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Tilaisuuden järjestäjän muistilista Tynnyrintekijän 
huone 
Hienoa, että olet valinnut Tynnyrintekijän huoneen tilaisuutesi pitopaikaksi! 
Olemme koonneet tähän dokumenttiin muutamia hyödyllisiä vinkkejä tilaisuutesi 
järjestämistä varten. 

Ennen tilaisuutta 

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

• Tynnyrintekijänhuoneessa on suuri kokouspöytä 12 hengelle. Tilan kalustusta 
ei voi muuttaa.  Tilaan kuuluu myös aulatila, jota voi käyttää esim. 
ryhmätöihin ja kahvitarjoiluun.  

• Tilaan kuuluu kahvikeittiö, jossa voi laittaa tarjolle esim. lounasta, mutta 
ruokaa siellä ei voi valmistaa. Keittiössä on kahviastiasto, vesilasit, 
ruokalautaset ja keittokulhot sekä muutamia tarjoiluastioita ja 
termoskannuja. 

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

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

• Tilassa on suuri näyttö esityksiä varten. Näytössä on valmiina HDMI-, VGA-
liitin. Applen laitteisiin ja joihinkin uusimpiin PC-koneisiin tulee tuoda omat 
liittimet.  

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

• Tilan ulko-ovessa on sähkölukko, joka toimii koodilla. Ovikoodi lähetetään 
varaajan sähköpostiin muutamaa päivää ennen tilaisuutta.  

https://www.suomenlinna.fi/kokous-ja-juhlatilat/palveluntarjoajat/
https://frantic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/suomenlinna/2019/06/12155028/Varustelista-Tynnyrintekij%C3%A4n-huone1.pdf
https://frantic.s3.eu-west-1.amazonaws.com/suomenlinna/2019/06/12155028/Varustelista-Tynnyrintekij%C3%A4n-huone1.pdf
https://www.suomenlinna.fi/kavijalle/kulkuyhteydet/
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• Kaikkien tilaisuuden järjestämiseen osallistuvien henkilöiden tulee tutustua 
huolella tilan yleisiin ohjeisiin ja ehtoihin, jotka on lähetetty varaajalle.  

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

Tilaisuuden aikana 

• Ovikoodi on voimassa vuokra-aikanne mukaisesti klo 8-20. 

• Kaikki tilamme sijaitsevat suojelluissa rakennuksissa. Seinäpintoihin ei saa 
kiinnittää mitään. Sinitarran, teipin, nastojen, naulojen yms. käyttö on 
ehdottomasti kielletty.  

• 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 ulkotiloissa. Tupakointipaikka ja tuhkakupit 
sijaitsevat rannan puoleisen oven sivulla. 

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

Tilaisuuden jälkeen 

• Tila tulee tyhjentää klo 20 mennessä.  

• 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 
mukanasi. 

• Mitään kylmälaitteita (jääkaappi, pakastin) ei saa sammuttaa tilaisuuden 
päättyessä. Sammuttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan 
vastuulla. 

https://www.suomenlinna.fi/kokous-ja-juhlatilat/hinnatehdotluvat/
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• Astioita ei tarvitse pestä, ne voi jättää pinottuna kokoustilaan tai keittiöön. 

• Vastuullisena toimijana toivomme asiakkaidemme lajittelevan tilaisuudesta 
syntyneet jätteet.  

• Kun poistut tilasta tarkista, että valot ja laitteet on sammutettuja tilan ulko-
ovet ja ikkunat suljettu. 

• Sääntöjen vastaisesta toiminnasta laskutamme hinnastomme mukaisesti.  
 

Tilan sijainti 

Tynnyrintekijän huone 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. 

Hyödyllisiä linkkejä 

Suomenlinnan kokous- ja juhlatilat 
Tynnyrintekijän huone 
Suomenlinnan kartat 
Palveluntarjoajat 
Hinnat, ehdot ja luvat 

Tiesitkö, että… 

Tynnyrintekijän huone on toiminut pajana ja leipomona? 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 kokoustilassamme! 
 

http://www.suomenlinna.fi/kokous-ja-juhlatilat/
https://www.suomenlinna.fi/kokous-ja-juhlatilat/kokoustilat/tynnyrintekijan-huone/
http://www.suomenlinna.fi/kavijalle/suunnittele-kayntisi/kartat/
http://www.suomenlinna.fi/kokous-ja-juhlatilat/palveluntarjoajat/
https://www.suomenlinna.fi/kokous-ja-juhlatilat/hinnatehdotluvat/
https://www.suomenlinna.fi/kavijalle/ukk/
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