
 
 

                            

 

 

LALLUJÄRVEN SÄÄNNÖT 
 

1. Alue on tarkoitettu virkistys ja vapaa-ajan viettoon SF – Caravan Riihimäen seutu ry:n 
jäsenille, jotka ovat maksaneet asianmukaiset jäsenmaksunsa ja alueen kausimaksun. 
Yhdistyksen hallitus hyväksyy kausipaikkasopimukset.  Alueella ei saa asua vakituisesti 
(vuokralaisella on oltava vuokrattuna tai omistuksessaan asunto, poste restante ym 
osoitteet eivät kelpaa). Matkailuajoneuvoa ei myöskään saa pelkästään säilyttää alueella. 
Telttailu / teltat on alueella kielletty. 
Puomi on pidettävä suljettuna ja lukittuna. Hallituksella on oikeus purkaa tai määrätä 
korkeampi vuosimaksu, jos väärinkäytöksiä ilmenee. 

 
2. Leiriydyttäessä aina turvaväli naapuriin vähintään 5 metriä, koskien myös niihin kiinnitettyjä 

etutelttoja, tehdasvalmisteisia katoksia, puista terassia, sekä moottoriajoneuvoja. Itsestään 
seisovat kovaseinäiset kopit on kielletty. Kukka istutukset ym. viljelytoiminta maahan, aidat, 
kaiteet, altaat ja muut kiinteät rakennelmat ovat kiellettyjä. Matkailuajoneuvojen caravan-kaupasta 
saatavat teltat / etukatokset ja niihin kuuluvat kaiteet ja aidat ovat sallittuja. Matkailuajoneuvon 
viereen saa tehdä ns. terassin, jonka suurin koko 300 cm x matkailuajoneuvon asuinosan 
pituus. Terassi voi olla tätä isompi, jos teltta vaatii isomman tilan. Etuteltassa/vaunun 
ulkopuolella ei saa säilyttää/käyttää kotitalouskäyttöön tarkoitettuja jää/pakastinkaappeja, 
mikroaaltouuneja eikä keittolevyjä(sähköisku/tulipalovaara) Vain yksi matkailuajoneuvo yhtä 
maksettua paikkaa kohden.   

 
3. Matkailuajoneuvoissa on oltava asianmukainen SFC - tunnus ja numero. Varattu paikka on 

merkittävä SFC - numerolla. Paikkaa / puominavaimia ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. 
Jos paikka perutaan tai joudutaan irtisanomaan kesken sopimuskautta 1.1. – 31.12. Maksettuja 
kausipaikkamaksuja ei palauteta. Jos kausipaikan haltija haluaa irtisanoa sopimuksensa, on 
siitä ilmoitettava 2 kk ennen sopimuskauden päättymistä. (31.10 mennessä) 

 
4. Varsinaisen kausipaikan haltijan lisäksi on mahdollisuus hakea saman matkailuvaunun/-auton 

käyttöoikeutta perheenjäsenelle, joka on kausipaikan haltijan lapsi tai vanhempi. Käyttöoikeutta 
anotaan hallitukselta ja käyttöoikeusmaksu on v.2021 100€/vuosi. Käyttöoikeuden haltijan 
kanssa tehdään erillinen vuokrasopimus ja hän on velvollinen noudattamaan alueen 
järjestyssääntöjä. Jokaisen ruokakunnan tulee olla    SF – Caravan ry:n ja SF – Caravan 
Riihimäen seutu ry:n jäsen. Varsinainen kausipaikkahaltija on viimekädessä vastuussa myös 
käyttöoikeuden haltijan toiminnasta alueella ja käyttöoikeus voidaan irtisanoa kesken 
sopimuskautta. Maksettua käyttöoikeusmaksua ei palauteta   

 
5. Tulen käsittelyssä grillikatoksessa ja sen läheisyydessä olevassa nuotiopaikassa on noudatettava 

erityistä varovaisuutta. Muualla on avotulenteko kielletty! Myös hiiligrillin käyttö on kielletty. 
Kaasulla toimivat grillit on sallittu. 

 
6. Talousjätteet on lajiteltava ja vietävä niille varattuihin astioihin. Jätteiden, ongelmajätteiden ja 

romujen tuonti alueelle on ehdottomasti kielletty. Hallinnassaan oleva paikka tulee pitää siistinä, 
ylimääräiset tavarat tulee viedä pois alueelta. Kemiallisen WC:n tyhjennyspaikkaan saa viedä vain 
kyseistä jätettä. Alueen ja rakennusten siivouksesta huolehtivat käyttäjät itse.  

