
 

MAJAN VUOKRAUSSÄÄNNÖT 

 
Varmista että vuokrausvaiheessa sovitut asiat ovat kunnossa ja että vuokrausaika ja vuokra on sovittu 
etukäteen. 
Sovittua vuokrausaikaa on ehdottomasti noudatettava. Luovutusajankohdan ylittäminen aiheuttaa 
ongelmia seuraaville vuokraajille ja huoltotoimenpiteille. Lisäajasta veloitetaan erillinen  maksu jokaiselta 
alkavalta tunnilta (50 euroa/tunti). Lisäajalta veloitus on aina täysien tuntien mukaan. 
Vuokraan sisältyvät keitto- ja ruokailuvälineet, sekä takkapuut. Liinavaatteet ja tyynyt eivät kuulu 
vuokraan. Asiakkaiden edellytetään käyttävän omia liinavaatteitaan. 
Majan siivouksesta käytön aikana ja lähtösiivouksesta huolehtii asiakas itse. 
Lemmikkien tuonti sisätiloihin on kielletty. 
Tulen teko  vain tulisijoihin (takka). 
Ulkotulien polttaminen sallittu vain piha-alueella. Ei terassilla tai portailla! 
Kynttilöiden, mukaan lukien lämpökynttilät polttaminen on sallittu vain palamattomilla alustoilla. 
Huomioi mm. seuraavat asiat ennen kuin luovutat majan lähtiessäsi: 

 Roskien vienti jäteastiaan / uuden roskapussin laitto. 

 Lattioiden imurointi ja kostealla pyyhkiminen. Pöytien ja pintojen puhdistus ja kostealla pyyhkinen. 

 Wc-istuimen ja pesualtaan puhdistus. 

 Keittiöaltaan puhdistus ja astianpesukoneen tyhjennys. 

 Huonekalut ja varusteet paikoilleen,  tahrojen puhdistus. 

 Ulkokuistin ja pihan siistiminen sekä tuhkakupin puhdistus. 

 Täytä polttopuulaatikot. 

 Tarkista että ovet ja ikkunat tulevat lukituiksi eikä sähkölaitteita jää päälle (kiuas, sähköhella jne). 
Sammuta kynttilät. 

 
Saunan ja pesuhuoneen lattiat huuhdellaan vedellä käytön jälkeen. 
 
Mikäli vuokra-ajan päättyessä siivousta ei ole tehty ja majan huoltaja joutuu sen suorittamaan ennen 
seuraavan asiakkaan saapumista, siivous veloitetaan asiakkaalta toteutuvien kustannusten mukaan.  
Majan ilmoitettua henkilömäärää ei saa ylittää. 
Tupakanpoltto sisätiloissa on ehdottomasti kielletty.  
Asiakas on velvollinen korvaamaan kohteelle ja sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingon. 
 
Saunan lämmitys 
Saunassa on sähkökiuas, jossa on kaksi säätönuppia. Toisesta asetetaan lämmitysaika ja toisesta 
lämmitysteho. 
Vältä saunan tarpeetonta lämmitystä ja kiukaan päällä pitämistä! 
 
Ilmalämpöpumpun lämpötila on säädetty valmiiksi normaalia huonelämpötilaa vastaavalle tasolle. 
Lämpöpumppu on käytössä vain lämmityskauden aikana. Lämpöpumpun säädöistä vastaa 
vuokranantajan edustaja. 
Kylpytynnyrin käytöstä sovittava erikseen vuokrausvaiheessa. Veloitus oman kylpytynnyrin käytöstä on 25 
euroa/kerta. 
 
Huolehdi siitä että tilat jäävät siistiin kuntoon ja  myös seuraavan vuokralaisen on mukava tulla paikalle ! 
Lavian Metsästysseura ry pidättää oikeuden vuokraussääntöjen muutokseen. 
 
Yhteyshenkilö vuokrausasioissa: Heikki Nygård p. 040 063 9235 


