AHORANNAN LEIRI- JA VIRKISTYSALUE


Sijaitsee Hattulan kunnassa Takajärven rannalla, osoite: Takajärventie 728, 13500
Hämeenlinna (viitoitus Kalvolantien ja Hyrväläntien risteyksestä)



Loppusiivous kuuluu vuokraajan vastuulle



Mökkikansiosta löytyy alueen tarkemmat järjestyssäännöt sekä palotarkastuspöytäkirja
(14.6.2010)



Alueella: päärakennus, saunamökki (puuvaja), erillinen varasto, vesivessatilat (6 kpl),
ruokailukatos, grillauskatos, pelikenttä, rantalaituri, kaksi venettä, kaksi kanoottia,
pumppukaivo (hanavesi päätaloon ja saunan ulkoseinään), kota (10 hlö), nuotiopaikka



Majoittumismahdollisuudet:
- päätalon yläkerrassa palomääräysten mukaan saa yöpyä enintään 10 henkilöä;
majoitus sängyissä (patja, tyyny ja peite), alakerrassa 50 henkilöä lattialla, mikäli
yläkerrassa ei ole majoittautuneita
- päätalon alakerrassa "keittiökamarissa" neljä vuodepaikkaa (patja, tyyny ja
peite)
- saunamökissä kaksi vuodepaikkaa
- majoitus omassa teltassa, matkailuvaunussa tai matkailuautossa
- patjat, tyynyt ja peitot ovat vain sisäkäyttöön tarkoitettu
(HUOM! Ota mukaan oma makuupussi tai omat lakanat)



Ruuanlaittomahdollisuudet:
- päätalossa on vähävarusteinen keittiö (hella ja uuni, jääkaappi, arkkupakastin,
mikro, kahvin- ja vedenkeitin), saunamökissä hella ja 2 jääkaappia
- grillauskatos, kota (polttopuita saunamökin puuvajassa)
- juomakelpoinen vesi tulee vain keittiöön ja saunan ulkoseinässä olevaan
hanaan



Aluetta vuokrataan kesäajaksi 1.5.–30.9. yksityisille, yhteisöille ja yrityksille, myös
ulkopaikkakuntalaisille



Vuokrausvuorokausi alkaa klo 14.00 ja päättyy seuraavana vuorokautena klo 12.00



Vuorokausivuokrat (Hattulan sivistyslautakunnan päätös 20.11.2014 § 75):
- 180 € / vrk
- Hattulan perusturvan ja sivistystoimen alaisilta yksiköiltä ei peritä vuokraa
(päiväkodit, koulut)



vuokraukset ja tiedustelut: Laura Waulu 050 563 0862, laura.waulu@eduhat.fi

päivitetty 4.5.2018

AHORANNAN LEIRI- JA VIRKISTYSALUEEN
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1§

Ahoranta on järjestöjen ja yksityisten yhteisöjen virkistysalue, jonka kaikki rakenteet
ovat lainaajien käytössä myönnetyn vuoron aikana.

2§

Maksut on suoritettava lähetetyn laskun mukaan.

3§

Kaikki myönnetyt/vahvistetut käyttövuorot ovat sitovia. Peruutusmaksu on 50%
varauksen summasta.

4§

Avaimet käyttövuoron haltija saa kunnan palvelupisteeltä kirjastolta (Kauppatie 3,
Parola)

5§

Käyttövuoro alkaa varausvuorokaudella klo 14.00 ja päättyy seuraavana
vuorokautena klo 12.00.

6§

Tilauksen tekijä vastaa järjestyksen säilymisestä käyttövuoron aikana. Tiloja ei
vuokrata alle 18-vuotiaille.

7§

Tupakointi sisätiloissa on kielletty

8§

Valvojan tehtävänä on:
– vastata tilojen asianmukaiseen kuntoon saattamisesta käyttövuoron jälkeen
yhteisvastuullisesti muiden kanssa, mm. siivous (ohjeet siivouskaapin ovessa)
– huolehtia muiden järjestyssäännön määräysten noudattamisesta

9§

Ahorannan käyttäjien on varottava häiriön aiheuttamista naapureina oleville
asukkaille. Alueella on hiljaisuus klo 22.00 – 6.00. (Vesi kantaa äänen)

10 §

Rakenteille ja irtaimistolle aiheutetut vahingot joutuu käyttäjä korvaamaan.
Ylimääräisestä siivouksesta laskutetaan erikseen 100€.

11 §

Kiinteistöön liittyvistä asioista virka-ajan ulkopuolella vastaa kunnan
kiinteistöpäivystys 050 3619 227

12 §

Tämän järjestyssääntö koskee kaikkia virkistysalueen käyttäjiä.

13 §

Sääntöjen noudattamatta jättäminen aiheuttaa käyttövuorojen epäämisen vapaaaikatoimen määräämäksi ajaksi.

Jari Salmela
liikunta- ja vapaa-aikatoimenpäällikkö

