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Taikaa ja tähtihetkiä
Magic and great moments
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Tapahtuma-areena täynnä taikaa!
Tapahtuma-areena Hamina Bastioni sijaitsee Haminan
kaupungin keskustassa, vain noin tunnin matkan päässä
pääkaupunkiseudulta.
Hamina Bastionin tapahtuma-areenalla, sen jännittävissä holveissa ja ravintolatiloissa on mahdollista järjestää erilaisia tilaisuuksia ympäri vuoden. Tilat muuntautuvat taianomaisesti pienistä, yksityisistä perhejuhlista
yrityskokouksiin, näyttelyihin, messuihin ja tähtiartistien
konsertteihin.
Historiallinen miljöö, kattava tapahtumakalusto, konsertteja ajatellen oivallinen akustiikka ja Bastionin ammattitaitoinen henkilökunta takaavat aina onnistuneen tapahtuman.
Tervetuloa taianomaiseen Hamina Bastioniin!

Tähtihetkiä
Musiikki yhdistää
Monet taitavat kuorot ympäri Suomen ovat
ilahduttaneet Haminan Bastionin yleisöä
upeilla konserteillaan. Mahtavia esityksiä
ovat tarjonneet jopa 500-henkiset, useiden
kuorojen kokonaisuudet!

****

Great moments
Music unites
Many skilled choirs from all over Finland
have delighted the audiences of the Hamina
Bastion with their magnificent concerts.
Great performances have been given by ensembles consisting of several choirs, with as
many as 500 singers!
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Tämä kaikki
on mahdollista!
All this is available
to you!

Event arena full of magic!
The event arena Hamina Bastion is
located in Hamina in southern Finland,
only about an hour’s drive from Helsinki.
The Hamina Bastion with its exciting
vaults and restaurant facilities enables
the arranging of a wide variety of events
from family get-togethers to business
meetings, exhibitions, fairs and concerts.
The historic milieu, comprehensive
event equipment, excellent acoustics and
professional staff guarantee successful
events throughout the year.
Welcome to the magical Hamina
Bastion!

Tampere
Lappeenranta
Hämeenlinna Lahti
Pietari |
St Petersburg
Turku
Helsinki Hamina

Ympyröiden ytimessä
At the heart of the circular Hamina

Sopivan lähellä!
It’s close by!

1.		Hamina Bastioni

Lappeenranta
Lahti
Helsinki
Hämeenlinna
Tampere
Turku
Pietari | St Petersburg

2.		P-alue | Parking area
3. 	Linja-autoasema | Bus station
4. 	Taksi | Taxi
5. 	Haminan kauppatori | Market Place of Hamina
6. 	SpaHotel Hamina ja Linnoituksen uimahalli |
		SpaHotel Hamina and indoor swimming pool
7. 	Reserviupseerikoulu | Reserve Officer School

Hamina Bastionin
juhla- ja tapahtumatilat
Facilities for events

8. 	Raatihuone | Town Hall
9. 	Tervasaaren vierasvenesatama |
		
Tervasaari visitors’ marina

2.

1.

8.
3.

7.

4.

5.
6.

85 km
110 km
145 km
215 km
235 km
300 km
245 km

• konsertit | concerts
• kokoukset ja kongressit |
meetings and conferences
• yritysjuhlat | business events
• yhdistysten juhlat |
events of associations
• perhejuhlat ja sukujuhlat |
family get-togethers and
gatherings
• VIP-tilaisuudet |
VIP events
• urheilutapahtumat |
sports events
• teatteri | theatre
• näyttelyt | exhibitions
• messut | fairs
• myyjäiset ja markkinat |
bazaars and markets

• tapahtuma-areena
katsomoineen |
event arena with stands
• holvistoravintola |
restaurant within the vaults
• juhlakasematti, juhlille ja
kokouksille |
cabinet casemate for parties 		
and meetings
• kokouskasematti, juhlille ja
kokouksille |
conference casemate for
parties and meetings

