
NÄIN VIIHDYT FURUVIKISSA

Furuvik on Helsinki-Tallinna Seura ry:n hoidossa oleva viehättävä puuhuvila Helsingin
merellisessä Laajasalossa. Kaikkien Furuvikin vieraiden parhaaksi olemme luoneet 
ohjeet, joita noudattamalla voimme jatkossakin vuokrata viihtyisiä Furuvikin tiloja 
edelleen.

PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖAIKA

Tarkka vuokra-/luovutusaika sovitaan etukäteen.
Arkisin majoitustilat ovat vuokraajan käytössä seuraavan päivän klo 12.
Jos tilaisuus ylittää sovitun ajan, on asiasta sovittava hinnaston mukaisesti isäntien 
kanssa.

KEITTIÖN KÄYTTÖ

Keittiön n. 80 hengen perusastiasto on tilaajan käytössä. Varustuksiin kuuluvat 
jää/viileäkaappi/pakastin, paisto/kiertoilmauuni, laitoskahvinkeitin sekä 
astianpesukone.
Tilaaja huolehtii ruokailu-välineiden pesusta ja laittaa astiat omille paikoilleen.
Rikkoutuneista astioista on ilmoitettava isäntäväelle, jolloin niistä peritään 
omakustannushinta.
Jos keittiön jälkisiivous jää isäntäväen tehtäväksi, peritään siitä hinnaston mukainen 
korvaus.

SAUNAT

Saunojen käytöstä sovitaan aina isäntäväen kanssa. Saunat jätetään siistiin kuntoon, 
vihdan käyttö kielletty.

SIIVOUS

Vuokraaja huolehtii astioiden tiskauksesta ja siitä, että ne ovat takaisin omilla 
paikoillaan. Myös tilojen ja ulkoalueiden siivoaminen, roskien huolehtiminen 
jäteasioihin sekä huonekalujen palauttaminen takaisin paikoilleen kuuluvat 
vuokraajalle. Lattiapintojen pesun hoitaa isäntäväki.
Tilojen siivoamisesta pitää sopia etukäteen isäntäväen kanssa erillistä korvausta 
vastaan.
Mikäli isännät joutuvat suorittamaan jälkisiivouksen ilman tällaista sopimusta, on 
lisäkorvaus hinnaston mukainen.

Siivouksen lähtöhinta on 120 euroa ja laskutetaan jälkikäteen (katso liite). Mikäli 
hoitaa osan siivouksesta laskun summa pienenee. Mikäli tilat ovat lähtiessä samassa 
kunnossa kun tullessa siivouksesta peritään minimisumma 40 euroa.

LIINAVAATTEET

Yövieraiden on yleisen siisteyden vuoksi käytettävä lakanaa, makuupussia tms. 
Huvilasta voi vuokrata liinavaatteita. Mikäli on yöpynyt ilman liinavaatteita peritään 
lisämaksu.

LAITTEET JA SOITTIMET

Isäntäväen kanssa erikseen sovittuna vuokraajan käytettävissä ovat piano, televisio, 
videot, stereot, piirtoheitin valkokankaineen sekä fläppitaulu. Grillaukseen löytyy 
kaasu-, puu- sekä sähkögrilli.

YÖRAUHA

Yleiset järjestyssäännöt pätevät. Erityisesti äänentoistolaitteita käytettäessä on 
muistettava klo 23.00 jälkeisestä ”yörauhasta ja naapurien huomioonottamisesta”. Klo 
23 jälkeen on suositeltavaa pitää ikkunat ja ovet kiinni.

AVAIMET JA OVIEN LUKITSEMINEN



Isäntäväki huolehtii rakennusten ovien avaamisesta ja sulkemisesta. Avaimia ei 
luovuteta vuokraajien käyttöön.

VUOKRAAJAN VASTUU JA KORVAUSVELVOLLISUUS VAHINGON SATTUESSA

Kaikista erityisjärjestelyistä tulee neuvotella isäntäväen kanssa ennen tilaisuutta!
Vuokraaja sitoutuu noudattamaan tilojen käytöstä annettuja kirjallisia ohjeita “Näin 
viihdyt Furuvikissa” sekä isäntäväen erikseen antamia suullisia ohjeita.
Vuokraaja vastaa tilaisuuden aikana järjestyksenpidosta.
Vuokraajan on ilmoitettava isäntäväelle kaikista aiheutuneista vahingoista ja 
havaitsemistaan vioista, vuodoista tms. niiden sattuessa.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan kaikki vuokra-aikana aiheutuneet vahingot 
riippumatta vahingon aiheuttajasta. Tämän vuoksi suositellaan tilojen katselmusta 
ennen niiden käyttöä ja käytön jälkeen.
Vuokratut tilat on luovutettava vuokrakauden päättyessä, ellei isäntäväen kanssa ole 
sovittu muuta. Yliajasta laskutetaan hinnaston mukaan jälkikäteen.

PALOTURVALLISUUS

Tupakointi ja suojaamattomien kynttilöiden käyttö on sisätiloissa kielletty. Takkojen 
käytöstä sovitaan aina isäntäväen kanssa ja noudatetaan erityistä huolellisuutta. 
Samasta syystä grillin käytöstä sovitaan jo tiloja vuokrattaessa.
Sammuttimet, hätäpoistumis-tikkaat ja poistumistiet on merkitty pohjapiirrokseen. 
Vierailijoiden ja erityisesti yöpyjien on syytä selvittää etukäteen turvallisimmat 
poistumistiet hätätilanteessa.

MUUTA:

Ulkotilat ovat siinä kunnossa kun ovat varauspäivänä, emme toteuta asiakkaiden toiveita esim. 
ruohonleikkuusta.

Laiturin pääty on yhteysveneen käytössä, sivu on vuokraveneille.

Ainoastaan huvilan sisävessat ovat huvilan asiakkaiden käytössä.

Mikäli isännät huomaavat esim. tarpeiden tekemistä pihapiiriin tai tupakantumppien heittämistä 
tuhka-astioiden ohi, peritään tästä jälkikäteen maksu, 50 €/rike.

Tarvitsetteko viranomaislupia esim. rakettien ammuntaan? Hoidattehan luvat kuntoon etukäteen 
poliisin/merivartioston kanssa. Asiasta pitää myös sopia isäntien kanssa.

Ilmoitattehan aina heti mikäli jokin on mennyt rikki juhlien aikana.

Jätättehän myös saunat siisteiksi lähtiessäsi (ei tarvitse lakaista tai putsata).

Kunnioitattehan vanhaa Furuvikin huvilaa sekä ympäristöä.

VIIHTYISÄÄ OLESKELUA FURUVIKISSA!

Tiedustelut ja varaukset:

Furuvikin huvila
Furuvikintie 5, 00870 Helsinki
puhelin: 050 4949 119
sähköposti: furuvikinhuvila@gmail.com

mailto:furuvik@hetas.com
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