
VIRTA TUVAN TILAT JA VARUSTEET 
VIRTA -yhdistys vuokraa tilaa, saunaa, kalustoa, astioita ja tarjoaa myös mahdollisuuden ostaa 
tilaisuuden/tapahtuman jälkeisen tilojen siivouksen.  
 
Vuokran hintaan sisältyvät tilan ja tilassa olevien tarvikkeiden lisäksi sähkö, vesi, lämmitys, sauna-
/takkapuut, wc-paperit, kertapefletit, käsipyyhepaperit ja tarvittavat siivouspesuaineet. 
 
Tuvalla on sopivasti tilaa enintään 50-60 henkilön tilaisuuksiin. 
 
TUVAN YLEISET TILAT:  
Tuvan kokonaisala on noin 150 m2, joka sisältää salin, keittiön + takatilan, saunan, pesu- ja pukuhuoneen ja 
wc:n x 2. Salissa on takka.  
 
PÖYDÄT JA TUOLIT:  
- pöytiä x 12 kpl (pöydän koko:162 cm x 62 cm) 
- tuoleja x 50 kpl 
- puujakkaroita n.15 kpl 

KEITTIÖN VARUSTUS:  
- keraaminen hella 
- astianpesukone 
- mikroaaltouuni 
- isohko jääkaappi (sis. pakkaslokero) 
- kahvinkeittimet x 2 kpl 
- vedenkeittimet x 2 kpl 
- iso kattila 8 litraa x 1 kpl 
- pienempiä kattiloita/kasareita n.2-3 litraa x 4 kpl 
- pienempiä termoskannuja n.1 litra x 5 kpl 
- pumpputermoskannu n.3 litraa x 1 kpl 
- erilaisia tarjottimia x 10 kpl 
- astiapyyhkeitä 
- jonkun verran erilaisia keittiövälineitä (veitsiä, kauhoja yms.) 
 
ASTIOITA RUOKAILUUN JA KAHVIHETKIIN:  
(Vähintään 60 kpl) 
- matalat valkoiset ruokalautaset (90) 
- syvät valkoiset ruokalautaset (65) 
- juomalasit (65) 
- haarukat, veitset, ruokalusikat, kahvilusikat (+60) 
- valkoiset kahvikupit (60) 
- valkoiset kahvilautaset (90) 
- lasiset kakkulautaset (60) 
(Muita kpl-määriä) 
- turkoosin värisiä kahvimukeja x 24 
- erilaisia lasisia salaattikulhoja x 11 kpl  
- lasisia kakku-/tarjoiluvateja x 5 kpl 
- lasiset kermanekat x 12 kpl 
- metallinen maitonekka x 1 kpl 
- lasiset vesi-/mehukannut x 6 kpl 



- snapsilasit (+100 kpl) 
- kuohuviinilasit (25) 
 
MUITA TAPAHTUMATARVIKKEITA:   
- kastemalja x 1  
- Suomen lippu (lipputanko tuvan etupuolella) 
- valkokangas ja ”fläppiseinä”(ei videotykkiä)  
- kävelysauvoja x 10 paria 
- jumppapatjoja x 10 kpl 
- jumppakeppejä x 10 kpl 
- muutama ”steppilauta” 
- tikat & tikkataulu, jonka voi kesäkelillä ripustaa puuvajan seinään 
- lentopalloverkko (beachvolley –kenttä käytössä kesäaikaan) 
- ulkona nuotiopaikka (mikäli ei voimassaolevia metsäpalovaroituksia) 
 
SOMISTUS: 
Vuokraaja voi somistaa tilan oman mielensä mukaan tilaisuuden ajaksi, kuitenkin oheisin rajoituksin:   
Somistusten tulee olla helposti poistettavissa eli kiinnityksissä ei saa käyttää nauloja, ruuveja tai muita 
sellaisia kiinnikkeitä, jotka jättävät näkyviä jälkiä seiniin, pöytiin, tuoleihin tai muihin kalusteisiin. Kaikki 
somisteet, teipit ja vastaavat kiinnitysmateriaalit tulee tilaisuuden jälkeisen siivouksen yhteydessä poistaa. 
 
