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Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry tiedottaa v. 2016 

LOMARANNAN VARAUSOHJEET JA KÄYTTÖMAKSUT 
Vartiosaaren luonto kutsuu Helsingin kaupungin palveluksessa olevia akavalaisia viihtymään ja 
rentoutumaan. Alue on vain Helsingin kaupungin palveluksessa olevien akavalaisten ja heidän perheittensä 
loma-alue, ei siis koululais- tai opiskelijaryhmille. 
Varauksia vastaan otetaan arki-iltaisin 14.3. alkaen klo maanantaista torstaihin klo 17.00 – 20.00 puh 050 
468 3247. 
Lomarannassa on kesäkuun alusta elokuun puoliväliin kesävalvoja, joka ottaa varauksia vastaan 
puhelinnumerossa 050 468 3247. Varauksia voi tehdä ajalle 1.5. - 28.10.2014 
Peruutukset on tehtävä mahdollisimman aikaisin. Varauksista, joita ei ole peruttu viimeistään viikkoa 
ennen varattua aikaa, peritään varatun ajan mukainen korvaus. HUOM! Veneissä ei ole 
kelluntavälineitä. Mahdollisesti ilmenevistä vahingosta ja järjestyshäiriöistä vastaa varauksen tehnyt henkilö. 
Varauksen tehneen henkilön on itse oltava paikalla. 
Avaimen voi hakea Laajasalon kirjastosta sen aukioloaikana. Avain on yleisavain taloihin, saunaan ja 
veneisiin. Varaajalla on käytettävissään vain yksi vene. Veneet löytyvät Reposalmentien päästä rannassa 
kulkusuuntaan vasemmalta. Veneissä lukee Lomatuki. Airot on aina oltava lukittuna varkauden estämiseksi.  
Huomioikaa, että kirjasto on lauantaisin suljettu ja perjantaina sulkeutuu klo 15. Kirjaston puh. 31085684 
Lomatuen hallitus on päättänyt käyttömaksuista kaupungin palveluksessa oleville akavalaisille: 

Kartano: 50:- €/vrk 
sisältää sauna-aikaa enintään 2 tuntia 
 
Puustelli/Rustholli: 25:- €/vrk 
sisältää sauna-aikaa enintään 2 tuntia 
 
Sauna: 5:- €/h 
 
edellä mainitun lisäksi ja/tai jos tilavarausta ei ole 
Saunan käyttövuoroista on sovittava muiden saunan käyttäjien kanssa. 
 
Tiloja vuokrataan enintään kolmeksi vuorokaudeksi / kuukausi, jotta mahdollisimman monella olisi 
tilaisuus päästä lomailemaan. 
 
Maksukuittiin on merkittävä varaajan nimi ja tilojen käyttöpäivät. 
Käyttäjän on huolehdittava, että paikat ovat siivotut ja järjestyksessä käytön jälkeen. 
Tilavaraus alkaa klo 14.00 ja loppuu klo 13.00 jotta vene on ajoissa seuraavan käytössä.  
Yhdistyksen suorittamasta siivouksesta peritään korvaus. Avaimet on palautettava välittömästi 
käytön jälkeen kirjastoon tai sen etuovessa olevaan postiluukkuun. 
Jätteet on vietävä mantereelle, Laajasalon rannassa olevaan lukittavaan!!! jäteastiaan. 
Majoitustiloissa on jääkaappi, sähköhella, veden- ja kahvinkeittimet ja ruokailu- ja keittiövälineitä. 
 
Lomarannan käyttäjien toivotaan osallistuvan alueen kunnostustalkoisiin kesän mittaan. 
 
Hallitus 


