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SF-Caravan Hyvinkään seutu ry
TERVETULOA VIHTIPARK CARAVANALUEELLE!
Vierailijoille Ja Kausipaikkalaisille
1. ALUEELLE SAAVUTTAESSA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nopeusrajoitus alueella on 5 km/h lasten turvallisuuden takaamiseksi.
Alue on Vantaan kaupungilta vuokrattu ulkoilualue.
Kaikki matkailuajoneuvolla liikkuvat ja telttailijat, ovat tervetulleita majoittumaan alueella
isäntäpäivystysaikoina.
Tullessasi alueelle tunnistat isännät huomiovärisistä isäntäliiveistä, isännän tavoittaa isäntävuoron aikana
soittamalla VihtiParkin puh. numeroon 044 096 625, isäntävaunut merkitty oransseilla viireillä (1-3 kpl).
Alueella toimii isäntäpäivystys ympäri vuoden perjantaista klo 18 alkaen sunnuntaihin klo 15 asti.
Kesäkaudella 1.6.-31.8. isännän tavoittaa alueelta joka päivä.
Sisäänkirjautuminen ja maksuliikenne hoidetaan isäntien toimesta.
Viranomaisten, hätätilanteiden ja yöpymisten tilastoinnin edellyttämä matkustajailmoitus tehdään isännän
sisäänkirjatessa majoittujat alueelle. Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia majoittujia ja tiedot täytetään
kaikista alueella yöpyvistä henkilöistä vaunu/telttakunnittain.
Vierailija/kausipaikkalainen on velvollinen esittämään jäsenkortin maksutapahtuman yhteydessä.
Telttailu alueella on sallittu isäntien määrittämillä paikoilla.
Kävijöille annetaan alueelle saavuttaessa tiedote, joka sisältää aluesäännöt ym. ohjeistuksia.
VihtiParkin Pelastussuunnitelma on nähtävillä ilmoitustauluilla.
Asutussa matkailuajoneuvossa kaasukotelo on lukitsematon.
Toimikunnalla on oikeus tarvittaessa lukea sähkömittari ja tarkistaa sähkökytkennät.
Turvaväli alueella on 4 metriä. Myös auto lasketaan saman yksikön palokuormaan.

2. YLEISTÄ
•
•
•
•
•
•
•

Hiljaisuus alueella on klo 23.00 – 7.00
Aluetta ympäröivät yksityisalueet, kunnioita naapurien rauhaa.
Lapset ovat alueella vanhempiensa vastuulla.
Alueella oleva on velvollinen tutustumaan yhdistyksen ja alueen sääntöihin ja noudattamaan niitä.
Alueella oleva on velvollinen noudattamaan alueen isännän antamia ohjeita.
Alueella oleva on velvollinen huolehtimaan yhteisten alueiden ja yleisten tilojen siisteydestä.
Matkustajailmoituksen allekirjoittanut tai kausipaikan haltija vastaa matkailuajoneuvoaan käyttävien
perheenjäsenten ja vieraiden käyttäytymisestä alueella.
• Yhdistys ei korvaa matkailuajoneuvoille, vetoautoille tai lisävarusteille mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.
Jokainen vakuuttaa itse kalustonsa.
• Mahdolliset treffimaksut ym. tapaamismaksut eivät sisälly aluemaksuun.
• Alueella on kausipaikkoja ja vieraspaikkoja. Kausipaikkalaisen loman aikana vierailijoita voidaan sijoittaa
myös vapaille kausipaikoille.
• Kotieläimet pidetään kytkettyinä ja ulkoilutetaan alueen ulkopuolella. Mahdolliset jätökset kerätään pois
caravan-alueelta. Huomioithan muut asukkaat ja että koiria ei saa ulkoiluttaa ranta-alueella edes
talvikaudella.
• Alueella on juomavesi- ja järvivesipisteet merkittyinä.
• Alueella vuokrattavissa soutuvene ja polkuvene.
3. SAUNAT
• Alueella on kaksi saunaa: iso sauna naisten ja miesten vuoroilla, lisäksi kesäaikana uikkarisauna
SAUNA-AJAT OVAT NÄHTÄVILLÄ ILMOITUSTAULUILLA
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KAUSIPAIKKALAISTEN OHJEET
4. KAUSIPAIKAN KÄYTTÖSOPIMUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kausipaikkaan ovat oikeutettuja matkailuajoneuvojen käyttäjät, sekä Vantaan kaupungin asukkaat.
Kausipaikasta sovittaessa tehdään kirjallinen kausipaikan käyttösopimus, jonka allekirjoittaa yhdistyksen
varsinainen jäsen. Kausipaikkaan sisältyy isäntävelvoite.
Kausipaikkalainen on velvollinen huolehtimaan alueella käytettävien yhteystietojensa oikeellisuudesta.
Kausipaikkaa ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle.
Kausipaikka periytyy mahdollisessa kuolemantapauksessa puolisolle tai lapselle hänen sitä halutessaan.
Myös puolison tai lapsen on oltava oikeutettu kausipaikkaan.
Matkailuajoneuvossa saavat oleilla perheenjäsenet (isovanhemmat, vanhemmat, lapset ja lastenlapset).
Heiltä ei edellytetä samassa osoitteessa asumista.
Kausipaikkalaisten keskenään tapahtuvat paikan vaihdot hyväksytään Vihtiparktoimikunnan päätöksellä.
Matkailuajoneuvon on oltava katsastettuna, vakuutettuna ja liikennöitävässä kunnossa koko ajan.
Matkailuajoneuvon katsastustodistus on myös uudelleenkatsastus- tai ajoneuvonvaihtotilanteessa esitettävä
isännälle, joka ottaa siitä kopion alueen käyttöön.
Kausipaikkalainen tekee matkustajailmoituksen vuoden alussa ja lisäksi, jos yöpymistietoihin tulee
muutoksia.
Kausipaikkalaisten sähkönkäyttö on maksettava vähintään kolme kertaa vuodessa, huhtikuun, elokuun ja
joulukuun loppuun mennessä.
Isäntäpäivystyksen ulkopuolella täytetyt lomakkeet jätetään ilmoitustaululla olevaan lukittuun
postilaatikkoon.

