
 

Porkkalanniemi - Kirkkonummi 
Pinta-ala: 40 ha 
Merikarttasarja Z 629 

Yhdistyksen, Vantaan kaupungin, Kirkkonummen ja Nurmijärven kuntien yhteiskäytössä olevien 
virkistysalueiden yhteispinta-ala on n. 156 ha. 

Ajo-ohje: Helsinki - Hanko -tieltä (nro 51) tienviitta Porkkalanniemi -yleisen tien loputtua viitta 
Porkkalanniemen virkistysalueet. 

Yhdistys on saanut pitkäaikaisella sopimuksella puolustusministeriöltä hallintaansa 
Porkkalanniemestä aiemmin suljettuna olleen luonnonalueen, joka liittyy viereisiin Vantaan, 
Kirkkonummen ja Nurmijärven virkistysalueisiin. Niemen kärjessä on yleisöltä suljettu 
luotsiasema, joka erottuu yhdistyksen alueesta aidalla. 

Aluetta luonnehtivat parhaiten sen jylhät kalliorannat sekä korkealta, Telegrafbergetiltä avautuva 
panoraamanäköala aavalle merelle. Karussa rantakalliometsikössä on 5 pronssikautista 
hautapaikkaa (kiviröykkiöitä). Rantakalliot ovat jyrkkyydessään etenkin syysliukkailla vaarallisia, 
mikä tulee ottaa huomioon alueella liikuttaessa. 

Yhdistyksen aluetta hoidetaan ja valvotaan yhteisesti muiden virkistysalueita omistavien kuntien 
kanssa ympäri vuoden. Syksyisin Porkkalanniemi on etenkin tyrskykalastajien suosima paikka. 

Nisäkkäistä alueella on erittäin runsaasti hirviä, joiden jätöksiä näkee tämän tästä. Lisäksi peuroja 
on etenkin yhdistyksen alueella, missä niitä on myös ruokittu. Jotta nämä "alkuasukkaat" 
edelleenkin saisivat elellä mahdollisimman rauhassa yhteisellä alueellamme on erityisen tärkeää, 
ettei retkeilijöiden koiria päästetä irralleen jahtaamaan alueen todella runsasta eläimistöä. 

www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi 

 



 

 



 

Stora Brandö - Kirkkonummi 
Pinta-ala: 40 ha, 42 ha vesialuetta 
Merikarttasarja Z 629 

Stora Brändön saariryhmä koostuu 38 ha:n kokoisesta pääsaaresta sekä pienemmistä, etelämpänä 
sijaitsevista luotosaarista Brändö-klackarna, Ryssgrund ja Brändökobben. Etelä- ja itäosan vedet 
ovat matalia ja karikkoisia, mutta pääsaaren länsiranta on jylhää kalliota, joka putoaa mereen 
paikoin jyrkänteinä. Itärannan laiturin merenpuoleinen syväys on noin 1,8 metriä. 

Pohjoisrannan tuntumassa on jäänteitä kalastajan asumuksesta ja saaristolaisesta 
kulttuurimaisemasta. Entisen talon paikan vieressä on keittokatos. 

Stora Brändö kuuluu valtakunnalliseen rantojen suojeluohjelmaan ja saaren eteläreuna sekä luodot 
muodostavat linnustonsuojelualueen, jonne maihinnousu on kielletty lintujen pesimäaikana 1.4.-
31.7. Lintuja ja muuta luontoa voi tarkkailla aivan suojelualueen reunalla sijaitsevasta 
luontotornista. Stora Brändön arvokkaan luonnon virkistyskäyttö edellyttää erityistä vastuuntuntoa 
etenkin rauhoitusaikana.  

www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi 

 



 

 



 

Stora Fagerö - Inkoo 
Pinta-ala: 32 ha 

Hankintavuosi: 1999 (vuokrattu) 

Merikarttasarja Z 630 ja Z 632 

Saaren pohjoisosa luonnonkauniine hiekkarantoineen on vuokrattu Inkoon seurakunnalta yhdistyksen 

käyttöön. Seurakunta omistaa edelleen suurimman osan saaresta, ja siellä toimii leirikeskus. 

