
Ohjeita Kulosaaren kartanon tilojen vuokraajille 

Alustava varaus on vahvistettava tai peruttava 10 päivän sisällä tehdystä varauksesta. Muuten varaus 

raukeaa. 

Kartanon ennakkovarausmaksu on 200 €.  Ennakkovarausmaksu huomioidaan loppulaskussa. Loppulasku 

lähetetään erikseen ja se on maksettava kaksi (2) kuukautta ennen tilaisuutta. Ennakkovarausmaksua ei 

palauteta. Mikäli varaukseen on aikaa alle kaksi (2) kuukautta, koko summa on maksettava välittömästi. 

Kartanon astiat vuokrataan erillisen hinnaston mukaan.  

Listatkaa valmiiksi tarvitsemanne astiat / määrä vuokraamistanne astioista ja toimittakaa lista viimeistään 

viikkoa ennen tilaisuutta kartanolle. 

• Vuokraamanne astiat tuodaan keittiöön / alakerran tanssisaliin. 

• Kartanon astianpesukone ei ole vuokraajan tai pitopalvelun käytössä. 

• Tilaisuuden loputtua vuokraaja palauttaa astiat keittiöön. 

• Palautetut astiat tarkastetaan ja vuokraaja vastaa mahdollisista rikkoutuneista ja 

kadonneista astioista. 

 

Kartanon tilojen vuokrahintaan sisältyy: 

• kaksi (2) tilojen katselmusta, korkeintaan puoli tuntia kerralla, ylimääräisistä 

katselmuskerroista perimme lisämaksun 70 € / alkava tunti 

• normaalit siivoukset ja kartanolta vuokrattujen astioiden pesu. Mikäli tilat on jätetty erittäin 

epäsiistiin kuntoon, ylimääräiset kulut laskutetaan asiakkaalta 

• varattujen tilojen käyttö, varattuna aikana 

 

Ohjeita vuokraajalle 

• Tanssimiseen varattu tila on alakerran tanssisalissa 

• Kartanon takapiha on käytössä vain keittiön henkilökunnalle 

• Tupakointi on sallittu ulkona sille varatulla alueella 

• Avotulen tai kynttilöiden polttaminen on sallittu vain ulkona ja savukoneiden käyttö on 

kielletty 

• Omien seinäkoristeiden seinille ripustaminen, tai kartanon seinäkoristeiden poistaminen ei 

ole sallittua 

• Pysäköinti on sallittu vain sille varatulla pysäköintialueella. Väärin pysäköityjen autojen 

pysäköintivirhemaksuista emme vastaa. 

• Kartanon piha-alue on pelastustie, joka on pidettävä vapaana. 

• Tilojen vuokraaja vastaa aina järjestyksen valvonnasta ja mahdollisesta häirinnästä. 



• Pöytiä ja tuoleja kartanolla saa siirtää, kunhan huolehditte, että siirretyt pöydät ja tuolit 

asetetaan takaisin paikoilleen. Kantamattomista tuoleista ja pöydistä perimme lisämaksun 100 € 

• Tilaisuuksien kartanolla on päätyttävä viimeistään kello 24.00 tai varattuun aikaan mennessä. 

• Määräaikaan mennessä vuokraajan on huolehdittava kaikki tuomansa tavarat, lahjat sekä 

vieraansa pois. Kartanolle ei voi jättää tavaroita säilytettäväksi tilaisuuden jälkeen. 

• Henkilökunnan paikalle kutsumisesta tilaisuuden alettua perimme lisämaksun    20 € / kerta. 

  

Ilmoitus peruutuksesta on tehtävä kirjallisena sähköpostilla hyj.kulosaarenkartano@wippies.fi 

 


