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Hinnat 1.3.2019 alkaen
Ruoka ja majoitus. Ruokailut kesäkaudella ma-pe, ryhmille tilauksesta myös la-su sekä talvikaudella.
A

B

C

Perustutkintoa suorittavat Kevolla työskentelevät suomalaisten yliopistojen opiskelijat;
Turun yliopiston kursseihin osallistuvat perustutkinto-opiskelijat

16,10e/vrk
alv 0%

Erittely:
majoitus (ei sisällä työtilamaksua)
			aamiainen
			lounas*
			päivällinen
*opiskelijoiden ateriatuki 1,94e huomioitu
Ateriatukiruokailut vain opiskelijakorttia vastaan (muuten 4,54e)

5,50e
3,20e
2,60e
4,80e

Perustutkinnon suorittaneet Kevolla työskentelevät opiskelijat ja tutkijat; kursseihin
osallistuvat opiskelijat*, tutkijat ja opettajat; koululaiset

28,40e

Erittely:
majoitus (ei sisällä työtilamaksua)
			aamiainen
			lounas*
			päivällinen
*perustutkinto-opiskelijoiden ateriatukiruokailu 2,60e
muut hinnat (alv 0%): aamiainen 3,51e, päivällinen 5,44e, majoitus 10,91e

12,00e
4,00e
6,20e
6,20e

Kokousvieraat ja muut asemalla tilapäisesti työskentelevät henkilöt;
virkistyskäyttö (yliopistolaiset sekä tutkijoiden ja opiskelijoiden vieraat)

alkaen 58,10e
(sopimuksen
mukaan)
35,00e
6,50e
8,30e
8,30e

Erittely: majoitus (sis. liinavaatteet)
			aamiainen
			lounas
			päivällinen

Muut hinnat
Liinavaatesetti (lakanat, iso ja pieni pyyhe)						
6,50e/ 2 vko
Retkieväät (tehdään aamiaisen yhteydessä) 						6,60e
Työtilamaksu** (työtila ja peruspalvelut) 						
5,00e/ vrk
Kurssien tilamaksu** (luentosali ja laboratorio) 						
60,00e/ vko
Rantasaunan yleiset saunavuorot kesäkaudella (ti, to, la) sisältyvät majoitushintaan
Ryhmän oma saunavuoro (rantasaunassa kesällä, itsepalvelu) 				
60,00e/ 4h
Perhesauna (rantasaunassa kesällä, itsepalvelu) 						
25,00e/ 2h
Talvikaudella (loka-toukokuu) käytettävissä sähkösauna					
10,00e/ h
Huoneistomajoitus (Juovva / Tompeli 4-5 hlö, 3h+k), hintaryhmä A-B/C 		
310e / 750e /vko
Huoneistomajoitus Tieva 2-3 hlö (2h+k), hintaryhmä A-B/C 				
200e / 450e /vko
Mökkimajoitus (Tutkijanmaja 4 hlö / Parakki 8 hlö) 					
150,00e/ vko
Kevon historiikki (teos julkaistu v. 2017) 							
40,00e
Kevo t-paidat (lapset 2-12 v., aikuiset S-XXL) 						
15,00e
Kevo-putkihuivit 									8,00e
Kevo-postikortit									1,00e
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Aseman esittely päivävierailijoille (majoittujille ilmainen)
virka-aikana klo 8-16						45,00e
virka-ajan ulkopuolella 						alkaen 80,00e (sopimuksen mukaan)
Luentosalin (40 hlö) vuokra 0-2 h / koko päivä				40,00e / 60,00e
Tietokone, data-projektori ja tv
Kuljetuspalvelut 							vrk / h 		
+ ajo-km
Minibussi (1+7 hlö) 						58e / 12e
0,56e/km
Moottorivene 							58e / 12e
Moottorikelkka, mönkijä 					58e / 12e
1,12e/km
Minibussin käyttö (1+7 hlö)								0,56e/km
Tutkimuspalvelut
Aputyövoima**						25e/h
Muut tutkimuspalvelut sopimuksen mukaan
Muut maksut
Pyykinpesukoneen käyttö (omat pesuaineet) 			
Kopiot ja tulosteet (sisältyvät työtilamaksuun) 			
Laskutuslisä, jos laskun veroton summa jää alle 100e		

1e/kerta
0,05e/kpl
15e

Arvonlisävero sisältyy hintoihin: perustutkinto-opiskelijat 0 % (avl 39§), majoitus ja kuljetukset 10 %,
ruokailu ja eväät 14 %, muut maksut 24 %.
** Ei koske TY:n BD-yksikköä eikä biologian laitosta.

Lisätiedot ja varausehdot
1. Mikäli varaus peruuntuu, siitä tulee ilmoittaa viimeistään 3 viikkoa ennen varausajankohtaa, muutoin
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

perimme (ryhmän koosta riiippuen) 30-50 % varauksen hinnasta. Mikäli varaus perutaan vain 5 arkipäivää ennen
aiottua vierailua (tai tätä myöhemmin), perimme varauksen täyden hinnan.
Erikoisruokavaliot (myös kasvis) on ilmoitettava keittiöön (p. 02 333 8961, 040 742 4687 tai varaukset-kevo@utu.fi)
viimeistään kaksi viikkoa ennen sovittua vierailuajankohtaa.
Jokaisen majoittujan on täytettävä saapuessaan ilmoittautumislomake, joka palautetaan toimistoon
saapumispäivänä tai seuraavana arkipäivänä. Opiskelijakortti on esitettävä lomaketta palautettaessa.
Asemalla majoitutaan 2-4 hengen huoneissa. Mikäli huoneen muut vuodepaikat jäävät asiakkaan toiveen
mukaan käyttämättä, veloitetaan tästä lisähinta 20e/vrk.
Talvikaudella (loka-toukokuu) ruokalapalvelut ovat käytettävissä rajoitetusti ja vain erikseen sovittaessa.
Kesäkaudella rantasaunan yleiset saunavuorot (ti, to, la) kuuluvat majoitushintaan. Käyttäjät huolehtivat
saunan lämmityksestä. Rantasauna ja takkahuone ovat kesällä varattavissa ryhmän omaan käyttöön. Laavu on
vapaasti käytettävissä. Talvikaudella (loka-toukokuu) käytettävissä on sähkösauna. Rantasaunan käyttö on talvikaudella mahdollista rajoitetusti ja vain erikseen sovittaessa.
Talvikaudella juhlapyhien aikaan (joulu, pääsiäinen) majoitus vain erikseen sovittaessa, virkistyskäyttöhinta
Hävinneestä tai palauttamatta jääneestä avaimesta veloitamme 30e.
Maksuvaihtoehtoina asemalla ovat käteinen, pankkikortti tai luottokortti (Visa, Visa Electron, Mastercard,
Maestro). Laskutuslisä 15e veloitetaan, mikäli laskun veroton summa on alle 100e. Tarkat laskutustiedot on annettava ilmoittautumislomakkeella. Huom! Lähin pankkiautomaatti sijaitsee Inarissa.

Tervetuloa Kevolle!

