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Mökillä on elämää –
nauti siitä kanssamme!
Vapaa-ajan asukkaiden Liitto ry VAAL on vapaa-ajanasukkaiden
valtakunnallinen edunvalvonta- ja etujärjestö.
VAAL ajaa yli puolen miljoonan vapaa-ajanasukkaan ja 2,5 miljoonan
mökkiläisen asiaa, pitää yhteyttä eri viranomaisiin, antaa lausuntoja lakien
valmistelussa ja puuttuu mökkeilyä koskeviin epäkohtiin.
VAAL on yhteistyössä Suomen Messujen kanssa mukana tuottamassa vuosittain
järjestettäviä, erittäin suosittuja Oma Mökki - messuja Suomen suurimmassa ja
monipuolisimmassa tapahtumapaikassa Helsingin messukeskuksessa.
VAAL hallinnoi ja valmistelee yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön alaisen
Saaristoasiainneuvottelukunnan ja Suomen Messujen kanssa Vuoden Mökkiläisen valintaa.
Henkilö nimetään vuosittain Oma Mökki -messujen yhteydessä.
Toivotamme sinut tervetulleeksi mukaan tekemään yhdessä mökkeilystä nautittavampaa,
elinvoimaisempaa ja turvallisempaa liittymällä jonkin valtakunnallisen tai
paikallisyhdistyksemme jäseneksi.
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Liity jäseneksi ja hyödy eduista!
Vapaa-ajan asukkaiden Liiton jäsenenä hyödyt monista jäseneduista ja tuet samalla vapaa-ajanasukkaiden
edunvalvontaa. Vuotuinen jäsenmaksu on vain muutamia kymmeniä euroja vuodessa yhdistyksestä riippuen.

Keskeisiä edunvalvontatehtäviä ovat mm:

Jäsenenä saat:

• kiinteistöveron kohtuullisuus

• tueksesi vahvan liiton, joka valvoo etujasi ja

• varainsiirtoveron oikeudenmukaisuus

edistää parempaa vapaa-ajan asumista ja mökkeilyä

• terveyspalvelujen saatavuus

• paljon hyviä alennuksia ja tarjouksia

• palo- ja pelastuspalvelujen toimivuus

• maksutonta energia-, laki-, rakennus- ja

• verkkoyhteyksien rakentaminen

pihaneuvontaa

• yksityisteiden ylläpito

• painetun ja sähköisen pientalon huoltokirjan

• jätevesien taloudellinen ja järkevä käsittely

• järjestölehden neljästi vuodessa

• mökkiläisten kuuleminen kuntien

• kaksi lippua yhden hinnalla Oma Mökki -messuille

päätöksenteossa

• paljon yhteistyökumppaneiden tarjoamia jäsenetuja.

• vesistöjen suojelu,
maisemien hoito
ja meluntorjunta.

www.vaal.fi
tai ota yhteyttä liiton toimistoon: 040 548 2080
Täytä liittymislomake netissä:

Uutuus!

VESI-VEIKKA

TM

Jita-ratkaisuilla käsittelet mökin jätevedet!
Meiltä laajin valikoima jätevesijärjestelmiä
jokaiseen mökkiin ja saunaan.

Maan päälle tai maan alle asennettava
harmaavesisuodatin
Tutustu lisää: www.jita.fi
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Mökkeilystä
eloa ja elinvoimaa
Mökkiläiset ovat monen suomalaisen kunnan piristysruiske ja
pelastus. Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän tutkimuksen
mukaan Suomessa on noin 580 000 vapaa-ajanasuntoa,
joissa vietetään keskimäärin 83 päivää vuodessa.

Luonnon kunnioittaminen
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Sopusoinnussa luonnon kanssa eläminen kuuluu mökkeilyyn

Jätteiden ja jätevesien oikeaoppinen käsittely on tärkeää

olennaisena osana, ja ympäristövaikutukset halutaan pitää

ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. Maatuva jäte kannattaa

mahdollisimman pieninä. Esimerkiksi lintujen pesimärauhaa

kompostoida ja muu jäte kierrättää ja toimittaa keräyspis-

on syytä kunnioittaa ja muistaa myös, että useimmat nisäk-

teisiin. Jätevedet on puhdistettava lainsäädännön edellyt-

käät ja linnut ovat lailla rauhoitettuja.

tämällä tavalla.