6.
9.
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TAITOA JA TEKNIIKKAA
Hamina Bastionin henkilökunnan kokeneet ja lähes kaiken
nähneet ammattilaiset ovat aina valmiina auttamaan tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyissä. Kysy lisää Hamina
Bastionin mahdollisuuksista, tekniikasta ja kalustosta!
Tärkeimmät numerot
Areenasta telttakatoksen alla kesäisin
Koko areenan pinta-ala
(telttakatos + koko bastionipiha) 		
Holviston pinta-ala 		
Koko Hamina Bastionin alue 		
Esiintymislava		
Yleisötilaisuuksia		
Katsomopaikkoja		
Holvistoravintola		
Holvistoravintolan kesäterassi		
Juhlakasematti		
Kokouskasematti		
Ruokailumahdollisuus		
		

5500 m²
9700 m²
2200 m²
17 000 m²
80 m²
max. 5000 henkilölle
max. 2200 henkilölle
190 istumapaikkaa
60 istumapaikkaa
60–70 istumapaikkaa
40 istumapaikkaa
tapahtumakohtaisesti jopa 		
tuhansille henkilöille

Tähtihetkiä
Kansainvälistä tunnelmaa
marssin tahtiin
Kansainvälinen Hamina Tattoo -sotilasmusiikkifestivaali täyttää Hamina Bastionin ja
koko Haminan kaupungin musiikilla ja iloisilla ihmisillä joka toinen kesä. Juhlaviikon aikana Hamina Bastionin yleisöä viihdyttävät sotilaalliset marssishow-esitykset – kevyempää
musiikkia ja yllätyksiä unohtamatta!

****

Great moments
International atmosphere
with military music
Hamina Tattoo International Military Music
Festival fills the Hamina Bastion and the town
of Hamina with music and cheerful people
every other summer. During the Tattoo week,
people are entertained by the military march
shows – not forgetting lighter music and
surprises!
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Teknistä infoa
Telttakatos, katsomot ja
lipunmyynti kesäaikana
• nousevat pääkatsomot,
2 x 912 istumapaikkaa
• pienempi nouseva katsomo
max. 400 istumapaikkaa
• katsomot muokattavissa ja käyttöönotettavissa tilaisuuden mukaan
• katsomot kesäisin 5500 m²:n
telttakatoksen suojassa
• porttilipunmyyntiä varten kaksi
lipunmyyntikojua
Tekniikka ja äänentoisto
• sähkömuuntajan nimellisteho 1000 kW
• sähkön jakoverkko kentällä
• lisätekniikan asennusmahdollisuudet
telttakatoksen mastoissa
• kenttäkuulutusjärjestelmä
• vesi-, viemäri- ja sähköliittymät
holveissa

Expertise and technology
The experienced professionals of the Hamina Bastion are ready
to assist you in the arrangements of various types of events.
Ask for more information!
Key numbers
Arena area covered by the canopy
in the summer			
Entire arena area
(canopy + full bastion yard) 			
Area of vaults			
Entire area of Hamina Bastion			
Stage			
Events			
Seats			
Restaurant within the vaults			
Summer terrace of restaurant			
Cabinet casemate			
Conference casemate			
Catering available			
			

Neuvoteltavissa erikseen
• lisäkatsomoratkaisut
• esiintymislava
• paineaita lavan eteen
• valkoinen puuaita alueiden
rajaukseen ja koristeluun
• pöytä-penkkiyhdistelmät
• tynnyrit esim. baaripöydiksi

5,500 m²
9,700 m²
2,200 m²
17,000 m²
80 m²
for max. 5,000 persons
for max. 2,200 persons
190 seats
60 seats
60–70 seats
40 seats
for up to thousands of persons, 		
depending on the event

