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Tilaisuuden järjestäjän muistilista Pirunkirkon 
juhlasali 
Hienoa, että olet valinnut Pirunkirkon juhlasalin tilaisuutesi pitopaikaksi! Olemme 
koonneet tähän dokumenttiin muutamia hyödyllisiä vinkkejä tilaisuutesi 
järjestämistä varten. 

Ennen tilaisuutta 

• Tutustu tilan varustelistaan. Siinä on listattu kaikki varusteet, jotka tilassa on. 
Muita varusteita, laitteita tai kalusteita meiltä ei ole saatavissa. Siirry 
varustelistaan nettisivuillamme. 

• Tilaa tarjoilut ja muuta palvelut valitsemaltasi palveluntarjoajalta. 
Suosittelemme Suomenlinnan pitopalveluita, jotka tuntevat tilamme hyvin. 
Siirry palveluntarjoajat -nettisivuille.  

• Juhlatiloissa ei ole astioita. Vastuullisina toimijoina suosittelemme, että 
käytät keraamisia astioita kertakäyttöisten sijasta. 

• Juhlatilan pöydät ja tuolit ovat edellisen vuokralaisen jäljiltä. Kalusteiden 
muotoon laiton voi tilata lisämaksusta myyntipalvelulta viimeistään kaksi 
viikkoa ennen tilaisuutta. Kun kalustaminen tilataan meiltä, ovat kalusteet 
paikoillaan vuokra-ajan alkaessa. 

Piirrämme asiakkaillemme aina oman mallin, mutta valmiista malleista on 
hyvä aloittaa oman mallin suunnitteleminen. Siirry katsomaan esimerkkejä 
nettisivuillamme.  

Itsenäisesti kalustaessasi, löydät kalusteet salista ja kabineteista. Kalustuksen 
suunnitellussa on hyvä huomioida, että pöytiä riittää myös esim. 
tarjoilupöydiksi.  

• Tarkista lautta-aikataulut ja vesibussiaikataulut tai tilaa yksityiskuljetus. 
Lisätietoja on nettisivuillamme. Siirry kulkuyhteydet sivulle. 

• Varaa tarvittaessa paikka autolle lauttaan Suomenlinnan Liikenne Oy:ltä. 
Lautoille otetaan vain yksi varaus/ lautta, joten autopaikka kannattaa varata 

https://www.suomenlinna.fi/kokous-ja-juhlatilat/juhlatilat/tenalji-von-fersen/
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hyvissä ajoin. Lähtöterminaalissa on oltava ajoissa, vähintään 10 minuuttia 
ennen lähtöä. Siirry Suomenlinna Liikenne Oy:n nettisivuille.  

• Tilan pysäköintipaikka on käytössäsi vuokra-ajan, muina aikoina auto(t) tulee 
siirtää yleisille pysäköintipaikoille. Katso huoltoajokartasta ajoreitti ja 
pysäköintipaikat. Siirry karttasivulle.  

• Tilan ulko-ovissa on sähkölukot, jotka toimivat ovikoodilla. Ovikoodi 
lähetetään varaajan sähköpostiin muutamaa päivää ennen tilaisuutta.  

• Käytössäsi on asiakasvarasto tilaisuuttasi edeltävästä päivästä klo 12 alkaen 
tilaisuutesi jälkeiseen päivään klo 12 asti. 

• Tilassa on WLAN-yhteys Reitti-public, jonka salasanan löydät keittiön 
ilmoitustaululta ja av-laiteohjeesta. 

• Tilassa on mikseri musiikkia sekä videotykki ja valkokangas esityksiä varten. 
AV-laitteissa on valmiina HDMI-, VGA- ja AUX-liittimet. Applen laitteisiin ja 
joihinkin uusimpiin PC-koneisiin tulee tuoda omat liittimet.  

• Kaikkien tilaisuuden järjestämiseen osallistuvien henkilöiden tulee tutustua 
huolella tilan yleisiin ohjeisiin ja ehtoihin, jotka on lähetetty varaajalle. 
Lähetäthän pitopalvelulle ja mahdollisille esiintyjille tämän muistilistan sekä 
ehtomme ja ohjeemme. 

