
 
 

Mökille Porkkalaan 2022 
 

Nurmijärven kunnan omistama mökki 
nurmijärveläisten käytössä 

 
Mökin osoite: 

Tullandintie 211 a, Kirkkonummi 

 
Ajo-ohje Nurmijärveltä Porkkalanniemeen 

Aja moottoritietä Helsingin suuntaan. Käänny Kehä III länteen. Aja noin 30 km. Jatka Helsinki-Hanko tielle 
(tie numero 51).  Aja Hangon suuntaan noin 4 km, opaste ”Porkkalanniemi”. Jatka Porkkalanniemeen noin 

19 km. Yleisen tien loppuessa on opaste, jossa lukee ”Porkkalanniemen virkistysalueet”. Jatka tätä tietä 
vielä noin 3 km. Tie kulkee Vantaan ja Kirkkonummen virkistysalueiden ohi. 



 

Porkkalanniemen virkistysalue 
Porkkalanniemen virkistysalue sijaitsee Kirkkonummen kunnan alueella. Nurmijärven kunnan omistamalla 
alueella on mökki, rantasauna, grilliterassi, ulkokäymälä ja keittokatos. Pysäköintipaikalta mökille on noin 
400 metrin matka polkua pitkin. Mökin piha ja lähiympäristö ovat vaativaa kallioista maastoa. Pienille 
lapsille soveltuvaa uimarantaa ei ole, vaan uimaan meno tapahtuu laiturilta. Mökissä on keittiö, kuisti ja 
makuuhuone, jossa on neljä sänkyä. Sängyissä on vain patjat. Petivaatteet, peitot ja tyynyt on tuotava 
mukana. Keittiössä on liesi, jääkaappi, mikroaaltouuni, kahvinkeitin, vedenkeitin, ruuanlaittovälineitä ja 
astioita. Varaukseen sisältyy soutuveneen käyttöoikeus, omat pelastusliivit oltava mukana. 
 

Porkkalan mökin vuokraaminen 
Mökkiä vuokrataan vain nurmijärveläisille. Mökin varauskausi on 6.6. – 31.8.2022. Juhannuksena 23.–26.6. 
2022 mökki ei ole varattavissa. 
 

Varauksia otetaan vastaan 30.5.2022 kello 8 alkaen numerossa 040 317 2005. Varaukset vain puhelimitse. 
Kunnanviraston on suljettu 27.6. – 31.7.2022. Sulkuaikana ei oteta varuksia vastaan. Muina aikoina 1.6.–
31.8.2022 kunnanvirasto palvelee ma–to klo 8–15.30, pe 8–14.  
 
Mökkiä voi varata kaksi vuorokautta kerrallaan.  
Vuokra on arkisin 70 €/vrk. Viikonloppuisin hinta on 100 €/vrk. Varausvuorokausi alkaa klo 14 ja päättyy klo 
12. Lisävuorokausia ja peruutuksia voi tiedustella kunnanviraston neuvonnasta 040 317 2005. 
 
Mökin avaimen voi noutaa varausta edeltävänä arkipäivänä  
Kunnanvirastosta, Keskustie 2 B, Nurmijärvi kesä- ja elokuussa klo 8–15.30, perjantaisin klo 8–14. 
Kunnanviraston on suljettu 27.6. – 31.7.2022 
 
Klaukkalan kirjastosta, Kuonomäentie 2, Klaukkala 1.6.–14.8. ma-to klo 10–20, pe klo 10–16.  15.8. alkaen 
avaimet voi noutaa ma-to 10–20, pe 10–18 ja la 10–16.  
 
Kunnanviraston kiinnioloviikkojen aikana 27.6-31.7.2022 avaimen voi noutaa varausta edeltävänä 
arkipäivänä 
Klaukkalan kirjastosta, Kuonomäentie 2, Klaukkala, puh. 040 317 2550 tai pääkirjaston väliaikaistiloista 
Mahlamäentie 1 (ns. Teboilin rakennus), Nurmijärvi, puh. 040 317 2500.  Pääkirjaston aukioloajat 1.6.-
3.7.2022 ma-to 10–20, pe 10-16, la suljettu. 4.7.-14.8.202 ma, ke klo 10–19, ti, to klo 10-17, pe 10-16, la 
suljettu. 
 

Huomioitavaa alueella oleskellessa 
Kaivovesi sopii vain sauna- ja tiskivedeksi. Juomavesi on tuotava mukana.  
Lemmikkieläinten pitäminen sisätiloissa on kielletty, ulkona aina kytkettynä.  
Leiriytyminen ja telttailu on sallittu alueen opastauluun merkityillä alueilla, asuntovaunupaikkoja alueella 
ei ole.  
 

Nauti näkemästäsi 
Alueella on paljon kasveja katseltavaksi, mm. illakko, juhannusruusu, keltamo, kevättähtimö, 
koiranheisipuu, kurjenmiekka, käenrieska, käärmeenpistoyrtti, lehtokielo, maksaruoho, malva, orjanruusu, 
puna-ailakki, pähkinäpensas, sormustinkukka, talvio, verikurjenpolvi, vuorenkilpi.  
Porkkalanniemen alue on myös lintuharrastajille mieluinen paikka. Siellä voi keväällä ja syksyllä tarkkailla 
muuttolintuja. 