Jokamiehenoikeudet
Jokamiehenoikeudet takaavat kaikille mahdollisuuden liikkua
luonnossa ja hyödyntää luonnon antimia riippumatta siitä, kuka on alueen omistaja tai haltija. Luonnosta nauttimiseen ei siis
tarvita maanomistajan lupaa eikä siitä tarvitse maksaa mitään
niin kauan kuin toimitaan jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa eikä aiheuteta haittaa tai häiriötä maanomistajalle, maankäytölle tai luonnolle.

Loma-asumiseen käytetään melkoisesti rahaa,
jota kuluu ennen kaikkea rakentamiseen,
päivittäistavaroihin ja matkoihin.
Tämä tuo mökkikuntiin työpaikkoja ja
sitä kautta verotuloja.

Jokamiehenoikeudella saat
• liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muualla kuin pihamaalla ja
erityiseen käyttöön otetuilla alueilla (esimerkiksi viljelyksessä
olevat pellot ja istutukset)
• oleskella tilapäisesti alueilla, joilla liikkuminenkin on sallittua
(esimerkiksi telttailla riittävän etäällä asumuksista)

Mökkiläiset myös auttavat kuntia ylläpitämään
verkostojaan ja kehittämään alueen
elinvoimaisuutta ja ovat siinäkin
mielessä tärkeä voimavara.

• poimia luonnonmarjoja, sieniä ja kukkia
• onkia ja pilkkiä
• kulkea vesistössä ja jäällä.

Jokamiehenoikeudella et saa
• aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille tai ympäristölle
• häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä
• kaataa tai vahingoittaa puita
• ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta

Katso lisätietoja
jätevesien käsittelystä!

• häiritä kotirauhaa
• roskata
• ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman

www.jatevesitieto.fi

maanomistajan lupaa
• kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.
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Sujuva
mökkinaapuruus
Hyvät naapurisuhteet ovat olennainen osa
viihtyisää vapaa-ajan asumista.
Rinnakkaiselo on sujuvinta silloin,
kun muistat ottaa muutkin huomioon.
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Hyvien
naapurisuhteiden julistus
• Asetu aina silloin tällöin naapurisi asemaan. Mieti, miten hän
toivoisi sinun käyttäytyvän.
• Huomioi naapurit, kun käytät ruohonleikkuria ja muita äänekkäitä laitteita. On kohteliasta olla tuottamatta ylimääräistä melua myöhään illalla ja aikaisin aamulla.
• Vaikka tontillasi kasvavat puut eivät varjostaisi omaa pihaasi,
ne saattavat varjostaa naapurin pihaa. Silloin tällöin kannattaakin harkita puiden kaatoa tai oksien leikkaamista.
• Jos aiot rakentaa lähelle tontin rajaa, asiasta on kohteliasta
keskustella naapurin kanssa.
• Tarkkaile lemmikkisi käytöstä. Jos koirasi haukkuu usein, se
todennäköisesti häiritsee naapureita.
• Lumet tulee poistaa omalta tontilta niin, ettei niitä viedä liian
lähelle naapurin tonttia. Sulamisvedet voivat olla haitaksi naapurille tai jopa vaaraksi hänen talolleen.
• Juhlista on syytä ilmoittaa naapureille etukäteen. Muista myös,
että etenkin rannalla musiikki ja kovat äänet kantautuvat kauas.
• Kun istutat puita tai pensaita, mieti miltä ne näyttävät vuosien
ja vuosikymmenten kuluttua. Näkösuoja on hyvä peruste pensasaidan istuttamiselle, mutta pidä huolta, ettei aita kasva liian
korkeaksi, jottei se roskaa ja pimennä sinun ja naapurisi tontteja.

TARVITSETKO SÄHKÖT
VAPAA-AJAN
ASUNNOLLESI
ELENIAN
VERKKOALUEELLA?
Hintalaskurilla saat sähköliittymälle
helposti hinnan ja toimitusajan.
Kokeile laskuria osoitteessa:
www.elenia.fi/sahkoliittyma

