
Salpalinja-museon palvelut 2017



Pääsymaksut
 8 €  aikuiset / 6 € ryhmälippu, min.10 hlöä

 5 €  lapset 7-16 v, varusmiehet, 

  opiskelijat, eläkeläiset, työttömät

 1 €  koululaiset ja varusmiehet opastettui-

  na ryhminä museon aukioloaikoina

 16 €  perhelippu, 2 aikuista ja alle 16 v lapset

 12 €  kausilippu aikuiset

 7,5 €  kausilippu lapset 7-16 v, varusmiehet,  

  opiskelijat, eläkeläiset, työttömät

Opastus sisältyy hintaan museon auki-

oloaikoina. Opastetut kierrokset alkavat 

tasatunnein, kierroksen aluksi multime-

dia-elokuva (kesto 15 min.) maastokier-

ros (kesto 45 min.)

Aukioloaikojen ulkopuolella veloitamme 

pääsylippujen lisäksi opastusmaksun 

alk. 45 € / ryhmä.

Ryhmän koko Opastusmaksut
10-15 hlö 45 €

16-30 hlö 90 €

31-50 hlö 135 €

Opastettu kierros 1 h, 

lisätunnit 20 €/h/15 hlön ryhmä

Laskutuslisä: Veloitamme paperi- tai 

verkkolaskun laadinnasta 5 €.

Aukioloajat ja
pääsymaksut

Museo on avoinna ryhmille 
tilauksesta ympärivuotisesti. 

Aukioloajat
toukokuu  ke-su  klo 10-18

kesä-elokuu  ma-su  klo 10-18

syyskuu  ke-su  klo 10-18



Vuoden 2017 
tapahtumia

 4.5.  Lumoudu luonnosta
 24.5.  Myö yhessä -valokuva-
  näyttelyn avajaiset
 4.6.  Kesäkauden avausmessu
 28.6.  Miehikkälän itsenäisyyden vuosi-
  kymmenet sävelten siivin -konsertti
 3.8.  Salpalinja soi -yhteislaulukonsertti
 9.8.  Kenttähartaus
 11.8.  Ulkoilmaelokuvaesitys
 19.8.  Koko perheen päivä
 9.9.  Salpapolku-juoksu
 3.12.  Vapaaehtoistoiminnan juhla

Lisää tapahtumista: 
www.salpakeskus.fi 



Museokauppa Rasla 
palvelee asiakkaita kahvilan yhteydessä 
museon aukioloaikoina. Raslan moni-
puolisiin valikoimiin kuuluu matkamuis-
tojen ja paikallisten käsitöiden lisäksi 
mm. museon teemaan liittyvää kirjalli-
suutta ja musiikkia, armeijatavaraa sekä 
Miehikkälän erikoisuuksia. Myynnissä 
on myös paljon museon omia tuotteita, 

kuten Salpalinja-pinssejä, magneetteja 
ja T-paitoja.

Kaupasta löydät mainiot mökkituliaiset 
tai syntymäpäivälahjat, kuten sisustus-
ja lahjatavarat, nostalgiatuotteet ja 
erikoisherkut. Lisäksi lapsille paljon 
luontoaiheisia pelejä ja leluja.



Palvelut 
ryhmille



Karjalanpaisti 20 € 
Keitettyjä perunoita 

Kauden kasvis/juureslisäke 
Salaattia

Marjakiisseli

Alkuruuat, veden 
ja puutarhan antimia

Miehikkälän malja
Sillihyytelö

Savustettu lohi
Mummin venäläinen 

salaatti
Talonpojan salaatti

Pääruuat, 
uunin uumenista 

ja vihannesmaalta
Uunipaisti Salpalinjan tapaan

Suppilovahverot
Uuniperunat

Haudutetut lanttukuutiot
Porkkanasuikaleet
Punajuurimureke

Herneet
Puolukkahillo

Tilausravintola-
palvelut

Miehikkälä-menu – Raslanmäen tapaan 30 € 

Jälkiruuat, 
metsän kätköistä, 

suon reunalta
Karpalokiisseli

Pelimannipiirakka 
kahvin/teen kera

Juomaksi maito, 
piimä, kotikalja, vesi, ja 
leipäkorissa ruisnappeja 

ja ohraleipäsiä

Kermainen/kirkas 
kalakeitto 14 €

Marjapiirakka
Ryhmän koko 

min. 20 hlö



Ruoka-annokset sisältävät leivän, 
levitteen ja ruokajuoman (vesi, mehu, 
kotikalja) sekä jälkiruokakahvin/-teen.

