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Villa Helmi – luksusta Espoon Keilalahdessa 

   
Kelluva talo Villa Helmi 85,5 m2, 3 h+ k+ s+ 2 wc+ 2 kylpyhuone. Esteetön merinäköala ja 3 terassia.  
Sopii 1-16 hengen yritys- tai yksityistilaisuuksiin. Ks. www.assosinhelmet.com/villa-helmi 

 
Hinnasto 01.05.2020  
 
Tilavuokra/ 4 tuntia  495 € (ALV 24%), 399,19 € (ALV 0%) 
Lisäaika/ tunti       50 € (ALV 24%),   40,32 € (ALV 0%)  
Vuorokausi/ 20 tuntia   885 € (ALV 24%), 713,71 € (ALV 0%) 
 
Lisähinnat:  
Siivous    110 € (ALV 24%),  88,71 € (ALV 0%)  
Kylpypyyhe/ henkilö     13 € (ALV 24%),  10,48 € (ALV 0%) 
Viikonloput/ lisähinta    10% (vain touko-syyskuun aikana) 
Vappu, juhannus, joulu, uusivuosi ja muut vastaavat erikoispyhät tarjouksen mukaan. 
Saatavilla myös runsaasti räätälöityjä menu- ja kokouspaketteja tilaisuuden mukaan. 

 
Muuta:  
Talossa on sähkölukko, joka toimii asettamalla avain lukijan päälle. Sisätiloissa ei saa käyttää ulkojalkineita eikä 
tupakoida. Saunottaessa on käytettävä kertakäyttöisiä istuinsuojia. Mikäli ilmalämpöpumppuja käytetään 
jäähdyttämiseen tai lämmittämiseen, on ne suljettava lähdettäessä. Kaikki neljä ulko-ovea on lukittava ja valot 
sammutettava poistuttaessa. Alakerran terassilla on sähkökäyttöinen markiisi, joka on kelattava kiinni poistuttaessa. 
Saunan kiuas on ”hetivalmis”, mikä tarkoittaa, että kiukaassa on aina peruslämpö päällä. Ennen saunaan menoa on 
kiukaan kansi avattava ja kiukaan lämpö säädettävä nuolinäppäimillä 60 minuuttiin, jotta löylyhuoneen lämpö 
saadaan nousemaan. Saunomisen jälkeen lisälämpö nollataan ja kiukaan kansi suljetaan. Uimaan mentäessä on 
käytettävä pukuhuoneen sivuovea. Talossa on paineviemäri ja erillinen lämminvesivaraaja, joten ylimääräistä veden 
käyttöä on vältettävä. Auton voi parkkeerata portin läheisyyteen liikennemerkkien mukaisesti ja parkkilupa on oltava 
näkyvissä. Pitempiaikaiseen pysäköintiin soveltuu esimerkiksi Karhusaarentien pysäköintipaikat. Venesataman portin 
ja avainlaatikon koodi annetaan vuokralaiselle tekstiviestinä ennen vuokrausta. Vuorokausihinnan ajat: saapuminen 
klo 15 jälkeen ja poistuminen ennen klo 11. Sovittuja aikatauluja on noudatettava. Vuokraaja sitoutuu noudattamaan 
venesataman ja Espoon kaupungin järjestyssääntöjä ja vastaa talossa tapahtuneista vahingoista todellisia 
kustannuksia vastaan. Poikkeavat ajat ja tarpeet tarjouksen mukaan. Villa Helmi sijaitsee venesatamassa osoitteessa 
Keilasatama 5, 02150 Espoo ja on virallisesti kelluva huoltorakennus. Pidätämme oikeuden hintojen ja tietojen 
muutoksiin. 