• Puunpoltosta aiheutuu pienhiukkaspäästöjä, joten polta puut
asianmukaisesti.
• Kunnioita ihmisten erilaisuutta.
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Mökin
rakentaminen
ja korjaukset
Kaava määrittelee, mitä ja minkä verran tontille saa rakentaa.
Oman mökkikuntasi kaavoituksen voit tarkastaa rakennusvalvonnasta tai teknisestä toimesta. Rakennusjärjestys täydentää asemakaavaa ja toimii ohjeena kaavan ulkopuolisten alueiden toteuttamiseen. Rakennusjärjestykseen on hyvä tutustua, kun suunnittelet piharakennuksen, aidan tms. rakentamista.
Vastuu rakennus- ja korjaushankkeiden onnistumisesta on kiinteistön omistajalla. Hänen on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten, määräysten ja myönnetyn
luvan mukaisesti. Lisäksi verottajalle on ilmoitettava tiedot rakennusurakoista ja -urakoitsijoista ja myös talkootyönä tehdyistä rakennustöistä (tällöin annetaan ainoastaan rakennuskohdetta koskevat tiedot sekä tieto siitä, ettei palkkoja tms. vastikkeita ole maksettu).
Mökki vaatii myös säännöllistä kunnossapitoa ja korjauksia. Erityisesti katosta kannattaa pitää hyvää huolta, jotta myrskyt ja lumikuormat eivät tuota ikäviä yllätyksiä. Kaikki huollon ja kunnossapidon kannalta oleelliset tiedot, tavoitteet ja ohjeet kannattaa
koota huoltokirjaan, josta tehdyt remontit ja tulevat remonttitar8

peet näkyvät yhdellä silmäyksellä.

MIELENRAUHAA

Sähköt ja vinkit mökille
osoitteesta vattenfall.fi
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Mökki
kunnossa
vuoden
ympäri

Keväällä
• Siivoa mökki huolellisesti. Tuuleta paikat ja kanna vuodevaatteet ulos raikastumaan. Jos ruokakaapissa on vieraillut hiiriä tai
myyriä, heitä saastuneet ruoka-aineet roskiin ja puhdista hyllyt
desinfioivalla puhdistusaineella.
• Tarkista palovaroittimen toiminta.
• Tarkasta tulisijojen ja savuhormien kunto – eihän minnekään ole
talven aikana ilmestynyt halkeamia? Muista myös, että omassa käytössä oleva vapaa-ajanasunto on nuohottava joka kolmas vuosi ja vuokrakäytössä oleva vuosittain.
• Tarkasta sähköpääkeskuksen kunto. Jos keskus on kastunut, anna sen kuivua pitämällä kaapin ovea auki. Jos jänis tai
muu eläin on päässyt jyrsimään kaapeleita, kutsu aina paikalle sähköasentaja.
• Tarkasta vesi- ja viemärijärjestelmä. Jos vedet ovat olleet poikki
talven ajan, kutsu putkimies kytkemään ne takaisin päälle. Tarkista kaivo ja poista sieltä mahdolliset vierasesineet.
• Siivoa sadevesikourut ja -syöksyt syksyn ja talven aikana kertyneistä roskista.
• Tarkasta laiturin kunto ja huolla tarvittaessa. Entä kaipaavatko
pihakalusteet esimerkiksi öljyämistä?
• Haravoi lehdet ja risut ja kunnosta kukkapenkit ja istutukset.
Herätä komposti talviunilta kaatamalla sinne lämmintä vettä tai
lisäämällä uutta ainesta tai kompostiherätettä.
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Syksyllä
• Vie pilaantuvat ruoat pois mökiltä. Pakkaa kuivaruoat tiiviisiin
kovamuovi- tai peltiastioihin, kuten myös saippuat ja kynttilät,
jotka nekin maistuvat hiirille ja myyrille.
• Tyhjennä jääkaappi ja pakastin, puhdista ja kuivata ne huolellisesti, irrota pistokkeet pistorasiasta ja jätä ovet raolleen.
• Sulje päähana ja tyhjennä vedet putkista ja laitteista, jos se suinkin on mahdollista. Siirrä pumput lämpimään tilaan.
• Katkaise sähköt pääkatkaisijasta ja irrota ja sulje kaasupullo huolellisesti.
• Ripusta vuodevaatteet komeroihin ilmavasti ja nosta patjat sänkyihin pystyyn, jotta hiiret ja myyrät eivät pesi niihin.
• Jos jätät lämmöt päälle talven ajaksi, sopiva peruslämpötila on
5–15 °C. Jos mökkiä ei ole rakennettu talvikäyttöön eikä sitä
käytetä talvella, peruslämpöä ei kannata pitää päällä.
• 
T iivistä ovet ja ikkunat mutta huolehdi, että ilman-vaihto
toimii. Sulje ikkunat huolellisesti mutta jätä tulisijojen hormien
pellit raolleen. Poista tuhkat tulisijoista.

• Haravoi lehdet ja siivoa lehdet ja
muut roskat myös sadevesikouruista ja -syöksyistä.
• Suojaa pihakasvit verkoilla,
herkimmät kasvit myös suojakankailla.