Vain 1 ruokalaji / ryhmä
Yli 20 hengen ryhmän matkanjohtajalle 
ilmainen ateria
Lapset 7 - 12 v. ½-hintaan
Lapset alle 7 v. maksutta
Bussinkuljettaja aina vapaa pääsy ja 
ateria / kahvilatarjoilut maksutta

Sitovat tilaukset 14 vrk aikaisemmin. 
Ilmoittautumisajan jälkeen tulleita 
peruutuksia ei huomioida. 
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hernekeitto 13 € 
Näkkileipä

Suolakurkkua
Pannukakku + hillo

Kinkkukiusaus 13 €
Punajuurta

Maustekurkkua

Kahvilan herkut:
Kahvi/tee ja pulla tai munkki 3,50 €

Kahvi/tee ja suklaakakku 5 €
Kahvi/tee ja täytetty sämpylä 5 €

Kahvi/tee ja täytetty karjalanpiirakka 5 €

Ryhmän koko 
min. 10 hlö



Opastetut teemakierrokset

Salpalinjan kiven tarina 
Opastettu teemakierros Miehikkälän 
Salpalinja-museolla tutustuttaa kävijät 
Salpalinjan linnoitteisiin kiviraken-
tamisen näkökulmasta. Puolitoista 
tuntia kestävän kierroksen aikana opas 
johdattelee kuulijat aiheeseen aidoilla 
rakennuspaikoilla. Teemakierrokseen 
on koottu kattava tietopaketti työmene-
telmistä ja -välineistä, kivimateriaalin 
käyttökohteista, sekä kivityömiesten 
arjesta Salpalinjan työmailla. 
Hinta museon aukioloaikoina 8 € / 5 € / hlö 

ohjelmapalvelut
Järjestämme tilauksesta toivomustenne mukaiset kokoukset ja tyky-päivät. 
Historiallinen museoalue on myös ainutlaatuinen ympäristö tunnelmallisille 
pikkujouluille tai erilaisille perhejuhlille vauvasta vaariin. Kysy lisää!

Lasten syntymäpäivät
Seikkailu sotamies Suikkasen jalanjäljissä 

Salpalinja-museolla

Museolla on mahdollista viettää unohtu-
mattomat syntymäpäiväjuhlat. Ohjel-
maan sisältyy seikkailukierros historial-
lisella linnoitusalueella ja kestit oikeassa 
korsussa. Syntymäpäiväjuhlat sopivat 
parhaiten 7-11-vuotiaille lapsille, suosi-
teltava ryhmäkoko on noin 10 henkeä. 
Hinta museon aukioloaikoina 5 € / hlö (+ askarte-

lutarvikkeista ja tarjoiluista eri korvaus)



Esimerkkejä kokouspaketeista

Kiireetön kokouspäivä Salpalinjalla
• tulokahvi ja pikkupurtavaa
• opastettu linnoituskierros
• maukas lounas noutopöydästä
• kokoustila käytössä 8 h
• iltapäiväkahvi

Rentouttava kokousilta Salpalinjalla
• tulokahvi ja pikkupurtavaa
• kokoustila käytössä 6 h
• maukas lounas noutopöydästä
• opastettu linnoituskierros
• saunomista ja makkaranpaistoa

Päiväkokous Salpalinjalla
• tulokahvi ja pikkupurtavaa
• kokoustila käytössä 2 h
• mahdollisuus opastettuun linnoitus-
   kierrokseen

Rajalla -kuunnelmanäytelmä
Kuunnelma vie yleisön talvisodan syt-
tymishetkiin 30.11.1939. Näytelmän on 
kirjoittanut rovasti Lauri Leikkonen ja 
se perustuu Leikkosen omiin kokemuk-
siin talvisodassa. Kuunnelmanäytelmän 
Salpalinja-museolle on ohjannut Henni 
Kiri. Lisätietoja esityksistä museolta.

