
LUONTO-PARRAN TILOJEN VUOKRATOIMINNAN 
OHJEET JA TILAVUOKRAT  

 
Vuokratoiminta: 
 
Ohjeet 

• Tilat luovutetaan siivottuina ja asianmukaisessa käyttökunnossa. Asiakas vastaa siitä, että tilat 
jäävät samaan kuntoon vuokrauksen jälkeen. 

• Asiakas voi ostaa siivouspalvelun vuokrauksen yhteydessä.  Siivous suoritetaan vuokra-ajan 
päätyttyä ja siitä veloitetaan. 

• Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan ja korvaamaan aiheuttamansa vahingot. 
• Lisäpalvelujen hinnat: 33,50e/h (siivous- ym. työt, kuten etukäteislämmitys yms.) 
• Vuokravuorokausi alkaa klo 12 ja päättyy seuraavana päivänä klo 10. 
• Viikonloppupaketti alkaa perjantaina klo 12 ja päättyy maanantaina klo 10. 
• Vuokra-ajan yli menevien lisätuntien hinta on 20 €/tunti. 
• Kokouspaketit sisältävät vain tilavuokran. 
• Caravan-alueen slsältäviin vuokrasopimuksiin lisätään alueen sähkönkulutuskulutus käytön mukaan.  

 
 

Tilavuokrat 
 

Parra-maja 
 sali ja keittiö   230 e 
 ”  430 e/2 vrk 
 ”  85 e/max 4 h 
 perhe-/tilaussauna  45 e/2 h/ sauna 
 2 saunaa  90 e/2 h 
 kokoussauna  80 e/4 h/sauna 
 parramaja ja saunat (2 kpl) max 4 h/vrk  390 e/vrk 
   740 e/2 vrk 
 parramaja ja sauna max 4 h / vrk  310 e/vrk 
   620 e/2 vrk 
 
Nevalasali  90 e /vrk 
   60 e max 4 h 
 
Kota   60 e/vrk 
   40 e max 4 h 
 
Metsäkirkko  20 e/varaus 
 
Koko alue: Parramaja, Nevalasali, Metsäkirkko, Kota, 
Caravanalueella yöpyminen (sähkö kulutuksen mukaan) 500 e/vrk 
   800 e/2 vrk 
 

Pidemmät varaukset ja suuremmat tapahtumat yms. sopimuksen mukaan. 
 

Kaikki hinnat sisältävät kulloinkin voimassa olevan arvonlisäveron. 
 
 

Luonto-Parrassa järjestettävien  lasten ja nuorten tapahtumien 
vuokrahinnoista voi saada alennusta seuraavin edellytyksin: 

 
- tapahtuma on lapsille ja nuorille suunnattu ; esim. partioleiri, hiihtoleiri, lasten 
kristillinen leiri, leirikoulu tai muu sellainen 
- tapahtuma on alkoholiton ja savuton 
- tapahtuman järjestäjänä tai osajärjestäjänä on Teuvan kunnan vapaa-aika- tai 
sivistys- toimi taikka teuvalainen järjestö/yhteisö 
- ulkopaikkakuntalaisten  tahojen järjestämissä  tapahtumissa osallistujista vähintään 30 
prosenttia on teuvalaisia lapsia ja/tai nuoria 
- tapahtuma ehkäisee lasten ja nuorten syrjäytymistä tai sisältää terveyttä edistävää liikuntaa 

 
Alennusta annetaan 50 prosenttia vahvistetusta taksasta. 

 
 
 Tilavaraukset ja tiedustelut: 046 630 7315, www.luontoparra.fi 


