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CAISSANIEMEN JÄRJESTYSSÄÄNÖT  TEKLA 7.3.2018 § 17, liite 4  

 

1 § Caissaniemi on Ypäjän kunnan teknisen toimen hallinnassa ja sen huollosta ja 

kunnossapidosta vastaa tekninen osasto. 

 

2 § Ypäjän kunnan virkistysalue Tammelan Caissaniemessä on tarkoitettu kuntalaisten 

virkistysalueeksi, lasten ja nuorten ohjattuun leiritoimintaan sekä kuntaorganisaation 

kokous-, koulutus- ja virkistystiloiksi. Alueella ei sallita yleistä leiriytymistä, eikä 

aluetta vuokrata maksullisiin tilaisuuksiin. 

 Caissaniemi on pääsääntöisesti avoinna ja vuokrattavissa 1.6.–30.9. välisenä aikana ja 

vuokrausvaraukset tehdään kunnanvirastosta.  Juhannusviikonlopun vuokraus 

päätetään vuosittain erikseen. 

 

3 § Caissaniemeä saavat käyttää ja vuokrata Ypäjän kunnan toimielimet ja kunnassa 

toimivat yhdistykset, yritykset ja yksityiset joiden kotipaikka on Ypäjä.  

Yksityistilaisuuden järjestämistä varten voidaan koko aluetta vuokrata myös 

muillekin kuin ypäjäläisille. 

 

Ypäjän kunnan toimielimiltä ei peritä vuokraa tilojen käytöstä. 

 

4 § Alueen rakennuksien käytöstä peritään vuokraa seuraavasti, (sis. alv 24%): 

  

 Päärakennus 

klo vuokra  

9-15 100 € 

16-24 100 € 

9-24 120 € 
  

 Sauna 

klo vuokra 

9-15 60 € 

16-24 60 € 

9-24 80 € 

 

Sauna ja leirintä yöpyminen 

klo vuokra 

15-12 100 € 

2 yötä 150 € 

 

 Kahvitupa 

klo vuokra 

9-15 50 € 

16-24 50 € 

9-24 60 € 

 

 Sauna ja kahvitupa  

klo vuokra 

9-15 100 € 

16-24 100 € 

9-24 120 € 
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Sauna ja kahvitupa, yöpyminen 

klo vuokra 

15-12 150 € 

2 yötä 200 € 

 

 

Koko alue yksityistilaisuuden järjestämistä varten 

  

klo vuokra ypäjäläisiltä vuokra muilta 

9-24 250 € 300 € 

seuraava 

päivä 

100 € 150 € 

 

 

Vuokraajan tulee maksaa käytöstä perittävä vuokra laskun saatuaan eräpäivään 

mennessä. 

 

Ypäjäläisille tarkoitettu yleinen saunapäivä, 1.6.–31.8., on sunnuntaisin ja 

keskiviikkoisin. Sauna on avoinna keskiviikkoisin klo 12.00–21.00 ja sunnuntaisin klo 

12–20. 

 

5 § Vapaa-aikatoimen järjestämien leirien aikana on alue pääsääntöisesti muulta käytöltä 

suljettu. 

 

6 § Mikäli varaaja ei käytä sille varattua vuoroa, on peruutus tehtävä viimeistään 28 pv 

ennen käyttövuoroa. Mikäli peruutusta ei tehdä määräaikaan mennessä, peritään 

varaajalta 50 euron suuruinen peruutusmaksu. 

 

7 § Caissaniemen alueella oleskeltaessa on noudatettava seuraavia ohjeita: 

 

- alue ja rakennukset on pidettävä siisteinä ja hyvässä järjestyksessä 

- alueelta tai sen ympäristöstä ei saa kaataa kasvavia puita  

- tulen teko on sallittu vain siihen tarkoitukseen varatuissa paikoissa 

- veneet ja kanootit on käytön jälkeen tuotava niille varatuille paikoille ja lukittava 

- järvessä ei saa pestä mattoja tms. 

- kalastuksessa on noudatettava asianomaisia määräyksiä 

- rakennusten ovet on aina lukittava poistuttaessa alueelta. Mikäli alueelle ei jää 

muita vuokralaisia on tulotien puomi lukittava. 

- tupakointi sisätiloissa on kielletty 

- alueella on vältettävä toimintaa, joka melun tai jonkun muun seikan johdosta 

häiritsee naapureita 

- iltatilaisuus on lopetettava klo 24.00 ja alueelta poistuttava viimeistään klo 

01.00 ellei tiloja ole vuokrattu yöpymistä varten 

- yöpyjien tulee poistua alueelta viimeistään klo 12.00 mennessä 
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8 § Caissaniemestä lähdettäessä on käyttäjän: 

  

- tarkistettava, että alue ja rakennukset jäävät siistiin kuntoon  

- tarkistettava, että tulisijat jäävät paloturvalliseen ja siistiin kuntoon 

- tarkistettava, että kaikki alueella ja rakennuksissa oleva irtaimisto on tallella ja 

oikeissa paikoissa 

- ilmoitettava alueen valvojalle tai kunnanvirastoon mahdollisista puutteista, 

vaurioista ja häiriöistä. 

- palautettava avain alueen valvojalle taikka kunnanvirastoon  

 

Mikäli käytön jälkeen havaitaan irtaimiston kadonneen, rakenteita rikotun, muuta 

alueeseen taikka rakennuksiin kohdistuvaa ilkivaltaa tai roskaamista, peritään 

käyttäjältä kustannusten mukainen, kuitenkin vähintään 100 €:n korvaus 

aiheuttamastaan vahingosta ja alueen taikka rakennusten siivoamisesta.  

 

9 § Caissaniemen käyttäjältä, joka ei noudata annettuja ohjeita, voidaan alueen käyttö 

kieltää määräajaksi. 

 

10 § Nämä järjestyssäännöt ovat voimassa toistaiseksi. Lisäohjeita ja vähäisiä poikkeuksia 

näihin sääntöihin antaa tekninen johtaja. 

 

11 § Nämä säännöt ovat voimassa kesäkaudesta 2018 alkaen. 


