
 

  

KRANSTOLPAN LEIRIKESKUKSEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 
Kranstolpantie 218, 33980 Pirkkala. 

Leirikeskuksen tiloja vuokrataan yhdistysten ja yritysten käyttöön. Leirikeskusta ei vuokrata yksityishenkilöille. 

Pirkkalan kunnan tilojen käytöstä ei peritä vuokraa pirkkalalaisilta rekisteröidyiltä yhdistyksiltä niiden 

tavanomaiseen toimintaan varaamilta käyttövuoroilta. Tilojen käytössä tulee noudattaa ajankohtaisia korona-ajan 

ohjeistuksia. Hinnat ja lisätiedot: www.pirkkala.fi/kranstolpan-leirikeskus-ja-rantasauna.  

Koko leirikeskuksen alue on vuokrattavissa 1.5.–30.9. 

Yöpyminen on mahdollista vain tämän käyttökauden 1.5.-30.9. aikana. Leirikeskuksen päärakennus on 
käyttökiellossa, eikä siellä voi yöpyä.  Alueella telttailu on mahdollista erikseen sovitusti ja saunan pienellä parvella 
mahtuu nukkumaan muutama henkilö. 

Pelkkä rantasauna on vuokrattavissa 1.10.-31.4. 

Talvikaudella varaukseen kuuluu vain rantasaunan käyttöoikeus. Saunaa voi varata aikavälillä 8–22. Alueella tai 
saunatuvassa ei voi yöpyä talvikaudella.  

Avaimet 

Avain kuitataan varauksen yhteyshenkilölle Pirkkalan vapaa-aikakeskuksen asiakaspalvelusta ja avain tulee 
palauttaa heti varausajan päättyessä samaan paikkaan. Avaimella pääsee saunarakennuksen tupaan, jonka seinällä 
on avaimet ulkovessoihin, grillikatokseen ja puuliiteriin. Tuvan seinällä olevat avaimet on jätettävä samoille 
paikoille lähtiessä. Hukatusta avaimesta Pirkkalan kunnalla on oikeus periä lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kulut. 

Varustelu 
Leirikeskuksen varustelu on vaatimaton ja asiakas tuo itse tarvitsemansa astiaston ja muun välineistön. Saunalla on 
pieni jääkaappi pakastelokerolla, vesihana, mikro, 2-levyinen liesi, kahvinkeitin, vedenkeitin ja cd-soitin. 
Grillikatoksessa on alkeellinen keittiö, jossa on jääkaappi, pakastin, liesi, uuni, vesihana, mikro ja tulipesä 
ruuanlaittoon. Vesi katokselle tulee kantaa saunarakennuksesta. Puuvajassa on polttopuita. 

Leirikeskuksen käyttäminen 

✓ Varaaja vastaa alueen käyttösääntöjen noudattamisesta varausaikana. Yleistä hiljaisuutta on noudatettava 
aikavälillä 22–07 ja alueen varaajan on muistettava, että leirikeskuksen ympärillä on ympärivuotista 
asutusta, joka tulee huomioida toiminnan järjestämisessä. Telttailu ja asuntovaunun tuominen alueelle on 
ilman lupaa kielletty. 

✓ Varaaja siistii tilat lähtiessään ja huolehtii roskat roskiin. Alueelle ei saa jättää sinne kuulumatonta tavaraa. 
Mahdolliset ylimääräiset siivouskulut kunta voi periä varaajalta. Leirikeskuksella on imuri ja moppi. 

✓ Varaaja huolehtii lähtiessään valot pois ja ovet lukkoon. 
✓ Alueella nuotion poltto muualla kuin nuotiopaikan kaivonrenkaassa on kieletty. Nuotiota tai muuta avotulta 

ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn vuoksi ovat sellaiset, että metsäpalon, 
ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Alueen vuokraajan tulee tarkistaa ajantasaiset 
varoitukset. 

✓ Alueella on sallittu uiminen, rantautuminen, veneluiskan käyttö sekä jokamiehen oikeuksien mukainen 
toiminta, kuten marjastus ja sienestys. Alueella on myös uimaranta, jota voi käyttää omalla vastuulla. 
Tapahtumajärjestäjien suositellaan ottavan sinilevänäyte, jos levävaroitus on ajankohtainen. 

✓ Puutteista ja vioista alueella on ilmoitettava tekniseen päivystykseen tai vapaa-aikakeskuksen 
asiakaspalveluun viimeistään avaimen palautuksen yhteydessä. 

✓ Tupakointi on alueella kielletty. 

http://www.pirkkala.fi/kranstolpan-leirikeskus-ja-rantasauna


 
✓ Mikäli leirikeskuksen varaaja ei noudata käyttösääntöjä, voidaan vuoro peruuttaa tai 

asettaa varaajalle varauskielto kunnan tiloihin. 

 

Nurmikentät 

Kranstolpan leirikeskuksen nurmikentillä ei ole huoltoa. Kenttien käytöstä tulee sopia erikseen varauksen teon 

yhteydessä. 

 

 

Avaimen nouto ja palautus: 

Pirkkalan vapaa-aikakeskus 

Urheilutie 10, 33960 Pirkkala 

 

 
Tekninen päivystys 

Arkipäivisin klo 16–7 

viikonloppuisin 24 h/vrk 

0500 632 006 

Tilavaraukset: 
tilavaraukset@pirkkala.fi 

044 486 1168 
www.pirkkala.fi/tilavaraukset 

 

http://www.pirkkala.fi/tilavaraukset