technical information
Canopy, stands and ticket sales
in the summer
• ascending main stands, 2 x 912 seats
• smaller ascending stand, max. 400 seats
• the stands can be modified and taken
into use as required by the event in question
• in the summer, the stands are covered by
a 5,500 m² canopy
• two ticket sales booths at the gate
Technology and sound reproduction
• rated output of electricity transformer
1,000 kW
• electricity distribution network in the field
area
• additional installations can be made in the
canopy masts
• public address system for the area
• water, sewer and power connections
in the vaults
The following items can be
negotiated separately:
• additional stands
• stage
• barricade fencing in front of the stage
• white wooden fencing for area framing and
decorating
• tables and benches
• barrels for use as bar tables, for example
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KOSKETTAVIA KONSERTTEJA,
SYKÄHDYTTÄVIÄ SYNTTÄREITÄ
Hamina Bastioni on paras paikka järjestää vaikuttava tapahtuma, joka jää yleisön ja kutsuvieraiden
mieleen. Hamina Bastionissa onnistuvat yritysten ja yhdistysten pienemmät ja suuremmat juhlat
sekä konsertit klassisesta rokkiin jopa 5000 hengen yleisölle. Mikä olisi teidän hetkenne Hamina
Bastionissa?

KonserTIT 500–3500 hlöä | Concerts for 500 to 3,500 people
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Concerts and corporate festivities
The Hamina Bastion can serve as the venue of
small and large events of companies and associations, and various types of concerts, for audiences
up to 5,000 persons.What would be the event
for you at the Hamina Bastion?

Tähtihetkiä
Ja yleisö tanssii!
Useat tähtiartistit ovat rokanneet Bastionin tunnelman telttakattoon ja sen
yläpuoliselle taivaalle asti sekä saaneet
yleisön villiksi lumoavissa konserteissaan.

****
Mä oon kolmekymppinen
Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö
Tehy suuntasi Hamina Bastioniin kesällä 2012 viettämään järjestön syntymäpäiväjuhlaa. Kolmikymppisille osallistui
400 juhlavierasta ympäri Suomen. Ohjelmassa oli teatteria, musiikkia ja tietenkin herkullista ruokaa.

YRITYS- JA YHDISTYSJUHLAT 300–500 hlöä | Corporate and other events for 300 to 500 people

****

Great moments
Enchanting concerts,
thrilling parties
Several top artists have performed at
the Bastion and raised the atmosphere
to the canopy ceiling and the sky above,
and made the audiences wild in their
enchanting concerts. The event arena
has also served as the venue of birthday
parties of various types of organisations
and businesses.
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MENEVÄT MESSUT JA MUKAVAT JUHLAT
– TAHDOTKO SINÄKIN?
Hamina Bastionin erikokoisissa, tarpeiden mukaan muunneltavissa tiloissa onnistuvat messut, markkinat,
urheilutapahtumat ja juhlat – lemmikkinäyttelyistä joulumyyjäisiin, ratsastuskilpailuihin, pieniin perhejuhliin
ja suuriin sukujuhliin. Telttakatoksen ollessa talvilevolla luminen bastionipiha ja lämmitetyt holvit ravintolaja kasemattitiloineen ovat avoinna tunnelmallisille talven ajan tapahtumille.

Tapahtumat, juhlat, näyttelyt, messut | Events, Festivities, Exhibitions, Fairs
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Fairs, exhibitions, events and
family parties?
The facilities of the Hamina Bastion are of different sizes, and they
can be adapted as required by the event in question.This is why the
facilities are well suited to events such as exhibitions, markets, sporting
events, and for example memorable family celebrations from weddings
to birthdays.The canopy is dismantled for the winter, but the snowy
bastion yard and the heated vaults with their restaurant facilities are
available for winter events full of atmosphere.

Tähtihetkiä
Tahdotko sinäkin?
Hamina Bastionin holveissa on kuultu jo
useamman kerran ”Tahdon”. Holvistoravintola ja juhlakasematit ovat ikimuistettava ja erilainen paikka pienille ja isoille
perhejuhlille ja sukujuhlille.

****
Talven tunnelmaa holveissa
Syksyisen Valojen Yö -kaupunkifestivaalin
jälkeen Hamina Bastionin telttakatos riisutaan talvilevolle. Bastionipihan ja holviston elämä ei kuitenkaan hiljene, vaan
alueen täyttävät joulun ajan tunnelmalliset tapahtumat, kuten Wanhan Holviston
Joulu.

****

Kruisailua ja kromin kiiltoa
Kromin kiiltoa, kauniita tyttöjä, komeita otsatukkia. Hamina Street Cars ry:n
järjestämä ajoneuvonäyttelytapahtuma
Hamina Bastionissa kesällä 2013 osoitti,
kuinka monipuolisiin näyttelyihin ja messuihin Hamina Bastioni taipuu.

