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Vuonna 1880 Lonnasta tehtiin merimiinojen kokoamis- ja säilytyspaikka. Saarelle 

rakennettiin tiiliset miinavarastot, jotka ovat paikallaan vieläkin, mutta itse 

miinatyörakennuksesta ovat jäljellä enää rauniot. Heti Lonnan päälaiturilla vastaan 

tulevat, saarta halkovat kiskot ovat peräisin samalta ajalta: ne kytkivät miinavarastot 

saaren rantojen laitureille, joilta miinoja lastattiin.

Saari toimi miinavarastona suomalaisen varuskunnan aikana 1920-luvulta vuoteen 

1933, kunnes miinat siirrettiin Melkin saarelle. Lonnassa alettiin keskittyä miinojen 

säilyttämisen sijaan miinojen raivaamiseen. Nyt nämä vanhat miinavarastot 

ovat kunnostettu niiden rouheaa tunnelmaa kunnioittaen. Tarjolla on mitä 

monipuolisimmat puitteet unohtumattomiin hääjuhliin – luonnonkauniissa  

merellisessä ympäristössä.

Järjestä upeat merelliset hääjuhlat 

Lonnan vanhoilla Miinamakasiineilla! 



Lonnan saari sijaitsee vain 10 minuutin merimatkan päässä Helsingin Kauppatorilta. 

Kesällä 2016 auenneita Miinamakasiineja ympäröi jykevä kiviaita, joka rajaa ne 

yksityisalueeksi saaren muusta ympäristöstä. Alueella sijaitsee kaksi vanhaa tiili-

makasiinia, joiden välissä on suuri terassi. Osittain katetulta 400 m² kokoiselta 

terassilta aukeaa esteetön näköala merelle. Juhlatilat sopivat erittäin hyvin jopa 120 

vieraan hääjuhliin.

Elokuisena lauantaina saavuimme pienelle Lonnan saarelle. Vanhat miinakiskot 

johdattivat meidät laiturilta Miinamakasiineille, jossa Lonnan henkilökunta jo odotteli 

meitä ja vieraitamme alkumaljojen kera. 

Vietimme iltapäivää aurinkoisella terassilla skoolaillen ja merellisestä miljööstä 

nauttien. Samalla kokit viimeistelivät Päämakasiinissa illallista varten herkullisia 

kauden alkuruokia, pääruoan kypsyessä ulkona suuressa hiiligrillissä. 

Päämakasiinissa kokki kertoi meille häämenustamme ja hovimestari tarinoi 

tarjoiltavista luomuviineistä. Illallisen kruunasi kauden jälkiruoka, jota siirryimme 

illan hämärtyessä nautiskelemaan makasiiniterassille.

Ruokailun jälkeen DJ pyöräytti tanssit käyntiin toisessa makasiinissa. 

Terassibaarissa baarimikot loihtivat meille virkistäviä juomia, ja tanssimakasiinista 

kantautuva iloinen meininki tarttui myös terassilla kesäillasta nautiskeleviin 

vieraisiin. Fiilistelyä ja ikimuistoisia tanssimuuveja! DJ:n soittaessa viimeiset biisit, 

siirryimme yhdessä vieraidemme kanssa laiturille. Lopuksi henkilökunta vilkutti 

meille vielä laiturilta, kun seilasimme kohti manteretta ja jatkoja.

–Amanda ja Markus 5.8.2017

Maisemia, maljalauluja ja meren tunnelmaa

* * *
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Ruoka- ja 
juoma-
tarjoilut
Miinamakasiinien ruoka- ja juoma-

tarjoilusta vastaa Lonnan saari. 

Tiloissa on täydet anniskeluoikeu-

det. Makasiinien tarjoilut on suun-

niteltu tinkimättömästi Lonnan 

hengessä. Käytämme tuoreita kau-

den raaka-aineita suosien luomua 

ja lähiruokaa. Illallismenu koostuu 

runsaasta alkupalavalikoimasta ja 

pääruoka valmistetaan aina paikan 

päällä komeassa hiiligrillissä. 

Menun kruunaa jälkiruoka sesongin 

mukaan. Illallinen tarjoillaan nouto-

pöydästä.