Yhdistyksen alueella on nuotiopaikkoja, käymälöitä ja kaivo. Parhaat rantautumispaikat ovat 

pohjoiskärjen länsipuolella; siellä on myös laituri, jonka päädyssä on noin 1,5 m syvyyttä.  

Alue on luonnonsuojelullisesti arvokas ja se kuuluu Natura -suojelualueverkostoon. 

www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi 

 



   

 



 
 
Tammisaaren saariston kansallispuisto 
 
Etelä-Suomi, Uusimaa   
Raasepori (www.raasepori.fi) 
Pinta-ala 52 km², perustettu 1989 
Aluetta hoitaa Metsähallitus. 

Tammisaaren saariston kansallispuisto on Uudenmaan saaristoa parhaimmillaan. Puisto tarjoaa 
veneilijöille hyvät retkeilymahdollisuudet. 

Kansallispuisto sijaitsee Länsi-Uudellamaalla ja ulottuu avomereltä aina sisäsaaristoon saakka. 
Kansallispuisto kattaakin kolme neljästä saaristovyöhykkeestä eli sisäsaaristo-, ulkosaaristo- ja 
ulkomerivyöhykkeen, eikä siihen kuulu yhtään manneraluetta, vaan vajaat 90 % puistosta koostuu 
vesialueista. Puistoon kuuluvia saaria ovat mm. Älgö, Fladalandet ja Modermagan sekä Jussarön 
länsiosa. Puistossa sijaitsevat yksityiset maa- ja vesialueet eivät kuulu kansallispuistoon, eivätkä ne 
siksi kuulu myöskään puiston järjestyssääntöjen piiriin.  

Kaksi suomalaista kansallispuistoa on saanut Euroopan Neuvoston 
luonnonsuojelualuediplomin (www.coe.int, englanniksi). Puistoista toinen on Tammisaaren 
saariston kansallispuisto ja toinen Seitsemisen kansallispuisto. Tämän sivun osoite on 
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/tammisaarensaaristo/Sivut/Default.aspx  

http://www.raasepori.fi/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/diploma/default_en.asp
http://www.luontoon.fi/retkikohteet/kansallispuistot/tammisaarensaaristo/Sivut/Default.aspx


Rödjanin kalastajatila ja luontotupa 
Tammisaaren kansallispuistossa Rödjanin luontotuvassa voit tutustua näyttelyn avulla haahkaparin 
elämään ja Rödjanin historiaan. Tila on melonnan maailmanmestari (1950) ja olympiakultamitalisti 
(1952) Thorvald Strömbergin lapsuudenkoti. 

Tilan pihapiirissä ja ympäristössä olevat palvelurakenteet ovat vapaasti käytettävissä. Lisäksi 
ryhmillä on mahdollisuus tutustua luontotupaan sopimuksen  mukaan. Lisätietoja saa Tammisaaren 
luontokeskuksesta. Saaressa on luontopolku. 

 

Rödjanilla (59°51,9´ 23°23,7´) on retkisatama, jonka syvyys on 1 - 2 metriä. Kiinnittyminen 
laituriin on rajoitettu enintään 12 tunniksi. Kalliolla 200 metriä Rödjanista länteen on useita 
silmukoita, joihin kiinnittymistä ei ole rajoitettu. 

 

http://www.luontoon.fi/Retkikohteet/historiakohteet/vanhatrakennukset/rodjaninkalastajatila/Sivut/
Default.aspx 

http://www.luontoon.fi/palvelupisteet/luontokeskukset/tammisaari
http://www.luontoon.fi/palvelupisteet/luontokeskukset/tammisaari
http://www.luontoon.fi/Retkikohteet/historiakohteet/vanhatrakennukset/rodjaninkalastajatila/Sivut/Default.aspx
http://www.luontoon.fi/Retkikohteet/historiakohteet/vanhatrakennukset/rodjaninkalastajatila/Sivut/Default.aspx


LOLA:n VILLAHDEN SATAMASÄÄNNÖT 
 

1§ SIJAINTI 

Villahden satama sijaitsee Orslandetin saaressa Inkoon kunnassa, Barösundin lossilta n. 3 km yksi‐
tyistietä (Ramsjöntie), sitten oikealle (Kutterholmintie) ja uudestaan oikealle ( 59° 58,0‘´P;23° 55,8‘ I) 

 

2§ VENEPAIKAT 

Satamassa on neljä venelaituria – ykköslaituri, kakkoslaituri, ponttonilaituri sekä pikkulaituri. Sata‐
massa on muutama vieraspaikka sellaisille seuran jäsenille, joilla ei ole omaa laituripaikkaa Villahdes‐
sa. Nämä paikat on selvästi merkitty.  