• Toimintaan ulkoalueilla tarvitaan aina lupa. Lisätietoja luvista on 
verkkosivuillamme. Siirry lupasivulle.  

Tilaisuuden aikana 

• Ovikoodi on voimassa vuokra-aikanne mukaisesti:  
Juhlavarauksissa klo 10–01. Tilan hälytykset kytkeytyvät päälle 
automaattisesti klo 02. Viimeinen tunti klo 01–02 on varattu tilan 
siistimiselle. Viimeinen lautta Suomenlinnasta lähtee päivittäin, ympäri 
vuoden tasan klo 02. 

• Suomenlinna on autoton alue, jossa vain huoltoajo on sallittu. Lupa 
huoltoajoon sisältyy automaattisesti tilan vuokraukseen. Katso 
huoltoajokartasta ajoreitti ja pysäköintipaikat. Siirry karttasivulle. 

https://www.suomenlinnanliikenne.fi/fi
https://www.suomenlinna.fi/kavijalle/ukk/
https://www.suomenlinna.fi/kokous-ja-juhlatilat/hinnatehdotluvat/
https://www.suomenlinna.fi/kavijalle/ukk/
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• Kaikki tilamme sijaitsevat suojelluissa rakennuksissa. Seinäpintoihin ei saa 
kiinnittää mitään. Sinitarran, teipin, nastojen, naulojen yms. käyttö on 
ehdottomasti kielletty. Tilassa on seinätankoja, joihin voit tehdä kiinnityksiä. 
Kiinnitysmateriaalit tulee poistaa tilaisuuden päättyessä. Tilassa on tikkaat. 

• Kaikenlainen tulen käsittely on Suomenlinnassa kielletty. Ulkotulia ei saa 
käyttää eikä tiloissa saa polttaa kynttilöitä. Ainostaan sähköiset lyhdyt ja 
sähköiset kynttilät ovat sallittuja. Kielto koskee myös kaikkea pyrotekniikkaa, 
savukoneita ja sädetikkuja. Yksityisten ilotulitusten järjestäminen 
Suomenlinnassa on kielletty. Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkona. 

• Juhlatilan keittiö on nk. lämmityskeittiö. Tämä tarkoittaa, että ruoan 
paistaminen on kiellettyä. Liesituuletin tulee kytkeä päälle. Palovaroittimet 
historiallisissa tiloissa ovat erityisen herkät ja keittiön virheellinen käyttö 
saattaa aiheuttaa palohälytyksen. Palohälytyksestä aiheutuvat kustannukset 
ovat asiakkaan vastuulla. 

• Suomenlinnan kokous- ja juhlatiloissa tai niiden edustalla ei saa heittää riisiä, 
ruusun terälehtiä, höyheniä, konfetteja tai sprayserpentiiniä. Sisätiloissa 
saippuakuplat ovat kielletty. Näiden tuotteiden käyttö lisää 
siivouskustannuksia sekä houkuttelee paikalle lintuja ja jyrsijöitä. 

• Suomenlinna on Helsingin kaupunginosa, jonka asukkaiden kotirauhaa tulee 
kunnioittaa. Juhlatilan ovet ja ikkunat tulee olla suljettuina klo 22 mennessä. 
Kovaäänisen musiikin soiton tulee loppua viimeistään puolilta öin klo 00. 
Juhlatilan välittömässä läheisyydessä on yksityishenkilöiden koteja. 
Metelöinti keittiön ovilla ja tarpeeton oleskelu piha-alueella on kielletty. Tämä 
tulee huomioida erityisesti yöllä, kun tilaa tyhjennetään. 

• Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkotiloissa. Tupakointipaikka ja tuhkakupit 
sijaitsevat pääovea vinosti vastapäätä holvissa. 

• Tilassa on A-ständi tekstillä Yksityistilaisuus/Private event, jonka voi laittaa 
tilan ulko-oven viereen. Voit myös vaihtaa ständiin oman julisteen (julisteen 
koko 50x70cm). 

• Salin sähköpistokkeet sijaitsevat ulkoseinillä. Voimavirta sijaitsee pääsalissa 
keittiön läheisyydessä. 



