
WUORIOLAN OHJEET 
 

 

Osoite: Vanha-Koikkalantie 162, 03400 Vihti 

- Mökkien vuokra-aika alkaa maanantaina klo 12.00 ja päättyy sunnuntaina klo 

18.00. Torstaina vuoro päättyy klo 12 ja alkaa klo 18. 

- Mökkien lukitus toimii koodilla (*koodi*), jonka saat laskun mukana, kuten myös 

mökin numeron. Huom! Koodi alkaa ja päättyy tähteen! 

- Mökeissä on vuodepaikat 6 hlölle (2 sänkyä alhaalla ja 4 sänkyä parvella), 

varustukseen ei kuulu liinavaatteita eikä pyyhkeitä. 

- Huolehdithan itse mökin siivouksesta. Jos mökki on siivoamaton, veloitamme 

siivouksesta minimi 50 euroa. 

- Lemmikkieläimiä ei saa viedä mökkeihin. Myös tupakointi mökeissä ja alueella 

kielletty. 

- Teltan, asuntovaunun/asuntoauton käyttö lomatontilla on kielletty. 

- Vahingoista tulee ilmoittaa viipymättä. Vahinkojen korvaukset suoritetaan RKL:lle. 

- Wuoriolan rantasauna on jälleen käytössä. Varauksia voi tehdä illaksi kerrallaan klo 

17-21. Hinta 40 euroa. Kysy lisää piia.vilen@rkl.fi. 

-  Grillikotaa voi käyttää omalla vastuulla, kuitenkin niin, että kotaa käyttää yksi 

mökkikunta kerrallaan. Mökkikuntia suositellaan muutenkin pysyttelemään vain 

oman mökkikuntansa parissa koronatilanteesta johtuen. 

- Kalliolla oleva grillipaikka on tarkoitettu kaikille mökkiläisille.  

 

 

Akuuteissa ongelmissa yhteys ISS:ään, yhteystiedot löytyvät mökin 

sähkökaapin ovesta. 

Ovikoodiongelmat: 010 2010 500/RKL:n toimisto tai 050-5751 893/Moniapu 

Vakkinen. Huom! Vakkisen numeroon ainoastaan ovikoodiongelmat! 

Normaalit huoltoilmoitukset RKL:n toimistoon. 

 

COVID-19: Jos sinulla on flunssan oireita tai tunnet itsesi muuten 

sairaaksi, Wuoriolaan ei saa mennä! Kts. THL:n ohjeistus: 
https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-

covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus 
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 WUORIOLA – MAJOJEN TOIMINTAOHJEET  
 
1. Nauti majan ja ympäristön tarjoamasta suomalaisesta 
järvimaisemasta.  
 
2. Arvosta naapureitasi ja suo myös heille kuuluva yksityisyys 
ja rauha.  
 
3. Lemmikkieläimiä ei saa viedä mökkeihin.  
 
4. Pidä maja ja ympäristö sekä luonto siistinä. Toimita roskat 
ja tuhkat niille osoitetuille paikoille.  
 
5. Pysäköi autosi ainoastaan yläpaikoitusalueelle.  
 
6. Kalastusta voit harjoittaa pienimuotoisena kaikkialla, 
mikä tontilta näkyy, kunhan sinulla on kunnan ja/tai valtion 
vaatima(t) kalastuslupa-asiat kunnossa.  
 
7. Katso lähtiessäsi, että polttopuita kamiinaa varten on 
seuraaville tulijoille valmiina  
 
8. Vältä turhaa sähkön kulutusta. Saunan kiuas on päällä 
vain tarvitsemasi ajan. Jätä kahvinkeitin virta katkaistuna 
puhdistettuna kuivaan paikkaan.  
 
9. Lähtiessäsi tarkista, että lieden virta ei ole päällä. Sulje 
ikkunat ja ovet.  
 

NAUTINNOLLISTA VAPAA-AIKAA! 