• Huolla ja pese laituri ja vedä se rantaan, jos mahdollista.

Kasvit kaipaavat myös syyslannoitusta,

• Tyhjennä huussi.

ja myös pensaiden hoito- ja alasleikkaukset

• Vie pihakalusteet ja grilli vajaan tai ainakin katokseen.
• Tarkasta katon kunto, jotta se varmasti kestää syyssateet ja
lumen painon.
• Varmista, ettei mökin lähellä ole huonokuntoisia puita, jotka
syysmyrsky voi kaataa mökin päälle.

voi tehdä syksyllä.
• Lukitse ovet huolellisesti ja vie arvotavarat
talven ajaksi kaupunkiin.
• Huolehdi mökin seurannasta myös talvella,
jotta vältyt keväällä ikäviltä yllätyksiltä.
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Mökin energiaratkaisut

MARKKINOIDEN LAADUKKAIMMAT RATKAISUT:
AURINKOENERGIATUOTTEET
sähköttömiin vapaa-ajan
asuntoihin tai valtakunnan
verkossa oleviin kotitalouksiin.

ENJOY your spare time
www.sunwind.fi
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ETÄOHJATTU
Nerokasta lämmitystä
sähköttömälle mökille!

aurinkosähköTUOTTEET
mökille ja kotiin
aurinkosähköjärjestelmät mökille

Aurinkosähköjärjestelmät,
aurinkopaneelit, akut,
sää�inlai�eet ja muut
aurinkosähkötarvikkeet
eri�äin laajasta
valikoimastamme

Energiaratkaisuja suunniteltaessa on ensimmäisenä otettava
huomioon mökin käyttötapa. Jos mökki on perinteinen ns.
mummonmökki, jota käytetään vain kesäisin ja jossa ei välttämättä ole edes sähköjä, on suppeahko aurinkopaneelijärjestelmä hyvä ratkaisu. Tällaisessa järjestelmässä on paneeli, säädin ja akku, ja se tuottaa sähköä esimerkiksi valaistukseen, akkujen lataamiseen ja television ja tietokoneen vähäiseen käyttöön. Lämmityksen voi hoitaa esimerkiksi puukamiinalla tai varaavalla takalla ja ruoanlaiton puuliedellä tai
kaasuhellalla.
Nykyään useimmat mökit suunnitellaan niin, että ne sopivat
myös talvikäyttöön. Ne joko liitetään sähköverkkoon tai niis-

12 V JÄÄKAAPIT
kompressori

kaasulaitteet

kaasuliesiä ja ‐uuneja

sä käytetään mittavampia aurinkopaneeliratkaisuja, joiden
avulla voidaan saavuttaa lähes omakotitaloluokan sähkövarustus. Lämmityksenä on usein sähkölämmitys, koska sitä on
helppo säätää. Myös ilmalämpöpumppujen käyttö mökeillä
on yleistynyt. Uudenlainen lämmitystapa on kuivanapitolämmitys, jossa mökin sisälämpötila noudattelee ulkolämpötilaa
vaikka pysyykin jatkuvasti hieman sitä korkeampana. Täs-

saatavilla
sopivaan hintaan
verkkoonkytketyt
aurinkosähköjärjestelmät

sä voidaan hyödyntää esimerkiksi lämpötilaerotermostaattia.

lämmittimet
veneeseen
ja mökille
laadukkaat ko�maiset
Saﬁre ‐ lämmi�met
mökille:
2 kW ‐ 3,8 kW
vesille:
1,6 kW ‐ 3,6 kW

pyydä tarjous!
powered by

Katso lähin jälleenmyyjä:
www.eurosolar.ﬁ

Haikankatu 1 ‐ Raisio
puh. 02 ‐ 4398 611

info@eurosolar.ﬁ
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Turvallista
mökkeilyä
Mökille tullaan viihtymään, rauhoittumaan ja
rentoutumaan, mutta turvallisuutta ei silti pidä unohtaa.
Tulen ja työkalujen käsittelyssä ja vesillä liikkuessa on
syytä olla tarkkana, jotta mitään ei satu.
Myös varkaita ja ilkivaltaa vastaan on hyvä suojautua,
etenkin jos mökki on pitkiä aikoja tyhjillään.

Hätätilanteessa
soita aina 112.
Kun soitat puhelun
112 Suomi -sovelluksen kautta,
Hätäkeskuslaitos saa
sijaintitietosi automaattisesti.