 
 
 
 
 
(Päivitetty 1/2022) 

 

• Mitään kylmälaitteita (jääkaapit, vetokylmiöt, jääpalakone) ei saa sammuttaa 
tilaisuuden päättyessä. Sammuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat 
asiakkaan vastuulla. 

• Wc-paperi, käsisaippua, suodatinpussit ja muutama jätesäkki kuuluvat 
vuokrahintaan. Tiskikoneessa on tiskiaine valmiina koneen omassa säiliössä. 
Ethän käytä muita tiskiaineita koneessa. 

Tilaisuuden jälkeen 

• Tila tulee tyhjentää klo 02 mennessä, jolloin viimeinen lautta mantereelle 
lähtee.  

• Jätä tila siistiin kuntoon. Kalusteet voi jättää siihen muotoon, missä ne ovat. 
Kalusteita ei tarvitse pyyhkiä tai lattioita pestä (paitsi kaatuneet juomat yms.). 
Perussiivous kuuluu vuokrahintaan. Vie kaikki tilaan tuomasi tavarat autoon 
tai varastoon. 

• Vastuullisena toimijana toivomme asiakkaidemme lajittelevan tilaisuudesta 
syntyneet jätteet. Tilan jätepisteessä on lajitteluastiat: sekajäte, biojäte, 
kartonki, paperi, pienmetalli ja lasi. Muoville on saaressa muutama 
lajittelupiste. Pirunkirkon lajittelupiste sijaitsee salin vasemmalla sivustalla 
rannan lähellä. Juhlasalin pääovesta kuljetaan etuviistoon vasemmalle, 
rantaan päin. 

• Huomioithan, että varaston ulko-oven läheisyydessä sijaitseva jätteiden 
lajittelupiste on ainoastaan asukkaiden käytössä. Kiitos, ettet laita roskiasi 
näihin astioihin. 

• Siirry katsomaan lajittelupisteiden sijainnit kartasta. Pantilliset pullot ja tölkit 
voi jättää säkissä jäteastioiden viereen. 

• Asiakasvarasto on käytössäsi tilaisuuden jälkeiseen päivään klo 12 asti. 

• Kun poistut tilasta tarkista, että valot ja laitteet on sammutettu (myös keittiön 
lämpölaitekytkin) ja tilan ulko-ovet, ikkunat ja wc-tilojen ovet on lukittu.  

• Sääntöjen vastaisesta toiminnasta laskutamme hinnastomme mukaisesti.  
 

 

https://www.suomenlinna.fi/kavijalle/ukk/
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Tilan sijainti 

Pirunkirkon juhlasali sijaitsee Suomenlinnan Iso Mustasaarella. Etäisyys 
lauttarannasta (HSL) tilaan on noin 300 m. Kesäkaudella liikennöivä JT-Linen 
vesibussi pysähtyy Tykistölahden laituriin, josta matkaa tilaan on noin 500 m. 

Kutsuihin kannattaa liittää Suomenlinnan kartta sekä kertoa vieraille kulkureiteistä 
ja mukulakivin päällystetyistä kävelyteistä. 

Hyödyllisiä linkkejä 

Suomenlinnan kokous- ja juhlatilat 
Pirunkirkon juhlasali 
Suomenlinnan kartat 
Palveluntarjoajat 
Hinnat, ehdot ja luvat 

Tiesitkö, että… 

Pirunkirkon juhlasali on toiminut venäläisellä aikakaudella luterilaisena kirkkona? 
Lisää mielenkiintoista tietoa tilasta löydät Rakennusten historia -kartasta. Siirry 
karttasivulle. 
 
 
Mikäli havaitset ongelmia tai tarvitset apua/ohjausta, ota yhteyttä: 
Myyntipalvelu p. +358 (0) 295 338 420 (arkisin toimistoaikana) 
Huoltopäivystys p. +358 (0) 295 338 400 (24h) 
 
Pidätämme oikeuden sääntöjemme muuttamiseen. 
 
Toivomme sinulle onnistunutta tilaisuutta juhlatilassamme! 
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