LoLa:n hallitus myöntää hakijalle hänen veneensä koon tai jonkin muun syyn määräämän paikan. 
Venepaikan anomukset on tehtävä vuosittain kirjallisesti satamakapteenille erikseen ilmoitettuna 
ajankohtana. Hakumenettelystä ilmoitetaan Mini Loksodromissa tai seuran kotisivuilla 
www.lohjanlaivurit.net. Venepaikan saa vuokrata vain Lohjan Laivurit ry:n ( LoLa:n ) varsinainen jäsen 
tai "entisten sääntöjen mukainen ainaisjäsen", jonka omistama vene on rekisteröity LoLa:n venerekis‐
teriin.   

Vene on vuosittain katsastettava ja siinä on käytettävä LoLa:n perälippua. Vene on oltava vakuutet‐
tu. Venettä ei saa lukita laituriin huomioiden kuitenkin oman vakuutusyhtiön vakuutusehdot.  

Hallitus voi halutessaan vuokrata venepaikan LoLa:n jäsenelle, joka kuuluu toiseen veneseuraan ja 
jonka vene on rekisteröity tuon toisen veneseuran venerekisteriin. Mikäli vene katsastetaan tuon 
toisen veneseuran toimesta, on veneen omistajan toimitettava kopio veneen katsastustodistuksesta 
LoLa:n katsastuspäällikölle 30 kesäkuuta mennessä. Veneessä pidetään sen veneseuran perälippua 
jonka venerekisteriin vene kuuluu, mutta veneen ollessa Villahdessa on siinä käytettävä joko LoLa:n 
veneenomistajan viiriä tai tarraa.  

Paikan saa hallintaansa aina vuodeksi kerrallaan, joten se on anottava joka vuosi uudelleen. LoLa:n 
hallitus pidättää itselleen oikeuden päättää kenelle venepaikka myönnetään, etusijalla ovat kuitenkin 
aina paikan edellisenä vuonna saaneet. Samoin hallitus pyrkii mahdollisuuksien mukaan välttämään 
paikkojen vuosittaista vaihtumista.  

Satamakapteeni voi antaa erityistapauksissa jäsenelle luvan pitää miehittämätöntä venettä laiturissa 
ilman laituripaikkaa erikseen määrättyä maksua vastaan.  

Jäsen voi kutsua ystävänsä veneineen vierailulle satamaan. Laituripaikasta tulee sopia satamakap‐
teenin kanssa. 

LoLa:n varsinainen jäsen tai "entisten sääntöjen mukainen ainaisjäsen", jolla ei ole venepaikkaa Vil‐
lahdessa, voi yöpyä veneessä satamassa vierasvenepaikoissa tai satamakapteenin osoittamissa va‐
paissa paikoissa ilman yöpymismaksua (saunasta ja sähköstä maksetaan normaali veloitus). 

 

3§ EDELLEENVUOKRAUS 

Venepaikan edelleenvuokraus on kielletty. Mikäli paikan saanut luopuu paikastaan joko koko kesäksi 
tai osaksi kesää, satamakapteeni päättää paikan uudelleen vuokraamisesta. 
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4§ KATSASTUS 

Veneen katsastus tapahtuu keväisin yhteiskatsastuksena tai pyytämällä erikseen katsastuksen jolta‐
kin katsastusmieheltä kulut korvaten. Katsastusajoista ilmoitetaan jäsenille MiniLoksodromissa ja 
seuran kotisivuilla www.lohjanlaivurit.net. 

 

5§ JÄRJESTYS 

Veneiden kiinnityksessä on noudatettava satamakapteenin ohjeita ja hyvää merimiestapaa. Mikäli 
jollia halutaan säilyttää maissa, on ne pidettävä satamakapteenin osoittamilla paikoilla.  

