The original green tiles, lumberjack shirts of the bartenders and genuine coctails 
will take you back to the 70’s

facebook.com/bsideHKI

4

1

3

5

LEIPOMO VÄYRYNEN
Leivät leivotaan kiireettömästi käsin, perinteistä hapanjuurta ja suomalaisia luomujauhoja 
käyttäen. Perustettu 2013, juuret vuodelta 1908. 
The Väyrynen family has been baking since 1908. They make many kinds of bread and 
sugar doughnuts at Teurastamo since 2013.

leipomovayrynen.fi

HELSINGIN KAHVIPAAHTIMO 
Pienpaahtimo, josta Teurastamon pihaan leijuu tuoreen kahvin tuoksu. Kahvia voi maistella 
alueen ravintoloissa ja tietysti paahtimon omassa kahvilassa! 
Artisan coffee roastery at the middle of Teurastamo where you can sense the best coffee 
flavors of the season in the air. Taste a cup at Teurastamo´s restaurants and in their own café. 

KELLOHALLI
Kellohalli on monipuolinen ja tunnelmallinen lounasravintola ja tapahtumatila, joka 
taipuu moneksi. 
Kellohalli is a cozy lunch restaurant and event space catering many of the most 
creative gatherings in Helsinki. 

helsinginkahvipaahtimo.fi

kellohalli.fi

kellohalli.fi
JÄDELINO
Jädelino on italialais-suomalainen perheyritys, joka valmistaa ja myy tuoretta 
italialaista artesaanijäätelöä.
Italian-Finnish family making delicious and fresh ice cream with special flavors of 
each season.

7

8

9

15

6
B-SMOKERY
Pieni BBQ-ravintola, joka savustaa lähes kaiken. Kasvisruoista huolehditaan 
samalla herkkyydellä kuin klassikkoannoksistakin.    
A little BBQ restaurant that smokes almost everything. Vegetarian dishes are 
made with the same sense of delicacy as well as the classics. 

bsmokery.fi

helsinginkahvipaahtimo.fi

TUKKUTORIN KALA 
Kalakauppa ja ravintola, josta saa lounasta, aamiaista ja silloin tällöin brunsseja. 
A fish shop and deli serving lunch, breakfasts and occacional brunches.

tukkutorinkala.fi

flavourstudio.com
FLAVOUR STUDIO
Flavour Studio, eli makujen studio, on opetuskeittiö- ja tapahtumatila, jossa on 
tekemisen meininki.  
Flavour Studio is an event space with open kitchen for professionals and  
beginners alike. 

pizzalapizza.com
PIZZALA  
Pizzan aidon perinteen mukaisesti Pizzalaan on helppo tulla kaiken ikäisten ja 
kokoisten nauttimaan uunin lämmöstä ja herkullisista pizzoista.  
By the original pizza tradition, people of all ages and sizes are welcome in Pizzala 
and enjoy the warmth of the stone oven and of course delicious pizzas.   

kohta.fi
KOHTA ART SPACE 
Kohta on yksityisjohtoinen taidehalli, jonka tavoite on esitellä tinkimätöntä nykytai-
detta sen kaikissa muodoissa. Kohta is a privately initiated kunsthalle in Helsinki that 
aims to present uncompromising contemporary art in all its forms.

TEURASTAMON PORTTI
Roslundin lihamyymälä ja bistro Teurastamon pittoreskissa portinvartijan rakennuksessa.  
Roslund meat deli and bistro at the Abattoir former gate keepers’ house. 

roslund.fi

RAVINTOLA PALEMA
Herkullista ja monipuolista lounasta on tarjolla joka arkipäivä. Kesätapahtumissa sisäpihalla 
myös Biergarten. Paleman tiloissa toimii myös Harjun Makkaratehtaan myymälä.  
Palema serves delicious lunch during weekdays and hosts a Biergarten at events.  
There is also  the Harju Sausage Factory´s outlet open during lunch hours. 

ravintolapalema.fi

MOKO MARKET CAFÉ & STORE
Moko Market yhdistää kahvilan ja design putiikin tunnelman viihtyisäksi kokonaisuudeksi. 
Moko combines an interior design store and a café with a laid back vibe. 

moko.fi

THE HELSINKI DISTILLING COMPANY &  
TISLAAMO - DISTILLERY BAR  
Helsingin ensimmäinen yksityinen tislaamo yli 100 vuoteen, jonka yhteydessä on 
myös baari ja ravintola. Tislaamolla voi käydä myös tutustumiskierroksella.  
The first private distillery in Helsinki in 100 years. Upstairs a stylish tasting room, 
bar and restaurant. Distillery tours can be booked in advance. 

hdco.fi

HELSINGIN KAHVIPAAHTIMON PÄIVÄKAHVIBAARI 2 
Helsingin Kahvipaahtimon oma kahvila, jossa täydellisen kahvin lisäksi valmistuvat 
herkulliset leivonnaiset ja pikkusuolaiset jo aikaisin aamulla.  
Helsinki Coffee Roastery´s own café, where you get the perfect coffee drink. Already in the 
morning You can also treat yourself with the fingerlicking good self baked goodies.

Ruokaa / Food 

Kahvia / Coffee

Viihtymistä / Enjoy Teurastamolla tehtyä/ 
Made at the Abattoir 

Musiikkia/Music
Kurssit, työpajat/ 
Courses, workshops