****

Great moments
Summer cruising and winter
atmosphere
The Hamina Bastion is adaptable to a wide
variety of exhibitions and fairs – for example, car shows have displayed the sheen of
chrome, beautiful girls and fashion from
years gone by! One event arranged every
year is the Christmas Market within the
Hamina Bastion. This event taking place
in the vaults and outdoor area of the Bastion is certainly filled with atmosphere.
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OLE OSA UUTTA HISTORIAA
1600-luku
Meren ääreen perustettiin 1653 kaupunki nimeltä Veckelax Nystad, myöhemmin Fredrikshamn, Hamina.
Hamina rakennettiin linnoituskaupungiksi suojaamaan silloista Ruotsin rajaa Venäjän suuntaan.
Hamina Bastionin tuleva alue oli uinuvaa Kirkkojärven ranta-aluetta meren läheisyydessä.
1700-luku
Haminan kaupunkia ympäröivää linnoitusta korjattiin ja uudistettiin 1790-luvulla.
Korjaukset noudattelivat vanhaa bastionilinnoitusperinnettä.
1800-luku
Vuonna 1803 linnoituksen Kirkkojärven puolta alettiin rakentaa uudelleen, modernimman linnoitusjärjestelmän
mukaan, vahvaksi vastukseksi viholliselle. Syntyi suuri keskusbastioni, jonka vallin sisään muurattiin varastoiksi
58 tiiliholvia, niin sanottua kasemattia. Keskusbastioni oli varuskunnan varastoalue yli 100 vuotta.
1900-luku
Rapistuvan, unohtuneen keskusbastionin historiallinen arvo huomattiin. Sen restaurointi aloitettiin
1970-luvulla. Pahoin sortuneet holvit muurattiin melkein kokonaan uudelleen – työhön kului 600 000
uutta tiiltä! Kolmen metrin syvyyteen ulottuvia, jykeviä hirsiperustuksia vahvistettiin.
Linnoituksen valli ja muuri muotoiltiin uudelleen.
Sitten syttyi idea ja keskusbastionin uusi aikakausi alkoi…
Vuonna 1998 keskusbastionin ylle, 25 metrin korkeuteen, nostettiin erikoisvalmisteinen telttakatos.
Alue koki muodonmuutoksen upeaksi tapahtumien estradiksi.
Hamina Bastioni oli syntynyt.
2000-luku
2000-luku on osa Hamina Bastionin vahvaa, uutta historiaa. Hamina Bastionin ovat vallanneet upeat ratsukot,
kuorot ovat lumonneet laulullaan, musikaalit ja teatteriesitykset ovat ilahduttaneet yleisöä, sotilassoittokunnat
ympäri maailman ovat esiintyneet Hamina Tattoossa, Joulupukki on kohdannut Pakkasukon ja yleisön ovat
villinneet lukuisat suomalaiset tähtiartistit.
Tuo oma tapahtumasi tai tule juhlimaan taianomaiselle tapahtuma-areenalle!
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Mikä ihmeen bastioni?

What is the bastion?

Bastioni, suomeksi vallisarvi, on bastionilinnoituksen perusrakenne. Se on puolustukseen suunniteltu tykkiasema, jonka kyljet muodostavat terävän
kärjen ulospäin. Bastionit ja muut linnoituksen
osat muodostavat puolustettavan kaupungin
ympärille tähtimäisen linnoituksen.

The bastion, a defensive gun
position, is a basic structure of the
bastion fortress.The bastions and
other parts of the fortress form a
star-shaped fortress around the
town of Hamina.

Tähtihetkiä
Be part of new history
17th century
A town by the name of Veckelax Nystad was founded beside the sea
in 1653.The town was later known as Fredrikshamn in Swedish and
Hamina in Finnish. Hamina was built as a fortress town to protect
the border of Sweden against Russia.