 
7. Veneily ilman bensiinimoottoria sekä pilkkiminen ja mato-onginta rannalta ja veneestä ovat 

sallittuja, myös veneily sähköllä toimivalla moottorilla on sallittu. Lallulla on yhteiskäytössä 
kaksi katiskaa. Käyttäjät vastaavat katiskan tyhjennyksestä ja säilyttämisestä siten, ettei siitä 
aiheudu vahinkoa muulle eläimistölle.                                                                      

 
8. Kotieläimet on pidettävä ehdottomasti alueella kytkettynä! 

 



9. Alueella on 10 km / h nopeusrajoitus, jota on noudatettava. Tarpeeton liikenne 
moottoriajoneuvolla on kielletty.  Alueen tiet on pidettävä vapaina. Alueella saa olla vain 
katsastettuja, rekisteröityjä, liikennevakuutettuja matkailuajoneuvoja / moottoriajoneuvoja, 
sekä alueen hoitoon liittyviä välineitä ja tarvikkeita. Matkailuajoneuvon kaasulaitteet on 
koeponnistettava 2 vuoden välein. Yhdistyksellä ei ole vakuutusta vuokralaisten 
matkailuajoneuvoihin eikä muuhun omaisuuteen. Talkoo- ja tapahtumavakuutus on. 

 
 

10. Alueen sähköverkkoon (pistorasiaan) saa liittää vain määräysten mukaisia liitäntäkaapeleita. 
Muovipäällysteiset kaapelit ovat kielletty!  Sähköllä lämmittäminen on ehdottomasti 
kielletty!  Suurin sallittu liitäntäteho on 800 w!  
Sähköllä toimivan ilmastointilaitteen käyttö on kielletty. Matkailuajoneuvossa on oltava kiinteästi 
asennettu kWh mittari. Kulutettu sähkö on tilitettävä yhdistyksen pankkitilille, kun sitä on 
kertynyt n. 30 € - 40 € mutta viimeistään 23 joulukuuta vaikka summa olisi alle edellä 
mainitun.  
Yhdistyksen hallituksen nimeämillä henkilöillä on oikeus tarkastaa sähkökytkennät ja 
mittarit matkailuajoneuvoissa, sekä tehdä tarkastusmittauksia parhaaksi katsomallaan 
tavalla matkailuajoneuvon ulkopuolella. 

 
11. Moottoriajoneuvon moottorilämmittimiä saa käyttää lämpötilan laskiessa alle – 10 asteen n. 2 

tuntia vuorokaudessa huomioon ottaen edellä mainitun (800 w) tehon. Sähkön saa ottaa vain 
omassa matkailuajoneuvossa olevasta pistorasiasta moottorilämmittimeen. 

 
12. Yöpymiset, henkilömäärä ja sähkön kWh tulo- ja lähtölukemat on kirjattava Riemuliiterissä 

olevaan kirjaan poistuttaessa alueelta. Kansiossa on jokaiselle oma paikkakohtainen sivu 
aakkosjärjestyksessä, johon luvut merkitään. Riemuliiterissä olevat keittiökalusteet (mikro, 
jääkaappi, liedet ym.) ovat vain Lallutoimikunnan käytössä. Talviaikaan saa 
astianpesupaikassa pestä astioita. 

 
13. Saunan lämmittämisestä huolehtivat saunojat itse. Saunavuoroja on, jos saunojia on 

vähintään kolmesta yöpyvästä matkailuajoneuvosta. Saunavuorot ovat naisille ja miehille, ei 
perhe- tai yksityisvuoroja. 

 
14. Kello 23:00 – 8:00 välisenä aikana koko alueella on noudatettava hiljaisuutta. Koskee myös 

etuteltoissa ja – katoksissa oleskelevia, riemistä sekä grillipaikkaa. 
 

15. Matkailuajoneuvojen sekä moottoriajoneuvojen pesu on järvenrannassa ehdottomasti 
kielletty! 

 
16. Puiden kaatoon, maastotöihin ja rakennusten tekoon on oltava SF – Caravan Riihimäen seutu 

ry:n hallituksen hakema lupa maanomistajalta. 
 

17. Alueen hoidosta vastaa hallituksen nimeämät henkilöt / SF – Caravan Riihimäen seutu ry:n 
hallitus. 

 
18. SF – Caravan Riihimäen seutu ry:n hallituksella on oikeus tarvittaessa siirtää / siirrättää 

alueella olevia matkailuajoneuvoja ja moottoriajoneuvoja.  
 

19. Alueella olevat rakennukset ja kiinteät laitteet ovat SF – Caravan Riihimäen seutu ry:n 
omaisuutta. Alueen yleisiin tiloihin (Esim. riemis, sauna, leikkipaikka, grillikota) ei saa tuoda 
mitään tavaraa ilman yhdistyksen hallituksen lupaa 

 
 
 
Säännöt jaetaan vuokralaiselle kausipaikkalaskun yhteydessä, maksamalla laskun, 
hyväksyt Lallujärven säännöt. 

 
 

 
ERKYLÄSSÄ  1.1.2021       SF- CARAVAN RIIHIMÄEN SEUTU RY / HALLITUS 
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