Satamalahdella on verkkokalastus kielletty. Satama‐alueella on liikuttava satamanopeuksia noudat‐
taen, sekä muut veneilijät huomioiden.  

Autot on pysäköitävä niille varatuille paikoille ja liian suurta väljyyttä välttäen. Tilapäinen pysähty‐
minen muualle on sallittu vain kuorman purkamista ja kuormaamista varten. Autossa on oltava sel‐
västi näkyvillä pysäköintilupa, jonka venepaikan haltija saa satamakapteenilta. Pitkäaikaispysäköinti 
tulisi tehdä peltopaikoille. Jäsenten vieraiden autoja ja Villahden ulkopuolisten seuran jäsenten auto‐
ja varten on saunan pukuhuoneen ilmoitustaululla tilapäisiä pysäköintilupia, jotka on sinne myös pa‐
lautettava. 

 

6§ VARTIOINTI 

Mikäli hallitus katsoo tarpeelliseksi, järjestetään satamassa vartiointia, johon jokaisen venepaikan 
haltijan on osallistuttava. Tarkemmat ohjeet antaa satamakapteeni. 

 

7§ SÄHKÖ 

Laitureilla on sähköpistorasioita. Avaimen saa satamakapteenilta ja sähköstä maksetaan hallituksen 
määräämä veneilykausi‐ tai vuorokausimaksu.  

Veneilykausimaksu (= ei koske talvikäyttöä) maksetaan laiturimaksun yhteydessä ja vuorokausimak‐
sut kirjataan saunassa olevaan saunalistaan. Tehtyjen merkintöjen mukaan rahastonhoitaja laskuttaa 
ne yleensä syksyllä.  

Tarpeetonta sähkön käyttöä tulisi välttää. Sähkölämmittimien käyttö on kielletty. Miehittämättö‐
mässä veneessä ei saa olla sähköjohto kytkettynä. Muista sähkön käytöistä ja sähkömaksuista päättää 
satamakapteeni tapauskohtaisesti ja niistä on sovittava etukäteen. 

 

8§ SAUNA JA MÖKKI YM. 

Satamassa olevaa saunaa ja saunamökkiä ei voi vuokrata itselleen. Isoa mökkiä voi vuokrata ja vuok‐
raussäännöt löytyvät seuran kotisivuilta www.lohjanlaivurit.net. Rakennusten käyttöoikeus on kaikilla 
LoLa:n varsinaisilla jäsenillä, "entisten sääntöjen mukaisilla ainaisjäsenillä", perhe‐ ja kunniajäsenillä. 
Jäsen voi tuoda mukanaan kohtuullisen määrän vieraitaan. Saunavuoroista sovitaan paikallaolijoiden 
kesken käyttäen saunan ulkoseinällä olevaa varauslistaa. Löylyvetenä on käytettävä makeaa vettä. 
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Satamassa järjestetään talkoot keväällä ja syksyllä. Venepaikan saaneiden olisi suotavaa osallistua 
sataman kunnostustalkoisiin. 

Veneiden vesisäiliöiden täyttöä tulee välttää perjantaisin ja lauantaisin saunan vedenkäytön vuoksi. 

 

9§ SIISTEYS 

Sataman ja rakennusten käyttäjien on huolehdittava alueen siisteydestä. Polttopuita on jokaisen 
käyttäjän tehtävä käytetty määrä. Sauna ja mökit on siivottava käytön jälkeen. Mökissä yövyttäessä 
on käytettävä omia liinavaatteita. 

Lemmikit on pidettävä pääsääntöisesti kytkettyinä ja etenkin yleisissä kokoontumispaikoissa muiden 
veneilijöiden viihtyvyyden takaamiseksi. Samoin lemmikkien jätökset on ehdottomasti poistettava 
kulkuväyliltä, pysäköintipaikoilta sekä muualta mistä niistä on ilmeistä haittaa. 

 

10§ JÄTEHUOLTO 

Jokainen vie omat roskansa pois alueelta, jätesäiliö on viranomaisten määräyksestä.  