Esimerkkimenu

WWW.LONNA.FI     #LONNAISLAND

ALKURUOAT JA SALAATIT

Ahlbergin salaattia ja yrttejä

Siikaa ja avomaan kurkkua

Fenkoli slaw, tilliä ja mallasleipää

Vihreää parsaa ja juustoa

Luomupossua ja dijonia

Talon leipää ja voita

PÄÄRUOAT HIILIGRILLISTÄ

Paahdettua lohta ja piparjuurta

TAI

Grillattua luomukaritsaa ja ajuruohoa

Pääruokien kanssa tarjoillaan lämpimät 

lisukkeet.

MENU LOHELLA 

49 € vieras

MENU KARITSALLA 

55 € vieras

KAUDEN JÄLKIRUOKA 

10 € vieras

KAHVI/TEE 3 € vieras

Kaikki hinnat sisältävät alvin (14 %).

Noutopöydän sisältö ja raaka-aineet 

saattavat muuttua sesonkien sekä 

saatavuuden mukaan. Henkilömäärän 

sekä erikoisruokavaliot toivomme 

ilmoitettavan 10 päivää ennen tilaisuutta.



Juomapuolella suosimme ruoan 

tapaan luomua ja pientuottajia. Talon 

viineinä tarjoilemme tällä kaudella 

ihania ranskalaisia Pierrick Harangin 

luomuviinejä. Lisäksi täydennämme 

juomavalikoimaa pienpanimotuotteilla 

sekä luomuvirvokkeilla.

TALON VIINIT: 

• Maset Flors Blanques Cava 

 Brut Reserva  39 €

• Pierrick Harang Le Petit 

 Balthazar Blanc 39 €

• Pierrick Harang Le Balthazar

 Grenache Noir 39 €

• Pierrick Harang Le Petit

 Balthazar Rosé  39 €

Kysy myös upgreidattua 

viinipakettia!

Pienpanimo-oluet kauden mukaan

6–9 € 

Siiderit ja lonkerot   

7–9 €

Virvokkeet 

3–5 €

Juomalistat 2018

* * *
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JUHLAT MIINAMAKASIINEILLA 

Miinamakasiinien tilavuokra on 1 500 € (sis. alv 24 %). Tilavuokra sisältää tilojen 

valmistelut, henkilökunnan, astiaston, loppusiivouksen sekä henkilökunnan 

kuljetukset mantereelle tilaisuuden jälkeen. Makasiinien myyntitakuu ruoan ja 

juoman suhteen on 6 500 € (sis. alv).

MAKSULLISET LISÄPALVELUT (eivät sisälly myyntitakuuseen)

• Valkoiset pöytäliinat 350 €, kangasservietit 3 € / hlö

• Vuokrattava lisä-äänentoistosetti asennettuna 150–500 €

• Kuljetuksesta voi tiedustella suoraan varustamoilta

Hinnoittelu ja lisäpalvelut

Hääjuhlien järjestäjälle huomioitavia asioita

• Päämakasiini on kalustettu suomalaista käsityötä suosien, suurin 

 messinkipöydin ja puisin tuolein.

• Päämakasiinista löytyy videotykki ja valkokangas sekä langaton netti. 

•  Terassilla on lupa soittaa musiikkia kello 22 asti, jonka jälkeen sisätilat palvelevat. 

•  Päämakasiinissa on taustamusiikkia varten äänentoisto, johon voi liittää oman  

 musiikkilaitteen.
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Kuljetukset

JT-Linen vesibussit liikennöivät Lonnan saarelle kiinteän aikataulun mukaisesti. 

Aikataulut löytyvät osoitteesta www.jt-line.fi.  

Yksityiskuljetuksia Lonnan saarelle voitte tiedustella seuraavilta 

yhteistyökumppaneiltamme:

JT-LINE (vesibussit 250 henkeen asti)

info@jt-line.fi  / +358 9 534806

AAVA LINES  (vesibussit 80 henkeen asti)

myynti@aavalines.fi  / +358 40 6708845

FREGATTI OY  (purjelaivat)

markkinointi@fregatti.fi / +358 9 664664
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Tutustu tarkemmin kuviin, 

istumajärjestyksiin ja pohjapiirroksiin:

LONNA.FI/GALLERIA


