Hevoshaka, henkilökunnan virkistysalue
Säännöt ja ohjeet
Hevoshaka on Naantalin kaupungin yhteistyötoimikunnan hallinnassa oleva virkistysalue Luonnonmaalla
osoitteessa Kopelantie, Haijainen.
Hevoshaan käyttöön ovat oikeutettuja kaikki Naantalin kaupungin palveluksessa olevat henkilöt
perheineen, Naantalin kaupungin kokonaan omistamien yhtiöiden työntekijät perheineen sekä eläkkeelle
jääneet Naantalin kaupungin entiset työntekijät perheineen. Hevoshakaa käytettäessä mukana tulee aina
olla henkilö, joka on kaupungin henkilökuntaa. Avaimia ei saa luovuttaa muille.
Hevoshaan käyttökausi on 1.5.-15.9.
Isäntä
Emäntä

Hevoshaan taksat 2020
Alueella on keittiörakennus, grillikatos sekä saunarakennus, jossa on takkatila.
Edellä mainitut tilat ovat yhteiskäytössä, eikä niitä voi varata yksityiskäyttöön. Sauna- ja keittiörakennuksen
avaimen voi lunastaa panttia vastaan Naantalin kaupungintalon palvelupisteestä. Myös pidempiaikainen
(1.5.-15.9.) avaimen vuokraus on mahdollista.
Majoitusrakennuksena toimii mökki, jossa on neljä 2 hengen huonetta, joita voi varata. Varauksen voi tehdä
korkeintaan kahdeksi viikoksi kerrallaan. Kerrallaan voi varata enintään kaksi huonetta. Varaukset tehdään
Naantalin kaupungintalon asiointipisteen kautta, puh. 4345 211.
Käyttö- ja panttimaksut ovat yhteistyötoimikunnan vahvistamia ja ne maksetaan avainta noudettaessa.

Majoitusrakennuksen huonemaksu/yö
Saunamaksu/kerta

10 € (sisältää yhteiskäytössä olevien tilojen vapaan
käytön)
5€

Saunamaksu/kk

15 €

Avaintenluovutuksen yhteydessä peritään yhteistyötoimikunnan vahvistama 20 € panttimaksu, joka
palautetaan, kun avaimet on palautettu määräaikaan mennessä. Mikäli avainta ei palauteta, panttimaksu
pidätetään kokonaan.
Avaimet
Avainten luovutus ja palautus hoidetaan Naantalin kaupungin asiointipisteessä, puh. 4345 211.
Palvelupisteestä luovutetaan erikseen sauna- ja keittiörakennuksen avain sekä majoitushuoneen avain.
Majoitushuoneen avain luovutetaan ainoastaan vuokrausajaksi +/- 2 arkipäivää.

Ohjeita käyttäjille

Pysäköinti alueella
Hevoshaan yläparkkialue on tarkoitettu vain huoltoajoon
(isäntä/emäntä/päivystäjä/vesilaitos jne.) ja tavaroiden tuomista/hakemista varten.
Autot tulee muutoin pysäköidä alaparkkialueelle. Tämä siksi, että hätätilanteessa
hälytysajoneuvojen tulee päästä perille asti.
Alaparkista mökille lähtevälle tielle asennettu rautaportti on pidettävä suljettuna. Mökkien
avain sopii porttiin eli autolla pääsee viemään tavarat. Kun auto on tuotu takaisin, portti on
laitettava lukkoon.

Keittiörakennus
Keittiö on kaikkien avaimen lunastaneiden käytettävissä. Keittiötä saavat käyttää myös ne,
joilla ei ole mökkivarausta.
Jääkaappitilan käytössä on huomioitava myös muiden käyttäjien tarpeet. Jääkaappi on
tyhjennettävä omista tavaroista aina ennen poistumista Hevoshaasta. Käytön aikana
jääkaappisäilytettävät tavarat on varustettava selkeällä nimilapulla.
Käytetyt astiat on pestävä välittömästi käytön jälkeen. Kertakäyttöastioita ei ole tarjolla
”talon puolesta”. Käytä vain itse hankkimiasi kertakäyttöastioita.

