
Kalkkisten Lomameijeri 

Lomameijerintie 63.  

17240 Kalkkinen 
 

Osuuskunta Tuottajain Maidon kokous- 

koulutus- ja lomanviettopaikka. 
 

Kalkkisten lomameijeri sijaitsee Asikkalan 

kunnan Kalkkisten kylässä Kymen virran 

rannalla. Lähin kaupunki on Lahti, johon on 

matkaa noin 50 km. 

Vuonna 1928 rakennetussa Kalkkisten 

meijerissä päättyi meijeritoiminta vuonna 

1970, minkä jälkeen tilat muutettiin kokous- 

ja virkistyskäyttöön. Kalkkisissa on satama, 

joten tänne on helppo tulla vaikka veneellä. 
 

Entinen meijerisali on varattavissa 

kokouksiin, koulutuksiin ja perhejuhliin. Salin 

tilat sopivat n.70-80 hengen juhlatilaisuuksiin.  

Kokous- ja koulutuskäytössä tiloja pystyy 

muokkaamaan tarpeen mukaan. Lisäksi 

päärakennuksessa on n.12 hengen sauna. 
 

Sali on kahdessa eri tasossa, alemmassa 

tasossa istumapaikkoja on 48 ja ylemmässä 

tasossa 28.  
 

Salin yhteydessä on keittiö, josta löytyvät 

astiat 80 hengelle. Keittiön voi vuokrata myös 

ulkopuoliselle pitopalvelulle. Keittiössä on 

laitoskeittiön laitteet. 

 

 

Salin vuokra 

200 € perushinta (enintään 5 tunnin 

tilaisuus) 

+ 48 € lisätunnit 

Keittiön vuokra 85 €/tilaisuus 

 

Salivuokra koko viikonlopulta perjantaista 

sunnuntaihin 720 € 

 

Päärakennuksen sauna 50 €/tunti 

 

 

 

 

 
Päärakennus 

 

 
Entinen meijerisali on muutettu kokous- ja 

 koulutustilaksi 

 

 
Salin alemmassa tasossa on istumapaikkoja 48 

 

 
Ylemmässä tasossa on istumapaikkoja 28 

 

 

 

 

 



Päärakennuksen saunan lisäksi alueella on 

rantasauna, joka on asukkaiden käytössä. 

Rantasaunalla on minikeittiö sekä oleskelutila 

n.20 hengelle.  

Isolla piha-alueella on lisäksi grillikatos. 

 

Lomameijerin yhteydessä on neljä 

talviasuttavaa mökkiä ja päärakennuksessa on 

huoneita. Mökeissä on olohuone, pieni 

makuuhuone ja keittiö sekä WC ja suihku. 

Makuuhuoneessa on kaksi kerrossänkyä ja 

olohuoneessa sohva, josta saa vuoteen 

kahdelle. 

 

Päärakennuksen huoneet ovat vaatimattomia, 

osassa on keittomahdollisuus ja osassa on wc. 

Suihkutilat ovat yhteiskäytössä. 

Hallintavuoro Kalkkisissa alkaa klo 16.00 ja 

päättyy klo 14.00. 

 

Mökkien vuokra 

kesä-elokuu  138 €/vuorokausi 

syys-toukokuu 108 €/vuorokausi 

 

Huoneet  (hinnoittelu koon mukaan) 

huone 1  60 €/vuorokausi 

huone 3  90 €/vuorokausi 

huone 4  48 €/vuorokausi 

huoneet 2, 5 ja 6 35 €/vuorokausi 

 

Rantasauna  60 €/tunti 

Päärakennuksen sauna    50 €/tunti 

Majoituksen yhteydessä ei erillistä 

saunaveloitusta 

 

Mökki- ja salivaraukset: 

Osuuskunta Tuottajain Maito 

Soile Paajanen puh. 050 3844 230 

 

Lomameijerin kiinteistönhuolto: 

Puh. 050 3840 646 

Pitoemäntä  

Tarja Lehtonen puh. 040 7648 304 

 

 

OLET  TERVETULLUT 

KALKKISTEN  

LOMAMEIJERILLEMME  ! 

  

 

 
Rantasauna 

 

 
Mökki ulkoapäin 

 

 
Mökin olohuonetta 

 

 
Mökin keittiö 

 