5. KAUSIPAIKAN IRTISANOMINEN
•

•
•
•
•

Kausipaikan irtisanominen tehdään kirjallisesti paperilla tai sähköisellä viestillä Vihtiparktoimikunnan
puheenjohtajalle/kausipaikkavastaavalle. Irtisanomisaika on 1 kokonainen kalenterikuukausi. Kausimaksu
suoritetaan irtisanomista seuraavan kuukauden loppuun asti. Osavuotisten kausipaikkasopimusten maksuja
ei palauteta.
Mikäli kausipaikan maksaminen laiminlyödään, kausipaikan käyttösopimus katsotaan päättyneeksi.
Jos sopimusrikkomuksen tai sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi kausipaikan käyttösopimus
puretaan kesken sopimuskautta, maksettuja kausipaikkamaksuja ei palauteta.
Yhdistyksellä on oikeus irtisanoa kausipaikan käyttösopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla. Yhdistys on
tällöin velvollinen palauttamaan ennakkoon maksetut kausipaikkamaksut.
Kausipaikkalaisen luopuessa paikastaan on paikka saatettava alkuperäiseen kuntoon.

6. KAUSIPAIKAN RAKENTEET
•

•
•
•
•

Lava saa olla enintään vaunun korin tai auton pituinen ja jos teltan muoto niin vaatii, tarvittava ylitys on
sallittu. Lavan syvyys saa olla enintään 2,5 m. Jos käyttöön tuleva teltta tai katos vaatii syvemmän lavan, sen
rakentaminen edellyttää yhteyden ottamista Vihtipark-toimikunnan puheenjohtajaan, jonka esityksestä
toimikunta mahdollisesti hyväksyy ehdotetun lavarakennelman. Portaat saavat olla nousemista varten.
Lavarakenteeseen saa kiinnittää kaiteen (korkeus enintään 1,2 m). Rakenteita ei saa upottaa maahan. Lava ei
saa ulottua vaunun alle. Lisäksi on huomioitava turvavälit ja maasto-olosuhteet sekä naapurin esteetön
poispääsy omalta paikaltaan. Uuden asukkaan on korjattava mahdollinen entisen asukkaan lava sääntöjen
mukaiseksi.
Mikäli vaunussa ei käytetä telttaa, on vaunun edustalle mahdollista rakentaa lavarakennelma vaunun korin
tai auton pituisena. Leveys on enintään 2,5 m. Turvavälit on huomioitava.
Standby-telttoja saa käyttää alueella (vapaasti putkien varassa seisovat teltat). Mikäli teltta jätetään alueelle,
yhdistys ei vastaa mahdollisista vaurioista.
Vaunupaikka ja sen ympäristö on pidettävä siistinä.
Vaunupaikalla ei saa olla pysyviä rakennelmia, kuten kukkapenkkejä.
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7. MATKAILUAJONEUVON VIEMINEN ALUEELTA, ESIM. LOMALLELÄHTÖ
•
•

Lomalle lähdettäessä kausipaikka on jätettävä siistiksi. Lavalla olevat tavarat on jätettävä niin, että paikalle
voidaan ottaa tilapäiskävijä poissaolon ajaksi.
Kausipaikan lunastaneen on hoidettava aluemaksut ja sähkönkäyttömaksut (valokuva kännykkään
mittarilukemasta tai isäntä käy vaunulla lukemassa mittarin) poistuessaan matkailuajoneuvon kanssa
alueelta, sekä ilmoitettava paluupäivä isännälle. Kausipaikka on poissaolon ajan yhdistyksen käytössä.

8. ISÄNTÄVELVOITE
•
•
•
•
•
•

Isäntävelvoite sisältyy kaikkiin jatkuviin ja osavuotisiin kausipaikkasopimuksiin.
Isännän tehtävät on kuvattu toimistossa olevissa isännän ohjeissa.
Isäntien alkoholinkäyttö on ehdottomasti kielletty.
Isäntien on käytettävä isäntäliivejä. Isäntävuoron ajan on asuttava alueella valvomassa alueen turvallisuutta
myös yöaikaan. Isäntäpuhelimeen vastataan ympäri vuorokauden. Isännillä on oikeus poistua lyhytaikaisesti
alueelta esim. kaupassakäynnin vuoksi, mutta muuten on oltava alueella.
Kausipaikkalaisen on mahdollista teettää isäntävuoronsa toisella kausipaikkalaisella tai oman perheen
jäsenellä. Kausipaikkalainen itse on vastuussa siitä, että isäntävelvoite tulee suoritetuksi.
Vihtiparktoimikunta tekee harkintaansa perustuen alueella mahdollisesti tehtävät isäntävuoroja koskevat
vapauttamispäätökset.