Valojen Yö valloittaa
Hamina Bastioni on jokasyksyisen Valojen Yö -kaupunkifestivaalin
keskus. Illan aikana lukuisat valot
syttyvät kaupungin tummenevaan
syysiltaan, museot, galleriat, kaupat
ja kirkot ovat auki yömyöhään ja ohjelma huipentuu upeaan ilotulitukseen
Hamina Bastionin valleilta.

****

18th century
The fortress surrounding Hamina was repaired and renovated
in the 1790s.

Great moments

19th century
In 1803, the re-building of the fortress began on the side of lake
Kirkkojärvi.This work resulted in a large central bastion, with 58
vaults called casemates made of bricks within the bulwark to
serve as storage facilities.
The Central Bastion served as the storage area of the garrison for
over 100 years.

From the Night of Lights to chess
tournaments
The Hamina Bastion is the heart of the
events when numerous lights are lit in
the darkening autumn evening in the
annual Night of Lights festival. The
historic vaults have also served as a
venue for the king of games, chess.

20th century
The restoration of the dilapidating and forgotten Central Bastion
commenced in the 1970s. As many as 600,000 new bricks were
used in the work! Later, a new idea emerged, marking the start of a
new era for the Central Bastion: in 1998, a spectacular canopy was
erected above the Central Bastion, turning the area into a stunning
event arena.
The Hamina Bastion had seen the light of day.
21st century
The 21st century is present in the strong, new history of the
Hamina Bastion.The arena has seen spectacular horses and riders,
musicals and theatrical performances, military bands from all parts
of the world have performed in Hamina Tattoo, and Santa Claus has
met with his Russian colleague Grandfather Frost.
Bring your own event to the Bastion,
or join others to celebrate
on the magical event arena!
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Hamina on viehättävä, yli 21 000 asukkaan pikkukaupunki Kaakkois-Suomessa,
Suomenlahden rannalla. Haminan vanha
kaupunki linnoitusvalleineen, meri ja saaristo sekä ystävällinen, aito ja aktiivinen
ilmapiiri tekevät Haminasta ainutlaatuisen ja viihtyisän.
Erikoisen, tähdenmuotoisen linnoituksen
sisällä olevan ympyränmuotoisen asemakaavansa kaupunki sai 1700-luvulla.
Sellaista ei ole muualla Suomessa ja maailmallakin vain muutama.

Taikaa ja tähtihetkiä

Hamina Bastionissa on koettu monia mahtavia hetkiä, sykähdyttävistä tähtiartistien konserteista mielenkiintoisiin näyttelyihin, iloisiin
juhliin ja urheilukilpailuiden huumaan.
Ainoastaan mielikuvitus on rajana ja upea areena sekä jännittävät
holvit ravintola- ja kabinettitiloineen ovat avoinna uusille ideoille ja
tapahtumille.
Ole osa Bastionin uutta historiaa: tule viettämään juhlaa tai tapahtumaa taianomaiseen Hamina Bastioniin!

Magic and great moments
The Hamina Bastion has seen many great moments, from thrilling concerts by top artists to interesting exhibitions, delightful get-togethers and
thrilling sporting events.
Your imagination sets the only limits. The magnificent arena and the
exciting vaults with their restaurant and cabinet facilities are open to new
ideas and events.
Be part of the new history of the Bastion: come and join a party or
other event in the magical Hamina Bastion!

HAMINA BASTIONI
Raatihuoneenkatu 12, Hamina
N 60.57106696 E 27.19974991
Haminan kaupunki / Hamina Bastionin toimisto
Town of Hamina / Hamina Bastion Office
Raatihuoneentori 16, 49400 Hamina
Tel. +358 400 587 715,
hamina.bastioni@hamina.fi
www.haminabastioni.fi

Tervetuloa Hurmaavaan Haminaan
– kauniiseen ja ystävälliseen merenrantakaupunkiin!

Hamina is a charming small seaside town
of some 21,000 inhabitants on the coast
of the Gulf of Finland. The old part of the
town, the surrounding special star-shaped
fortress, the sea and the archipelago as
well as a friendly, genuine and active atmosphere render Hamina unique and
welcoming.
Welcome to the charming Hamina
– the beautiful and friendly seaside town!
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