Lukitse ovet ja kerää vähänkään arvokkaammat tavarat
suojaan aina mökiltä poistuessasi. Pidä mökki asutun
näköisenä ja jos mahdollista, pyydä naapuria käymään
silloin tällöin tarkistuskierroksella. Myös hälytysjärjestelmään
investoimista kannattaa harkita. Joissain tapauksissa
mökkitien päähän voi myös asentaa lukittavan puomin.

Mökin lääkekaappi
Hyvin varusteltu lääkekaappi on mökillä erityisen tärkeä, sillä apteekkiin saattaa olla pitkä matka. Lääkkeet ovat herkkiä kosteudelle ja lämpötilanvaihteluille, joten talveksi ne kannattaa viedä
kaupunkiin. Keväällä mökkikauden alkaessa lääkekaapin sisältö
on hyvä käydä läpi ja täydentää tarvittaessa.

Kesämökin lääkekaapissa on hyvä olla ainakin:
• särky- ja kuumelääkettä (lapsille ja aikuisille omat)
• yskänlääkettä

Nämä viisi ohjetta tekevät
mökkeilystä turvallisempaa

• nenäsumute tukkoiselle nenälle

1. Ole valppaana lasten kanssa. Vahdi, etteivät he pääse

• maitohappobakteereita vatsavaivojen varalta

• matkapahoinvointilääkettä automatkalle/veneilyyn

yksin rantaan tai tulen äärelle tai saa käsiinsä tulitikkuja

• ripuli-, ummetus- ja närästyslääkettä

tai vaarallisia työkaluja.

• lääkehiiltä myrkytysten varalle

2. Pidä kalusto kunnossa. Testaa palovaroitin ja tarkasta

• antihistamiinia allergiseen reaktioon

tulisijojen ja savuhormin kunto. Myös häkävaroittimeen,

• muita allergialääkkeitä, kuten silmätippoja ja nenäsumutetta

sammutuspeitteeseen ja jauhesammuttimeen kannattaa

• kyypakkaus käärmeenpureman tai ampiaisen piston varalle

investoida.

• aurinkovoidetta ja huulivoide, jossa UV-suoja

3. Ole varovainen tulen kanssa ja pidä sammutusvälineet

• kortisonivoidetta ihoärsytyksiin, kuten hyönteistenpuremiin

aina käsillä. Älä milloinkaan jätä pientäkään avotulta

• perusvoidetta

ilman valvontaa ja ole huolellinen kaasugrillin letkujen,

• haavanpuhdistusainetta

liittimien ja kaasupullon kanssa. Tarkasta niiden kunto

• sidetarpeet (sideharso, kompressiosidos, haavatyynyt)

säännöllisesti.

• laastareita sekä rakkolaastareita

4. Kirjoita mökin tarkka osoite ja/tai koordinaatit paikkaan,
josta ne ovat nopeasti kaikkien löydettävissä.
5. Muista pelastusliivit vesillä liikkuessa.

• kuumemittari
• hyttysmyrkkyä
• punkkipihdit
• lemmikille punkkipanta/valeluliuos
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Vapaa-ajan asukkaiden Liitto ry

VAAL

Unikkotie 13, 5. kerros
01300 Vantaa
Puh. 040 548 2080
toimisto@vaal.fi
www.vaal.fi

Kytkennät kuntoon,
sähkö virtaamaan!
AURINKOLASKURIMME AUTTAA OIKEANKOKOISEN
LAITTEISTON HANKKIMISESSA
KOKEILE AURINKOLASKURIA
OSOITTEESSA CARUNA.FI/AURINKOLASKURI
HANKI SINULLE SOPIVIN LAITTEISTO.
ASENNUKSEN TEKEE VALTUUTETTU
SÄHKÖASENTAJA.
ANNAMME SÄHKÖASENTAJALLESI
KYTKENTÄLUVAN.

VERTAILE SÄHKÖNMYYJIÄ JA TEE SOPIMUS
YLIJÄÄMÄSÄHKÖN MYYNNISTÄ.

• www.jssuomi.fi

KÄYNNISTÄ LAITTEISTOSI JA NAUTI SÄHKÖN
MAHDOLLISTAMISTA HYVISTÄ HETKISTÄ!

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ JA TEEMME LAITTEISTOSI
KYTKENNÄSTÄ HELPPOA.
Puh. 0200 23222 (pvm/mpm) arkisin klo 8-16 tai
tuotantokyselyt@caruna.fi.

Hyvää energiaa
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