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Mukana yhteisellä matkalla – Rautuki-Säätiö
Rautuki-Säätiön lomapaikkatoiminnan tarkoituksena on tukea VR:läisten vapaa-ajan
viettoa tarjoamalla liikunnallisia lomakohteita käyttöön omakustannushintaan.

Jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa lomakohteiden hyvään kuntoon ja siihen,
että kohteiden ylläpitokustannukset pysyvät matalina. Mitä vähemmän kohteita tarvit-
see korjata ja tehdä ylimääräisiä huoltoja, sitä edullisempaa lomakohteiden käyttö
meille kaikille VR:läisille on. Tutustu siis kohteen ohjeisiin ja jätä kohdekäyntisi jälkeen
siihen kuntoon kuin toivoisit sen saapuessasi olevan.

Ilmoitathan myös mahdollisista puutteista ja vioista välittömästi huoltoyhtiölle, jotta
kohde saadaan pidettyä kunnossa. Ja annathan meille palautetta, jotta voimme edel-
leen parantaa Rautuki-Säätiön ja yhteistyökumppaneidemme toimintaa, näin saamme
tarjottua meille kaikille VR:läisille entistä miellyttävämpiä lomahetkiä.

Hyvää Lomaa Rautuki-Säätiön kohteessa!

Kohdeohje – Ylläsrautu

1. Kohteen sijainti

Ylläsraudun huoneistot sijaitsevat Äkäslompolojärven rannalla osoitteessa:
Rantatie 8, 95970 ÄKÄSLOMPOLO

2. Avaimet

Huoneistojen avaimet noudetaan Ylläksen Kiinteistöpalvelu Oy:stä, jonka toi-
misto sijaitsee osoitteessa: Aihkitie 1B, 95970 Äkäslompolo. Avaimet myös pa-
lautetaan Ylläksen Kiinteistöpalveluun loman päätyttyä.

Ylläksen Kiinteistöpalvelu Oy:n avainpalvelun aukioloajat:

Sesonkiaikoina (viikot 1-17, 36–39,  48-53)
Ma-Pe 08:00-16:00, La 15:00–18:00

Sesonkiaikojen ulkopuolella (viikot 18–35, 40-47):
Arkisin Ma-Pe 08:00-16:00

Avainpalvelun puhelinnumero 0500 894 876.

3. Huoltoyhtiö

Ylläsraudun huoltopalveluista vastaa Ylläksen Kiinteistöpalvelu Oy.



Kohdeohje - Ylläsrautu 2 (3)

23.5.2017 Julkinen

Rautuki-Säätiö

PL 488 (Vilhonkatu 13)

00101 Helsnki

Mikäli kohteessa ilmenee akuutteja toimenpiteitä vaativia (esim. vesi-, viemäri-,
lämmitys- tms. kiinteistöön tai henkilöön kohdistuvia) ongelmia, niin ilmoita siitä
välittömästi:

päivystysnumeroon p. 0400 690 163.
Ei-akuuteissa vikatapauksissa ota yhteyttä seuraavana arkipäivänä päivystysnume-
roon tai sähköpostiosoitteeseen kiinteistopalvelu@yllas.fi.

Omista virheistä tai tahallisesti aiheutetuista vahingonteoista aiheutuneista ongel-
makäynneistä olet velvollinen maksamaan huoltoyhtiön palvelumaksun itse. Tällai-
sia ovat mm. avaimien hukkaaminen tai avaimien unohtaminen lukittuun huoneis-
toon. Oven avauspalvelun hinta on 50 €/kerta, maksu suoritetaan huoltomiehelle
oven avauksen yhteydessä. Lisäksi vahingoittamis- tai rikkoontumistilanteissa olet
luonnollisesti korvausvelvollinen Rautuki-Säätiölle aiheuttamastasi vahingosta.

Saapuessasi loma-asuntoon tarkista asunnon kunto, ja jos huomautettavaa ilmenee,
ota heti yhteys Ylläksen Kiinteistöpalveluun. Jälkikäteen tehtyjä valituksia asunnon
huonoon kuntoon vedoten emme hyväksy.