 Jäsenten tulisi veneittensä septisäiliöitä tyhjentäessään suosia viemäriverkostoihin kytkettyjä tyh‐
jennyspisteitä. Laitteiston käyttöpainikkeet ovat lukitussa kaapissa, jonka kannessa on laitteiston 
käyttöohjeet. Kaappiin käy Villahden avain, sillä laitteisto ei ole tarkoitettu yleiseen käyttöön vaan 
ainoastaan LoLa:n jäsenille. 

 

11§ VASTUU 

Alueen kunnossapito ja edelleen kehittäminen hoidetaan vuokranantajan, hallituksen ja sata‐
makapteenin kanssa yhteistyössä. 

 

12§ INFORMAATIO 

Alueen ja rakennusten käyttäjien on seurattava saunan pukuhuoneen ilmoitustaulun tiedotteita ja 
noudatettava kaikkia satamakapteenin antamia ohjeita. Ohjeita voi olla myös MiniLoksossa sekä seu‐
ran kotisivuilla www.lohjanlaivurit.net. Sataman kaikkien laitteiden käyttöohjeet löytyvät myös puku‐
huoneesta. 

 

13§ AVAIN 

Sähköpistokkeiden ja ulko‐ovien avaimet annetaan halukkaille LoLa:n varsinaisille ja ainaisjäsenille 
hallituksen vahvistamia maksuja vastaan. 

 

14§ MAKSUJÄRJESTELYT 

Venepaikkojen vuosimaksut, yöpymismaksut sekä mökkien avaimen lunastusmaksut yms. määrää 
LoLa:n hallitus vuosittain.  
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Saunamaksut ja vuorokausittaiset sähkömaksut merkitään selvästi ilmoitustaululle. Rahastonhoitaja 
laskuttaa maksut myöhemmin.  

Venepaikan tilapäisen vuokrauksen hinnan määrää myös hallitus. Venepaikan tilapäinen vuokraus 
tarkoittaa veneen pitämistä laiturissa miehittämättömänä, eikä yöpymistä laiturissa.  

Saunamaksu ei koske seuran järjestämien yhteisten tilaisuuksien aikaista saunomista. 

 

15§ LOLA:n OIKEUDET 

LoLa:n hallitus pidättää itsellään oikeuden sanoa irti venepaikan vuosisopimuksen tai antaa jäsenelle 
määräaikaisen tai pysyvän alueen tai rakennusten käyttökiellon, mikäli jäsen käyttäytyy alueella vas‐
toin näitä sääntöjä tai hyviä tapoja tai aiheuttaa muille häiriötä. 

 
Lohjan Laivurit ry 
Hallitus 
3.3.2014 



LOLA:n VILLAHDEN SATAMAN YLÄMÖKIN SÄÄNNÖT 

1 § VUOKRAUSKOHDE 

Villahden sataman ylämökki varusteineen ja laitteineen. Mökki on sähkölämmitteinen ja mökkiin 
tulee vain kylmä vesi. Mökin varusteisiin kuuluu mm. takka, sähköliesi ja uuni, jääkaappi 
pakastelokerolla, mikroaaltouuni, televisio, DVD, radio, kahvinkeitin, ruokailuastiat, petivaatteet, 
talouspesuaineet, kaksi polkupyörää ja soutuvene.  
 
Polttopuut, sähkö ja vesi sisältyvät vuokraan. Mökillä on käytettävä omia liinavaatteita, pyyhkeitä 
ja talouspaperia. 
 
Mökillä mahtuu yöpymään yhteensä 8 henkilöä, alakerrassa on vuodepaikkoja 4 henkilölle ja 
parvella on vuodepaikkoja myös 4 henkilölle. 
 
Vuokraan sisältyy yksi tunnin mittainen saunavuoro. Saunatupaa ei vuokrata ja muillakin seuran 
jäsenillä kuin ylämökin vuokranneilla on saunankäyttöoikeus. Saunan seinässä on erillinen 
varauslista saunan käyttövuoroista. 
 

2 § AVAIMEN LUOVUTUS 
 
Villahden avaimen voi lunastaa varsinainen jäsen, "entisten sääntöjen mukainen ainaisjäsen", tai 
perhejäsen satamakapteenilta hallituksen määräämällä hinnalla. Satamakapteenin yhteystiedot 
löytyvät seuran kotisivuilta. 
 