Ratsastusretki Salpalinjan maastossa
Iisakinniemen Issikat tarjoaa maasto-
ratsastusta islanninhevosilla. Poikkea 
vaikka puolipäivävaelluksella Salpalinja-
museolle. Myös lyhyempiä retkiä ja 
talutusratsastusta.
Hinta alk. 20 € / h, ryhmän koko 2-5 hlö
Tiedustelut: iisakinniemenissikat@gmail.com

Luontoretki Salpalinjan maastossa
Kikan patikat / Kirsi Kallio on erä- ja 
luonto-opas ja järjestää erilaisia luonto-
retkiä. Lähde Kikan patikoitten retkelle 
ja kuule kuinka Suomen luonto on 
muuttunut 100 vuodessa. 
Tiedustelut: kikanpatikat@gmail.com



Museokahvila
» Moderni ravintolatila, jossa 64 

asiakaspaikkaa ja 12-paikkainen 
lasitettu terassi

» Tilavuokra 40 € / h, sis alv 24 %
» Vuokraan sisältyy AV-laitteiden 

käyttö

Museomäen eri asiakastilat yhdessä
Tervetuloa ryhmäsi kanssa viettä-
mään koko päivä Salpalinjalla! 
Kysy tarjoustamme kokous- ja juhla-
tarpeisiisi

Salpamaja
» Tupamiljöö hirsirakennuksessa, 

yhteensä 80 asiakaspaikkaa
» Tilavuokra 40 € / h, sis alv 24 %
» Vuokraan sisältyy AV-laitteiden 

käyttö



Tilaussauna Motti
» Lauteille mahtuu kerralla 10 hlöä
» Tilavuokra 75 € / 3 h, sis alv 24 %
» Pyyheliinavuokra 5 € / kpl sis alv 24 %

Kerro meille mielipiteesi 
palveluistamme: 

www.salpakeskus.fi 

Korsukabinetti
» 14 hengen kokous- ja juhlatila viime 

sotien aikaisessa teräsbetonikorsussa
» Tilavuokra 40 € / h, sis alv 24 %
» Vuokraan sisältyy AV-laitteiden 

käyttö



Katso museon 
tapahtumat netistä:
www.salpakeskus.fi  
www.miehikkala.fi  
www.visitkotkahamina.fi 

Salpalinja mobiilisti

Salpalinja-museo on julkaissut älypuhe-
limiin ja tableteille ladattavan mobiili-
oppaan, jossa kolme ääniopastettua 
museoalueen reittiä raottavat Salpalinjan 
rakentamisen historiaa ääniopasteiden, 
tekstien, ja mielenkiintoisten arkistokuvi-
en avulla.

Sovellus on saatavissa iOS ja Android
-laitteille.

Yhteystiedot

Museon toimisto
Miehikkälän kunta
Museotoimi
Yhdystie 2 B 4
49700 Miehikkälä
p. 040 7447 961 tai 040 1991 893
arkisin klo 8.00 - 15.30
matkailu@miehikkala.fi 

Salpalinja-museo
Säästöpirtintie 70
49700 Miehikkälä
p. 044 3835 091 
museon aukioloaikoina (1.5. - 30.9.)
salpamuseo@miehikkala.fi 

Kuvat: Mika Honkalinna, Asta Kainulainen, 
Jukka Koskinen, Saija Lehtonen, Henna Maaskola, 
Elisa Notkola, Armi Oinonen, SA-kuva

Pidätämme oikeuden muutoksiin.