4. Langaton internet

Verkon nimi: Ylläsrautu
Salasana: rautuki1

5. Hissiliput

1. Hissiliput noudetaan ja palautetaan Äkäslompolon puoleisen Ylläksen lipunmyyn-
tiin (Tunturitie 56, Äkäslompolo).

2. Mökin vuokraaja voi noutaa heti yhden hissilipun käyttöönsä lauantaina (vaihto-
päivänä)

3. Mikäli vaihtopäivää seuraavana keskiviikkona (illalla) on lunastamattomia hissi-
lippuja, niin jo yhden hissilipun lunastanut mökin vuokraaja voi lunastaa toisen
hissilipun käyttöönsä loppuviikoksi. Vinkki: voit jo aiemmin kysellä naapurimö-
kistä, jääkö heiltä hissilippu käyttämättä.

4. Kokonaisina myytävinä viikkoina, eli viikko 1, 5-17 ja 52 toisen lipun voi lunastaa
jo maanantaina.

5. Lippujen käyttäjien on noudatettava Ylläksen rinteiden turvallisuutta koskevia
määräyksiä.

6. Ohjeita huoneistojen käyttäjille

· Huoneiston ilmanvaihtokone pidetään päällä koko ajan, eikä sitä saa sammuttaa.
· Huoneistoissa tupakointi on kielletty. Tupakoitsijoita varten takaterassilta löytyy

jalallinen tuhka-astia.
· Kengät ja erityisesti monot on jätettävä eteiseen laatoitetuille alueille. Mikäli

lattiassa havaitaan tavallisuudesta poikkeavia jälkiä, perimme aiheutuneet kor-
jauskulut vuokraajalta.
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· Suksia säilytetään ulkovarastossa, ei eteisessä. Vaatteet kuivatetaan kuivaus-
kaapissa, ei pesuhuoneessa eikä saunassa.

· Lumilapiot ja harjat ovat mökin etuterassilla
· Lumikola on suksienvoitelutilassa
· Huomioi takkaa käyttäessäsi, että takan käyttö nostaa lämpötilaa parvella.
· Liinavaatteet ovat eteisen laatikossa

7. Asuntojen hintaan sisältyy

Liinavaatteet, pyyhkeet ja laudeliinat
· Sänkyjen petaamisesta huolehtii jokainen itse

Astianpesuaine, konetiskiaine ja nestesaippua sekä wc-paperi
· Pyykinpesuaineet ja huuhteluaineet eivät sisälly hintaan
· Mikäli vierailua varten varatut wc-paperit loppuvat, täydentää jokainen

itse mahdolliset puutteet

Takkapuut
· Takkapuita löytyy suksihuoltorakennuksen takana olevasta puuvajasta,

jonne pääsee asunnon avaimella.

8. Lähtiessäsi huoneistosta

· Tyhjennä jääkaappi ja pakastin. Älä sammuta virtaa.
· Älä jätä mitään pilaantuvaa ruokatavaraa kaappeihin.
· Tiskaa astiat. Sulje astiapesukoneen päähana.
· Vie tyhjät pullot, lehdet ja roskat pois.
· Kerää käytetyt pyyhkeet ja vuodevaatteet alakertaan pyykkipussiin.
· Täytä takan vieressä oleva puukori. Tarkista, että takan pelti on kiinni.
· Tyhjennä tuhkat takasta terassilla tai jätekatoksessa olevaan tuhka-astiaan.

HUOM!! ÄLÄ LAITA KUUMIA TUHKIA TUHKA-ASTIAAN.
· Varmista, ettei saunan kiuas jää päälle.
· Luo huoneiston terasseilta lumet.
· Sulje ikkunat.
· Kirjoita asunnossa olevaan Ylläksen Kiinteistöpalvelu Oy:n huoltovihkoon

mahdolliset puutteet.
· Sammuta kaikki muut valot paitsi etuterassin valo ja lukitse ovet.
· Palauta avaimet Ylläksen Kiinteistöpalveluun.

9. Palaute ja vieraskirja

Toivomme saavamme palautetta toiminnan kehittämiseksi:
· sähköpostilla: rautuki@vr.fi
· internet-sivujen kautta: www.rautuki.fi/palaute/

Löydät nettisivuiltamme https://www.rautuki.fi/kohde/yllasrautu/ myös vieraskir-
jan, johon voit jättää lomakertomuksia ja vinkkejä seuraaville asukkaille.


