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Vinkkejä vierailuun ja
tapahtumien järjestämiseen
Pysäköintipaikat
Puutarhalla ei ole asiakkaille varattuja pysäköintipaikkoja. Hammarskjöldintielle voi pysäköidä
puutarhan puolelle katua. Näillä paikoilla voi pysäköidä arkisin kello 8–17 enintään kaksi tuntia
pysäköintikiekkoa käyttäen. Muina aikoina pysäköintiä ei ole rajoitettu. Maksullisia autopaikkoja
löytyy muun muassa Mäntymäen kentältä Töölön kisahallin läheisyydestä.

Polkupyörätelineet
Polkupyöräteline löytyy Talvipuutarhan yläterassilta sisään tultaessa portin vasemmalta
puolelta.

Vaatesäilytys
Naulakot ulkovaatteille löytyvät kala-altaan vierestä. Vierailijat vastaavat itse naulakkoon
jätetyistä vaatteista.

WC
WC-tilat sijaitsevat naulakoiden välittömässä läheisyydessä.

Eväät ja virkistäytyminen
Omia eväitä voi syödä sekä Talvipuutarhassa että ulkona yläterassilla ja Ruusutarhan penkeillä.
Yläterassilla on pöytiä ja tuoleja. Ruusutarhassa kulkeminen ja oleskelu vain hiekkakäytävillä.
Huomioithan muut kävijät siisteyden, melun ja esteettömän kulun puolesta. Istutuksia on
varottava ja jäljet on aina siivottava.

Kiellettyä
•
•
•
•
•

Kasveihin koskeminen ja kasvinosien vieminen on kiellettyä. Joukossa on myrkyllisiä ja
ihoärsytystä aiheuttavia kasveja.
Istutusalueisiin astuminen ei ole sallittua, jotta istutukset pysyvät kunnossa.
Isoja tapahtumia, juhlia tai häitä ja kastetilaisuuksia ei voi järjestää Talvipuutarhassa.
Lastenvaunuja ja -rattaita ei tuoda sisälle. Niille on oma säilytyspaikka pihalla.
Esitysten ja tapahtumien aikana muu kuin matkamuistovalokuvaaminen on kiellettyä.
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Ohjeita esiintyjille sekä näyttelyiden ja tapahtumien järjestäjille
Talvipuutarhan tapahtumien ja esitysten pitää olla kaikille avoimia sekä maksuttomia ja niistä
tulee sopia etukäteen henkilökunnan kanssa.
Järjestäjän tulee aina osoittaa vastuuhenkilö, jonka kanssa sovitaan käytännön asioista.
Talvipuutarhan henkilökunnan kanssa sovitaan hyvissä ajoin etukäteen esityspaikan
valmisteluista. Järjestäjä huolehtii omasta puolestaan Talvipuutarhan siisteydestä ja siitä, että
tuolit ja pöydät tulevat esityksen/tapahtuman jälkeen paikoilleen.

Talvipuutarhan edustan yläterassin (kivituhka-alue)
tapahtumaehdot
- Yläterassilla ei saa toistaiseksi järjestää tapahtumia •
•
•
•
•
•
•
•

Talvipuutarhan Yläterassilla voi järjestää pienimuotoisia tilaisuuksia, joiden osallistuja
määrä on alle 20 henkeä.
Tilaisuuksien järjestämispaikka on Talvipuutarhan edessä yläterassilla pergolan ja
kukkaryhmän välisellä alueella. Näin Talvipuutarhan kävijöille on esteetön pääsy sisätiloihin
niin portista kuin Ruusutarhasta.
Tapahtuma ei saa aiheuttaa häiriötä muille Talvipuutarhassa vieraileville.
Penkkejä, pöytiä ja kukka-astioita ei saa siirtää.
Aluetta ei voi varata käyttöön aidoilla tai muuten rajaamalla.
Sähköä tai vettä ei ole käytössä.
Talvipuutarhan sisätilat eivät ole ulkotilaisuuden käytössä.
Tilaisuuden järjestäjän tulee siivota jälkensä ja viedä roskansa pois alueelta.

Tiedustelut: stara.talvipuutarha@hel.fi tai puh. 09 310 39985
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