MUSIIKIN-/ÄÄNENTOISTO:   
Tuvalla ei ole minkäänlaisia soitto-/äänentoistolaitteita. Tilaisuuden järjestäjän tulee itse hankkia 
mahdolliset laitteet, mikäli niitä tilaisuudessa tarvitaan. 
 
PÖYTÄLIINAT JA MUUT TARVIKKEET:  
VIRTA – yhdistys ei vuokraa pöytäliinoja, vaan ne täytyy tilaisuuden järjestäjän itse hankkia. 
Myös muut mahdolliset kattaustarvikkeet, talous-/leivin-/foliopaperit, täytyy järjestäjän itse hankkia. 
 

SAUNA JA TARVIKKEET:  
Sauna on puulämmitteinen ja kerrallaan lauteille mahtuu noin 5 aikuista kylpijää. Pesuhuoneessa on kaksi 
suihkua ja ison pukuhuoneen yhteydessä on tuvan toinen wc-tila. Ilman erillistä lisälämmitystä lämmin vesi 
riittää hyvin n. 6-8 kylpijälle. HUOM! Muista ennen saunan lämmitystä tarkistaa, että takan oikealla sivulla 
oleva savupelti on auki (ulosvedettynä).  
 
Tuvan vieressä, ulkopuolella on puuvaja, josta löytyy klapeja.  

Saunalta löytyy ämpäreitä, pesuvateja sekä kertakäyttöisiä peflettejä. Saunojilla tulee kuitenkin olla 
mukana omat pyyhkeet ja tarvittavat pesuaineet. Jos saunojat tarvitsevat hiustenkuivaajaa, on oma kuivain 
tarpeen ottaa mukaan.  
 
Halutessaan voi vihdan/vastan käydä tekemässä VIRTA -tuvan ympäristön koivuista.  
 
ULKOTILAT: 
Tuvan ympäristössä on upeat ulkoilumahdollisuudet niin kesällä kuin talvellakin. Yleiseen käyttöön 
tarkoitetut lenkki- ja kuntopolut, latuverkosto ja lumikenkämaasto houkuttavat liikkumaan. 
 
Kesäisin vuokraajien käytössä on beachvolley–kenttä. HUOM! Omat pallot mukaan.  
Varausta tehdessä on hyvä varmistaa, että verkko asennetaan valmiiksi paikoilleen ennen tilaisuutta.  



 
Tuvan edustalla on pieni nuotiopaikka.  
HUOM! Vuokraaja vastaa metsäpalovaroitusten seurannasta. Nuotion voi sytyttää vain silloin kun avotulen 
teko on mahdollista. Vuokraajan on noudatettava erityistä varovaisuutta ja pidettävä aina sammutusvettä 
valmiina nuotion vieressä.  
 
PYSÄKÖINTI: 
Pihalla on reilusti pysäköintitilaa ja isolla piha-alueella voi vaikka yöpyä asuntoautossa tai -vaunussa. Kesällä 
tannerta riittää vaikkapa telttojen pystytykseen.  
Tuusulan kunnan ylläpitämä kuntorata kulkee tuvan läheisyydessä, joten ulkoilijat ajavat usein autonsa 
tuvan piha-alueelle. Mikäli tilaisuuteen on odotettavissa paljon autolla tulijoita, järjestää VIRTA-yhdistys 
tarvittaessa piha-alueelle erillisen pysäköintiohjeen yksityistilaisuuden ajaksi. 

MUUT PALVELUT: 
Tarjoilun järjestämisessä järjestäjä voi käyttää pitopalveluita tai halutessaan huolehtia tarjoilusta 
omatoimisesti. Omia juomia ja ruokia saa tuoda tiloihin. 

Ravintola Yhden Tähden Tarinan kautta voi kysellä tilaisuuksiin ruoka-/pitopalvelua sekä tarvittaessa 
tarjoilupalveluja. Tiedustelut puh. 050 432 1896, osoite Urakkakuja 1 c, 05400 Jokela, Facebook 
 
Tapahtuman järjestäjä voi tilata VIRTA yhdistykseltä erikseen siivouksen tai hoitaa tilan siivouksen itse, 
vuokraajalle toimitetun ohjeistuksen mukaisesti. Tilattavan siivouksen hinta on 300 €. 


