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Vuokrausehdot rantasaunan vuokraajalle  

Varaaminen. Saunan varaukset hoidetaan kunnanviraston asiakaspalvelupisteessä, Keskustie 1, 36600 Pälkä-ne, 
p. 03 579 11. Avoinna arkisin klo 9-15.  
 
Varausaika. Saunan varauksen aloitus- ja päättymisaika sovitaan aina tilauksen yhteydessä. Aloitusaika on aina 
kuitenkin aikaisintaan klo 10.00 ja päättymisaika viimeistään klo 22.00. Tilojen vuokraajan on oltava vähintään 
18-vuotias ja oikeustoimikelpoinen.  
 
Varustus. Tiloissa on sähkölämmitteinen kiuas, suihkut, takka, wc-tilat, jääkaappi, mikroaaltouuni, kahvin-
keitin ja vedenkeitin. Saunalla ei ole astioita. Vesipiste on wc-tiloissa. Tästä syystä suositellaan käytettäväksi 
kertakäyttöasioita. Vuokraaja huolehtii saunan lämmittämisestä. 
  
Avaimet. Vuokraaja vastaa avaimesta ja sen palauttamisesta. Avain noudetaan kunnan asiakaspalvelupistees-tä 
sen aukioloaikoina. Lähtiessä avain pudotetaan saunalla olevaan lukolliseen laatikkoon. Hävinneestä avaimesta 
peritään maksu syntyneiden kustannusten mukaisesti. 
  
Henkilömäärä. Tilat soveltuvat noin 10 hengelle. 
  
Pysäköinti. Saunan läheisyydessä on levennykset autojen pysäköintiä varten.  
 
Vahingonteko ja järjestys. Tilojen vuokraaja vastaa Pälkäneen kunnan omaisuudelle aiheutuvista vahingoista 
sekä niiden korjaamisesta aiheutuvista kustannuksista. Kiinteistölle, laitteistoille ja irtaimistolle aiheutuneet 
vahingot veloitetaan syntyneiden kustannusten mukaisesti. Pälkäneen kunta ei ole vastuussa tiloissa sattu-
neista henkilövahingoista, eikä vuokraajan omaisuuteen kohdistuneista vahingoista. Pälkäneen kunnalla tai sen 
valtuuttamalla edustajalla on oikeus tarpeen vaatiessa keskeyttää tilaisuus saunatiloissa, mikäli tilaisuu- 
den katsotaan aiheuttavan häiriötä ulkopuolisille. Vuokraaja vastaa kaikista järjestyshäiriöiden tai ilkivallan 
aiheuttamista kuluista esim. Pälkäneen kunnalle, naapureille ja viranomaisille. Alueella on tallentava kame-
ravalvonta. Saunalla yöpyminen on kielletty. 
  
Tupakointi. Tupakointi on sallittu vain ulkotiloissa. Tupakoitsijoille tulee varata oma paikka ja astiat ulko-
alueella. Vuokraaja siistii tupakointipaikan tilaisuuden jälkeen. Mikäli sisätiloissa on tupakoitu, laskutetaan 
vuokraajalta siivous- ja tuuletustyöstä aiheutuneet kustannukset. 
 
Lisäsiivouspalvelu. Käytön jälkeen tilat on siivottava ja jätettävä siistiin kuntoon. Vuokraajan on huolehdit-
tava, että myös saunatilaa ympäröivät ulkoalueet ovat siistit eikä niissä ole roskia yms. Vuokraajan on vietävä 
roskat, pullot, tölkit yms. pois saunalta vuokra-ajan päättyessä. Ulkoalueella on jäteastia roskia varten. Mikäli 
lisäsiivouksen tarvetta ilmenee, laskutetaan vuokraajaa syntyneiden kustannusten mukaisesti. 
  
Kynttilät. Kynttilöiden polttaminen sisätiloissa ei ole sallittua ja ulkotiloissa se on tehtävä erityistä huomiota 
noudattaen ja huolehtien, etteivät kynttilät/ulkotulet roisku rapuille tai terassin lattialle ja sytytä rakenteita 
tuleen. 
  
Pois lähdettäessä. Varausajan päättyessä saunalta ja piha-alueelta tulee poistua välittömästi ja melua 
aiheuttamatta. Asiakkaan tulee huolehtia takan asianmukaisesta sammuttamisesta, kytkeä sauna pois päältä, 
sammuttaa valot ja sulkea ovet lähtiessään. Avain jätetään saunalla olevaan lukolliseen laatikkoon. Mikäli ovet 
jäävät auki, vastaa asiakas mahdollisista vahingoista.  
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Maksuehdot. Pälkäneen kunta veloittaa vuokraajalta käyttöä ennen sovitun vuokrahinnan. Vuokrahinta 
maksetaan avainta noudettaessa käteisellä tai pankkikortilla.  
Yhdistyksillä ja yrityksillä on edelleen mahdollisuus maksaa myös laskulla.  
 
Reklamaatio. Mahdolliset reklamaatiot on esitettävä heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä sähköpostitse 
osoitteeseen palkane@palkane.fi tai puhelimitse numeroon 03 579 11. Pälkäneen kunta ei vastaa sellaisesta 
vuokraajalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu Pälkäneen kunnasta riippumattomista syistä (force 
majour). 
 
Osoite. Saunan osoite on Lomakodintie 13, 36600 Pälkäne. 
 

 


