
Kotiluodon jäsenpalvelut ja niiden 
pääasialliset käyttöehdot 

Taustaa 

Kotiluoto ja seuran tarjoamat palvelut, kuten laituri, huvila ja sauna, ovat osa seuran 
jäsenpalveluja. Jäsenpalveluja hyödyntävä taho tai venekunta koostuu pääosin jäsenistä 
ja/tai perheenjäsenistä tai muista läheisistä. Veneen kipparin tai omistajan tulisi 
pääsääntöisesti olla seuran jäsen. Perheenjäsen on samassa osoitteessa asuva puoliso, 
lapsi, adoptiolapsi tai vanhempi. Läheisiä ovat esimerkiksi sisar perheineen, lapsi, joka on 
muuttanut kotoa perheineen, lapsenlapsi tai vanhempi perheineen. 

Veneen miehistön muodostaa ensisijaisesti kipparin perhe. Veneen kipparilla on kuitenkin 
oikeus tuoda veneessään Kotiluotoon myös vieraitaan, joiden käyttäytymisestä hän on 
tällöin vastuussa. Veneen kippari on myös vastuussa vierailutietojen kirjaamisesta 
satamakirjaan sekä palveluiden käyttöohjeisiin perehtymisestä sekä niiden 
noudattamisesta. Esimerkiksi saunan osalta tämä tarkoittaa saunakirjan käyttöä 
varaukseen, jonka voi tehdä yhdeksi tunniksi per venekunta saman päivän aikana. 

Huomaathan, että Kotiluoto on tarkoitettu jäsenistön virkistys- ja vapaa-ajan viettoa varten, 
ei esimerkiksi liiketuttavien, työ- tai opiskelukavereiden viihdyttämistä varten. 

Jäsenellä on kuitenkin oikeus tuoda Kotiluotoon kaksi miehistön jäsentä, jotka eivät kuulu 
seuraan turvallisen rantautumisen takaamiseksi kelissä kuin kelissä. Esimerkiksi 1 jäsen 
tuo 2 opiskelukaveria miehistönään tai 2 jäsentä tuovat 1 työkaverin miehistönään ja 3 
jäsentä saavat kookkaammankin purren turvallisesti laituriin kolmistaan. 

Yhdistyksille tai kaupallisessa tarkoituksessa Kotiluodon palveluja tarvitseville tarjotaan 
mahdollisuus palveluiden käyttöön tarjouspohjaisesti. Selvyyden vuoksi todettakoon, että 
veneily- ja purjehdusseurojen veneet ja venekunnat katsotaan pääasiassa kaupallisessa 
tarkoituksessa Kotiluodon palveluja tarvitsevaksi tahoksi. 

Kotiluodon Säännöt 

1§  Kotiluodolla tulee jokaisen noudattaa tätä ohjesääntöä, sekä saaren isännän ja 
Helsingin kaupungin antamia määräyksiä. 

2§  Kerholaitureihin voivat kiinnittyä vain Helsingin Navigaatioseuran tai  
Itä-Helsingin Pursiseuran jäsenten veneet, joissa on helposti näkyvillä seuran 
viiri tai em. jäsenseuran perälippu. 
Navis V:lle varattu paikka on pidettävä pääsääntöisesti vapaana. 
Rantautumisoikeus osoitetaan HNS:n tai IHPS-jäsenseuran perälipulla tai 
viirillä. Merkitse käyntisi satamakirjaan puulaiturin postilaatikossa!! 

Laiturihiljaisuus on 23:00-06:00 

 



3§ Kotiluodon huvilan terassia saavat käyttää kaikki HNS:n ja IHPS:n jäsenet 
seurueineen. Päärakennus on museoviraston suojelema kohde, joten sen  
käytössä on noudatettava erityistä huolellisuutta.  

4§  Jokaisen saarella kävijän tulee käyttäytyä alueella moitteettomasti, kuten 
kunniallisen merenkulkijan hyvä maine edellyttää. 

5§ Saaressa kävijöiden on aina siistittävä jälkensä ja jätettävä kaikki hyvään 
kuntoon. Vahingoitettu omaisuus on korvattava ja vahingosta on viipymättä 
ilmoitettava saaren isännälle tai toimikunnan jäsenelle. Kotiluodossa ei ole 
jätehuoltoa. Kaikkien tulee viedä roskat mennessään pois saaresta. 

6§  Seurat eivät vastaa siitä yksityisestä omaisuudesta, jonka jäsenet tai muut 
saaressa kävijät tuovat mukanaan tai säilyttävät saaressa. 

7§  Tulen käsittelyssä on aina noudatettava varovaisuutta. Avotulen teko on 
kokonaan kielletty. Grillin käyttö on sallittu vain siihen varatuilla paikoilla. 

8§  Saaren luontoon kuuluvien puiden, pensaiden ja eläimien suojeleminen on 
jokaisen velvollisuus. Lemmikkieläimet tulee pitää kytkettynä saaressa. 

9§  Seuran jäsen voi lunastaa itselleen saunan avaimen kulloinkin voimassa 
olevaa maksua vastaan. Sauna-aika varataan saunan varauskirjasta. 
Saunan käytössä on noudatettava erikseen laadittuja ohjeita. 

10§  Kotiluodon hoito ja valvonta on uskottu Helsingin Navigaatioseuran ja Itä-
Helsingin Pursiseuran valitsemien toimikunnan jäsenten ja saaren isännän 
tehtäväksi. Heidän antamiaan ohjeita on noudatettava. 

 

Kotiluodon vuokraamisesta 

Tarjouspohjainen hinnoittelu sisältää 

• Kotiluodon vuokra (sisältää huvilarakennus, nuotiopaikka, sauna, puut). 
• Keittiö ruoanlaittovälineineen sisältyy, tiskaus ja siivous ei sisälly (pitää tehdä 

itse). Kertakäyttöastioiden käyttö hyvin suositeltavaa. Mikäli siivous tehdään 
seuran toimesta siitä veloitetaan erikseen. Siivouksesta tulee sopia tilausta 
tehdessä. Jälkikäteen tehtävistä siivoustilauksista peritään lisämaksu. 

• kuljetus Puotilasta Kotiluotoon ja takaisin. Navis V:een mahtuu maks 12 
henkeä/kerrallaan. 

 
HNS, IHPS, Kotiluototoimikunta 


