
TERVAHOVIN JUHLATILAN VUOKRAUSEHDOT 

1. Vuokrauksen kohde                                                                                                      
Vuokrauksen kohteena on sovitun mukaisesti joko Tervahovin juhlatila tai koko rakennus 
sisältäen myös rakennuksen toisessa päässä sijaitsevan saunakabinetin. Vuokraukseen sisältyy 
aina oikeus piha- ja ranta-alueen käyttöön. Vuokraajan käytettävissä ovat kaikki tiloista löytyvät 
koneet ja laitteet. Vuokraukseen eivät sisälly astiat eivätkä pöytäliinat.

2. Varaus-, maksu- ja peruutusehdot 
Normaalisti tilojen vuokrausaika on aina koko viikonloppu alkaen perjantaina klo 10 ja päättyen 
sunnuntaina klo 17. Lisätunneista voidaan sopia erikseen tilavarauksen yhteydessä.
Varauksen yhteydessä tilojen vuokraajalle lähetetään varausmaksulasku (200EUR) ja laskun 
maksu vahvistaa varauksen. Laskun maksuaika on 7 vuorokautta. Jos laskua ei ole maksettu 
eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu automaattisesti. Loppumaksusta asiakas saa toisen 
laskun, jonka eräpäivä on n.30 vuorokautta ennen varattua ajankohtaa. 
Jos asiakas peruu kirjallisesti (sähköpostilla) varauksen 90pv ennen tilaisuuden ajankohtaa, 
varausmaksu palautetaan. Alle 90pv peruutukset ei oikeuta varausmaksun takaisin maksuun. 
Peruutuksen tapahtuessa alle 30pv vuorokautta ennen tilaisuuden ajankohtaa, veloitetaan 100% 
vuokrahinnasta.                                                                                                                                                                                                                                                               
Tilojen vuokraajan on oltava täysi-ikäinen. 
Ylivoimaisesta esteestä johtuen (esim. vesivahinko, tulipalo tai ilkivalta) Hovikallio Oy voi 
perua varauksen ilman korvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua. Asiakkaalla on tällöin 
oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. 

3. Avain 
Juhlatilan avain on noudettavissa Tervakallion leirintäalueen vastaanotosta perjantaina klo 10 
alkaen. Avain tulee palauttaa sunnuntaina noutopaikkaan klo 17 mennessä.  
Hävinneestä avaimesta peritään 100EUR korvaus. 

4. Vahingot ja siivous 
Tilojen vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön 
omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä. Vuokraaja on 
vastuussa myös vuokra- ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tiloissa olleiden 
toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta. 
Tilat tulee siivota periaatteella ”mitä tuot, viet pois”. Tarkemmat siivousohjeet ja siivousvälineet 
löytyvät juhlatilan keittiön kaapista. Etupihalta löytyy iso roskalaatikko. Siivouksen 
laiminlyönnistä Hovikallio Oy veloittaa 150EUR. Loppusiivouksen voi myös tilata etukäteen 
hintaan 100EUR. Vuokranantaja ei vastaa tiloihin jätetyistä arvokkaista esineistä

5. Järjestys ja tilaisuuden aikarajat
Varsinaista aikarajaa tilaisuuden kestolle ei ole, mutta mahdollisen esiintyjän/orkesterin on 
lopetettava viimeistään klo 24. Tästä eteenpäin myös kaikki ulko-ovet on pidettävä suljettuina. 
Hovikallio Oy:llä, sen valtuuttamalla edustajalla ja viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, 
mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle. Tilaisuus voidaan 
keskeyttää myös, mikäli näitä vuokraehtoja ei noudateta. 
Tupakointi kaikissa sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille varatulla alueella 
Tervahovin pihalla siten, ettei tupakoinnista aiheudu haittaa. 
Vuokraaja vastaa tilojen lukitsemisesta koko vuokra-aikaina. Vuokralainen vastaa siitä, että 
kaikki tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat vuokrausehtoja.

6. Muuta
Tiloihin voi tuoda omat alkoholijuomat ja pitopalvelun voi ottaa haluamastaan paikasta. 
Vuokranantaja säilyttää tiloihin jääneitä tavaroita 14 vrk vuokrauksen päätymisen jälkeen. 
Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen tiloissa on kielletty.


