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Hyvä tietää, kun soitat hätänumeroon 112
tai Meripelastuskeskukseen 02 941 000
Suomalaiset ja Suomessa oleskelevat ihmiset saavat apua hätänumeron 112
kautta kaikissa kiireellisissä hätätilanteissa, olipa kyse sitten poliisin,
pelastuksen, sairaankuljetuksen tai sosiaalitoimen kiireellisestä
avuntarpeesta.
1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT
Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja,
joita päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään.
Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.
2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT
Hätäkeskuspäivystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa
tarvittaessa lähettää kulloiseenkin tilanteeseen oikean avun.
3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA
Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa.
Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.
4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN
Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät
viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo
puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä
antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.
5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN
Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää
noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein
merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.
6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN
Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle
saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja
vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja
tapahtuneesta.
Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.

Hätätapauksien varalta:
Yleinen hätänumero: 112
Lohjan Laivurit
Orslandetin saari
Villahti
Osoite:
Kutterholmintie
Inkoo
Sijainti:
0
59 58,04´ P
0
23 55,58´ I

MITEN TOIMITAAN VILLAHDESSA
Tässä muutamia toimintaohjeita:
· laituripaikka anotaan joka vuosi, laiturissa voi veneellä yöpyä seuran
varsinaiset jäsenet, entisten sääntöjen mukaiset ainaisjäsenet sekä perhejäsenet
sekä jäsenen vieraat
· sauna, ylämökki, puuvaja, ykköslaiturin portti sekä septityhjennyksen
ohjainkaappi ovat lukittu, avaimen voi lunastaa satamakapteenilta
· perjantaisin ja lauantaisin on yhteissaunavuoroja, muina aikoina saunan voi
varata merkitsemällä nimensä saunan ulkopuolella olevaan listaan
· viimeinen saunoja siivoaa saunan ja kuivaa lattian lastalla
· jos jätät veneesi vierasvenepaikalle miehittämättömänä, neuvottele
satamakapteenin kanssa, miehittämättömässä veneessä ei saa olla sähköjohtoa
kiinnitettynä
· miehittämättömän veneen säilytysmaksu on 4 €/vrk, merkitään saunalistaan
· saunamaksu, suihkumaksu, vuorokausisähkömaksu ym. maksut merkitään
saunalistaan
· jokainen siivoaa grillin ympäristöineen käytön jäljiltä
· jokainen vie pois omat roskansa, rannassa oleva jätesäiliö on vain
viranomaisten käskystä ja se on lukittu, meillä ei ole oikeutta jättää roskia
Orslandetin kaupalla tai Barösundin lossirannassa oleviin jäteastioihin
· viimeisenä lähtevä tarkistaa, että kaikki lukittavat paikat ovat lukittuina

VILLAHTI YHTEYSTIETOJA
Sale Barösund
puh. 010 76 26820
www.s-kanava.fi/toimipaikka/sale-barosund/500602834
Taxi veneitä
· DIANA
· EMILIA
· MIRELLA

0400 473 928
0400 501 667
040 502 6836

Mikael Rehnberg
Krister Hellström
Tryggve Henriksson

Ravintola Scola - Orslandet
puh. 0400 473 928

info@ravintola-scola.fi

www.ravintola-scola.fi

Café Jakobshamn - Jakobramsjö
puh. 0400 860 462
info@jakobshamn.fi

www.jakobshamn.fi

Lossi
puh. 040 755 7601

http://www.finferries.fi

ST1 Barösund
puh. 040 545 2604
Linkkejä
www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi
www.visitraseborg.com
www.inga.fi
Säätietoja
http://ilmatieteenlaitos.fi/saa/inkoo
http://www.foreca.fi/Finland/Inga
http://ilmatieteenlaitos.fi/saatiedotus-merenkulkijoille
http://www.yr.no/place/Finland/Southern_Finland/Ingå~656653/
http://ilmatieteenlaitos.fi/merisaa-ja-itameri?doAsUserLanguageId=fi_FI
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Byxholmen - Raasepori
Pinta-ala: 12 ha, 60 ha vesialuetta
Merikarttasarja B 635
Byxholmenin kahdesta saaresta koostuva aluekokonaisuus sijaitsee aivan Tammisaaren saariston
kansallispuiston kupeessa. Kansallispuisto jää Byxholmenin itäpuolelle.
Byxholmen sijaitsee aivan veneväylien keskellä; lähin merkitty väylä kulkee saaren pohjoispuolella.
Saaret erottaa toisistaan matala salmi. Lännenpuoleinen Lilla Byxholmen on karu ja
jyrkkärantainen.
Saaressa on hyvä kaivo sekä käymälä ja nuotiopaikat. Pohjoispuoleisella rannalla on pieni sauna,
joka on kesäkuukausina aina auki. Sauna toimii itsepalveluperiaatteella ja se on maksuton. Kukin
saunavieras huolehtii siitä, että sauna jää siistiin kuntoon seuraavallekin ja että aloituspuita on myös
valmiina. Saunaa ei varata erillisille ryhmille.
Lähin kaupparanta on Skåldön Sommarössä, n. 7 km päässä Byxholmenista koilliseen (Skåldö
Fiskebod puh. 019-201 350). Kauppias ajaa kesäisin tilauksesta taksivenettä.
Byxholmenia ympäröivät vedet ovat kalaisia. Vesialueella saavat onkia ja virvelöidä läänikortin
haltijat. Seisovien pyydysten eli katiskojen, verkkojen, rysien jne. käyttö on Byxholmenissa, kuten
muillakin alueilla, kielletty.
www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

Gölisnäs - Inkoo
Pinta-ala: 11,5 ha
Merikarttasarja Z 632
Ajo-ohje: Helsinki-Hanko-tieltä (nro 51) kohti Barösundia. Barösundin lossi vie Orslandet-saareen.
Seuraa viittoja "Bjurs", joissa on Vantaan kaupungin vaakuna. Ennen Bjursin aluetta erkanee tie
vasemmalle Gölisnäsiin.
Gölisnäsiin pääsee vesitse suuremmillakin veneillä ja suojaisan etelälaiturin luona on noin 8 metriä
syvyyttä. Alueella on mahdollisuus pientä maksua vastaan sekä saunomiseen (yleinen saunavuoro 1
€/hlö, perhesauna 10 €/tunti) että yöpymiseen kesäkuukausina joka päivä, touko- ja syyskuussa
viikonloppuisin. Yöpymisestä on syytä sopia etukäteen (sisäyöpymismaksu on 10 €/henkilö),
makuupussi tai petivaatteet on oltava omasta takaa. Kallioisessa maastossa telttapaikan osoittaa
alueen valvoja.
Gölisnäsin valvonnasta ja hoidosta vastaa Hyvinkään Pursiseura. Lisätietoja Gölisnäsistä
saa soittamalla valvojan/isännän numeroon 050 344 2411.
Laiturimaksu on vapaaehtoinen ja venesähköä voi ostaa erikseen 3 €/vrk.
Pursiseuralta voi myös vuokrata veneitä tunti- tai päiväkäyttöön;
Alumiinisoutuvene 1 €/h, 5 €/päivä
Ryhmien retkistä Gölisnäsiin tulee tehdä ilmoitus valvojalle etukäteen.
www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