3 § VUOKRAAJAT 
 
Mökkiä saavat vuokrata Lohjan Laivurit ry:n varsinainen jäsen, "entisten sääntöjen mukainen 
ainaisjäsen", tai perhejäsen ja vuokraaja on oikeutettu kutsumaan kohtuullisen määrän vieraita. 
 

4 § VUOKRA‐AIKA 
 
Vuosi on jaettu kahteen hintaluokkaan siten, että vuorokausivuokra on kesällä 1.5.–30.9. halvempi 
kuin talvella 1.10.–30.4. Mökin vuokrausta on rajoitettu siten, että talkooviikonloppuisin eikä 
Juhannuksena mökkiä vuokrata. 
  
Maksimi vuokrausaika on yksi viikko.  
 
Jotta mökin käyttö olisi tehokasta, on esteen sattuessa varaus peruttava välittömästi.  Perutusta 
varauksesta lähetämme 50 % laskun. Vuokrauskertojen määrää voidaan rajoittaa, mikäli hallitus 
katsoo siihen olevan tarvetta. 
 

5 § VUOKRAUS MENETTELY 
 

Vuokrausta hoitaa hallituksen valitsema mökkivastaava. Yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta. 
Mökin varaus tehdään seuran kotisivulla hyvissä ajoin, mieluiten kaksi viikkoa etukäteen.  
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6 § VAIHTO 
 

Mökki on vuokraajan käytössä tulopäivästä klo 15.00 lähtöpäivään klo 15.00. Siinä tapauksessa, 
ettei seuraava vuokraaja ole tullut, mökkiä voi pitää tukikohtana klo 18.00 saakka. Vuokraaja voi 
käyttää VARATTU‐kilpeä ollessaan mökillä taatakseen oman rauhan. 
 

7 § VUOKRA 
 
Mökin käytöstä peritään hallituksen määräämä vuorokausivuokra. Vuokraan sisältyy yksi tunnin 
mittainen saunavuoro.  

 
8 § VUOKRAAJAN VELVOLLISUUDET 

 
Vuokraaja vastaa mökin ja sen pihapiirin siisteydestä vuokra‐aikana ja luovuttaa sen siivottuna. 
Mikäli mökille on istutettu kesäkukkia, on vuokralaisen hyvä kastella niitä tarvittaessa. 
Lähtöpäivänä klo 15.00 mennessä vuokraaja huolehtii tilojen siivouksesta, astioiden pesusta, 
roskien korjaamisesta (jokainen vie saaresta roskat mennessään) ja puukorin täyttämisestä.  
 
Mökille ei saa jättää ruokatarvikkeita. Mikäli siivousta ei ole vuokra‐ajan päätyttyä suoritettu, 
voidaan vuokraajalta peritä hallituksen määräämä siivousmaksu. 
 
Mikäli mökin vuokraajalta särkyy tai vioittuu jotain kiinteistöstä tai irtaimistosta, siitä on 
ilmoitettava välittömästi mökkivastaavalle sekä vuokraaja on velvollinen suorittamaan korvauksen 
aiheuttamastaan vahingosta. Vuokraajan on noudatettava muutoinkin Lohjan Laivurit ry:n 
satamasääntöjä. 
 
Vuokraaja voi viedä mökkiin kotieläimensä, mutta eläimiä ei saa päästää sohvalle eikä sänkyihin.  
Eläinten omistajan tulee tehdä siivous erityisellä huolella seuraavien käyttäjien viihtyvyyden  
varmistamiseksi. 
 
Tupakointi on kielletty kaikkialla Villahden rakennusten sisätiloissa. 
 

9 § SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET 
 
Vuokrausmenettelystä ja siihen mahdollisesti tehtävistä muutoksista päättää hallitus ja ilmoittaa 
näistä muutoksista seuran jäsenlehdessä tai kotisivuilla. 
 

10 § KENELLE ILMOITUS 
 
Mökillä ollessasi epäselvissä tilanteissa tai vahingon sattuessa ota yhteyttä mökkivastaavaan tai 
satamakapteeniin, joiden yhteystiedot löytyvät seuran kotisivuilta. 
 
 
Lohjan Laivurit ry 
Hallitus 
3.3.2014 
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