Kaikki roskat ja jätteet on tuotava itse pois Hevoshaasta.
Jokainen siivoaa itse omat jälkensä: lakaisee lattiat, ravistelee matot ja pyyhkii pinnat.
HUOMIO: Kaivon vesi ei ole juomakelpoista eli juomavesi on tuotava itse mukana.

Saunarakennus
Sauna takkatiloineen on yhteiskäytössä.
Kiuas toimii ajastimella.
Saunarakennuksesta löytyy myös jääkaappi, jota koskee sama ohjeistus kuin keittiön
jääkaappeja.
Takassa ei saa polttaa muuta kuin puhdasta puuta. Roskien polttaminen takassa on kielletty.

Pese sauna käytön jälkeen; aineet ja harja löytyvät takkatuvan puolella olevasta kaapista.
Takkatupa siivotaan käytön jälkeen (mattojen ravistelu, lattian ja pintojen puhdistus
Tyhjennä roskakori lähtiessäsi ja aseta samalla uusi jätepussi paikoilleen

Majoitusrakennus
Majoitusrakennuksesta (4 huonetta) voi huoneen varata korkeintaan kahdeksi viikoksi
kerrallaan. Kerrallaan voi varata maksimissaan kaksi huonetta. Maksu huoneesta on
yhteistyötoimikunnan vahvistaman vuorokausihinnan mukainen ja se maksetaan avainta
noudettaessa.
Huoneessa on kaksi sänkyä ja sähkölämmitys.
Huoneista löytyvät patjat, peitot ja tyynyt. Mökkikäytön yhteydessä on aina käytettävä omia
liinavaatteita (lakanat, tyynyliinat) tai makuupussia. Petivaatteet on tuuletettava käytön
jälkeen.
Huoneiden siivoukseksi riittää pääsääntöisesti lattian lakaisu ja maton ravistelu. Tarvittaessa
lattia on pyyhittävä kostealla.
Ilmoita AINA palvelupisteeseen avainta palauttaessasi mahdollisista vahingoista ja
petivaatteiden huoltotarpeesta.

Grillikatos
Grilli on tarkoitettu ruuanvalmistusta, EI roskien polttoa varten. Huolehdi siitä, että grilliritilät
jäävät puhtaiksi seuraaville käyttäjille. Sama koskee myös kaasugrilliä.
Kynttilöiden polttaminen grillikodassa on sallittua ainoastaan lyhdyissä. Mikäli steariinia
jostain syystä valuu, puhdista jäljet.
Savustuslaatikko on käytön jälkeen puhdistettava ja sijoitettava säilytykseen grillikodan alle.
Muurikkapannu on puhdistettava käytön jälkeen ja suojattava ruokaöljyllä ruostumisen
estämiseksi. Pannua ei saa jättää grillin päälle, koska vesisateella piipusta valuva vesi jää
pannuun makaamaan.
Huolehdi grillausvälineiden puhdistuksesta aina käytön jälkeen.

Laituri
Hevoshaan laituri on tarkoitettu vain uimalaituriksi ja siltä hyppääminen on ehdottomasti
kielletty.

Huussit
Alueelta löytyy kolme huussia, joiden siisteydestä jokainen käyttäjä on vastuussa. Peitä
jätökset aina turpeella. Tyhjät paperirullahylsyt viedään omien roskien mukana pois.
Mikäli turve on loppu, ilmoita asiasta isännälle tai emännälle, yhteystiedot yllä.

Muuta huomioitavaa
Hevoshaan laituriin on mahdollista tulla moottoriveneellä. Purjevene tulee ankkuroida
kauemmas (laiturin päässä syväys on matala).
Soutuvene on pidettävä lukittuna ilkivallan välttämiseksi. Lukkoon sopii saamasi avain.
Jätesäiliö sijaitsee alaparkkipaikalla. Roskat on laitettava jätesäiliöön aina pusseissa, ei
irtoroskina.
Mikäli huomaat paikalla jotain puutteita (paperit, pesuaineet ym.), ilmoita asiasta isännälle
tai emännälle.

Havaitusta ilkivallasta tehdään aina rikosilmoitus.

