Mökin säännöt ja yleisiä ohjeita matkustajalle

Yleisiä ohjeita majoittujalle

1) Huoneiston normaali lämpötila on n. 20–22 ºC. Huomioithan, että lattialämmitystä
säädettäessä valitun lämpötilan saavuttaminen kestää ainakin 12 h. Älä laita vaatteita ym.
tavaroita kuivumaan sähköpattereiden päälle, se aiheuttaa tulipalovaaran.
2) Lämmintä vettä on rajallinen määrä, joten olethan sen suhteen säästäväinen. Vesi lämpiää
suurimmassa osassa kohteita yön aikana.
3) Kun sähkösauna on päällä, osa lämmityksestä voi katketa -> sammutathan saunan heti
käytön jälkeen ja muistathan että huoneiston kaikki sähkölaitteet eivät välttämättä voi olla
päällä yhtä aikaa. Saunan kiukaalle ei saa laittaa mitään tuoksuvia öljyjä yms.
4) Älä kuivata vaatteita saunassa, se aiheuttaa tulipalovaaran.
5) Astianpesukoneeseen ei saa laittaa käsitiskiainetta, ainoastaan konetiskiainetta, ja astiat on
huuhdeltava ennen koneeseen laittoa. Konetta ei saa avata kesken tiskausohjelman. Avaa
astianpesukoneen hana ennen koneen käynnistämistä, ja sulje se ohjelman loputtua.
6) Avaa pyykinpesukoneen hana ennen koneen käynnistämistä, ja sulje ohjelman loputtua.
7) Kynttilöitä ja ulkotulia saa polttaa ainoastaan tulenkestävällä alustalla. Grilli on tyhjennettävä
ja puhdistettava asianmukaisesti. Huolehdithan paloturvallisuudesta.
8) Tupakointi on ehdottomasti kielletty kaikissa sisätiloissa.
9) Muistathan sulkea kaikki ikkunat ja ovet tuulettamisen jälkeen.
10) Mikäli olet siirtänyt huonekaluja, laitathan ne takaisin entisille paikoille.
11) Rantamökeillä: vedä soutuvene käytön jälkeen rannalle tai kiinnitä se muuten kunnolla.
Nosta airot veneeseen. Tuo veneilyliivit sisätiloihin. Suosittelemme veneilyliivien käyttöä
veneessä.
12) Ilmoita huollosta vastaavalle, jos kohteessa on oleskelusi aikana rikkoontunut jotakin. Sovi
korvauksista mökin huoltajan kanssa ennen pois lähtöä.
13) Huomioithan, että majoitusvaraus ei sisällä lakanoita, pyyhkeitä eikä loppusiivousta ellei
muuta ole sovittu ja varausvahvistuksessa mainittu. Vuoteissa tulee käyttää lakanoita; otathan
yhteyttä huollosta vastaavaan, mikäli sinun tarvitsee vuokrata lakanat.
14) Sammuta valot, sulje ikkunat ja lukitse ovet lähtiessäsi. Jätä lämmityksen ja ilmastoinnin
säädöt niin kuin ne olivat saapuessasi (ethän esim. katkaise lämmitystä, koska se voi aiheuttaa
talvella mökin jäätymisen).
15) Otathan yhteyttä huollosta vastaavaan, mikäli tarvitset lisätietoja majoituskohteeseen
liittyen. Mikäli joku laite rikkoontuu vääränlaisen käytön vuoksi, on asiakas korvausvelvollinen.
Kysy aina, mikäli olet epävarma laitteen käytön suhteen.

JOKAMIEHENOIKEUDET
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen Suomessa oleskelevan mahdollisuutta käyttää luontoa
siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei
tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei
kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä. Jokamiehenoikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan
tapa, ja ne perustuvat eri lakeihin. Jokamiehenoikeudet koskevat myös ulkomaalaisia.

Saat:
• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen luonnossa muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla
pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat vahingoittua kulkemisesta
• oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua – voit esimerkiksi telttailla
suhteellisen vapaasti, kunhan pidät huolen riittävästä etäisyydestä asumuksiin
• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
• onkia ja pilkkiä
• veneillä, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä

Kunnioitathan naapurin kotirauhaa pysyttelemällä vähintään 100 m:n etäisyydellä naapurin mökistä,
pihasta, rannasta, saunasta ja laiturista.

Et saa:
• aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille
• häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia
• häiritä poroja ja riistaeläimiä
• kaataa tai vahingoittaa kasvavia puita, ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta
tms. toisen maalta
• tehdä avotulta toisen maalle ilman pakottavaa tarvetta
• häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla (100 m)
• roskata ympäristöä
• ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa
• kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia
• koskea merkittyihin kalapyydyksiin

