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Yleistä
Tervetuloa käyttämään Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön kämppiä. Tämä ohje on laadittu pitkien
käyttökokemusten pohjalta. Noudattamalla näissä olevia ohjeita takaamme kiinteistöjen säilymisen
mahdollisimman hyvässä kunnossa, myös tuleville partiosukupolville.
On suositeltavaa, että kaikki käyttäjät lukevat kyseiset ohjeet huolellisesti. Tutustu myös kohteen
pelastussuunnitelmaan ja muihin dokumentteihin.

1. Alueelle saapuminen ja poistuminen
Kavalahden osoite on Björnvikintie 109, 10230 Inkoon as.
Helsingistä, aja Länsiväylää (valtatie 51) n. 60 km Helsingistä ohi Kirkkonummen, Siuntion ja
Inkoon.
Inkoon sataman liittymän jälkeen kannattaa ruveta jo tarkkailemaan maisemaa (matkaa
kääntymiseen 2,5km). Ensin vasemmalle jää Suzukin merkki. Pian oikealla on Bergkullan puutarha
-mainos. Melkein heti tämän jälkeen kääntyy vasemmalle Björnvikintie.
Björnvikintien risteyksessä (vasemmalle) on uimaranta- sekä Kavalahti -kyltit. Aja (varovasti!)
Björnvikintietä noin 1,3km seuraten opasteita.
Bussiyhteydet:
Helsingistä Kavalahteen pääsee Karjaan - Tammisaaren suuntaan menevillä linja-autoilla. Pois
jäädään Björnvikintien pysäkillä, joka on tienhaaran kohdalla. Reittioppaan löydät osoitteesta
http://uusimaa.matkahuolto.info/
Junayhteydet:
Junayhteyttä Inkoon asemalle ei enää ole

1.1.

Saapuminen

Kämppään saavuttaessa on hyvä tehdä ainakin seuraavat asiat:
 Käännä (hirsikämpissä) kotona / poissa kytkimestä tarvittaessa lämpö päälle. Älä koske
lämmönsäätimiin.
 Tarkista tilan kunto ja siisteys, myös keittiövälineet
 Mikäli jokin asia askarruttaa, kysy isännältä rohkeasti neuvoa

1.2.

Poistuminen

Kämpältä poistuessa on hyvä muistaa seuraavat asiat:
 Siivoa tila (lisää ohjeita siivouksesta tämän ohjeen siivous -kohdassa)
 Täytä palautelomake ja tarkista varustelista
 Käännä kotona / poissa kytkimestä lämmitys pois päältä.
 Lukitse ulko-ovi ja sulje kaikki ikkunat lähtiessäsi sekä sammuta ulkovalot
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2. Palvelut
2.1.

Isäntä

Kavalahden retkeily- ja leirikeskuksen alueella on yleensä viikonloppuisin läsnä partiopiiriä
edustava isäntä. Hänen puoleensa voivat retkeilijät kääntyä kaikissa ongelmatilanteissa. Isännän
löytää varmimmin puuliiterin päädyssä sijaitsevasta Amanaitasta (katso liite 1).
Tämä tila on tarkoitettu vain isäntien käyttöön, eikä sitä vuokrata. Isäntä on koulutettu ensiapuun ja
alkusammutukseen.

2.2.

Pysäköinti

Autot tulee jättää suurelle pysäköintialueelle (ks. liite 1). Kämpille voi ajaa tilapäisesti esim.
tavaroiden kuljetusta varten. Kun tavarat on siirretty kämppään, on ajoneuvo siirrettävä välittömästi
varsinaiselle pysäköintialueelle. Kaikki alueen ajoväylät on jätettävä tyhjiksi mahdollista huoltoajoa
sekä hälytysajoneuvoja varten. Ainoastaan huoltoajoneuvoilla on oikeus pysäköidä ylemmälle
pysäköintialueelle.

2.3.

Tiskipiste ja tiskaaminen

Tiskipiste löytyy Lassilan alakerrasta ja sinne kuljetaan rannan puoleiselta seinustalta (katso liite 1).
Tiskipisteestä löytyy juokseva vesi, tiskaus ja kuivausvälineet, wc paperia, käsipyyhepaperia ja
siivousvälineitä. Kokoustilan keittiöön tulee juokseva vesi ja kaapista pitäisi löytyä tiskiainetta.

2.4.

Vessat

Kavalahden retkeily- ja leirikeskuksen alueelta löytyy useampi käymälä (katso liite 1) sekä kaksi
erillistä WC-rakennusta, joissa on nykyaikaiset vesivessat. Käymälät ovat puucee tyylisiä ja
jokaisesta löytyy oma valokatkaisija, kariketta ja jäteastia. Muistathan istuntosi päätteeksi peitellä
jätöksesi karikkeella, näin haju ja kärpäset pysyvät loitolla. Käyttösi jälkeen muista sulkea istuimien
kannet, jotta vältytään hajuhaitoilta. Mikäli WC-paperirulla loppuu vierailusi aikana, laita hylsy
roskikseen ja tuo uusi rulla tilalle. Älä jätä hylsyä lojumaan vessan lattialle tai heitä sitä pönttöön!
Vessasta poistuessasi muistathan sammuttaa valot ja sulkea oven kunnolla. Mikäli pönttö on syystä
tai toisesta tukossa tai täyttymässä, ota välittömästi yhteyttä isäntään. Pönttöihin ei saa heittää
mitään roskia. Roskat ja intiimituotteet tulee laittaa jäteastiaan.
Vesivessojen jätteet johdetaan umpisäiliöihin. Säiliön täyttymisestä varoittava valo ja ääni on
asennettu keittiöön. Ilmoita hälytyksestä talonmiehelle, hän tilaa tyhjennyksen säiliöille.

2.5.

Puuvaja

Puuvaja ja Amanaitta (katso liite 1). Käytä halkojen hakkaamisessa alustana puista pölliä, älä vajan
rakenteita tai kiviä! Kun lopetat puuvajan käytön muista nostaa sahat ja kirveet takaisin niille
varatuille paikoille, etteivät ne jää lojumaan ympäriinsä. Puuvaja ja sen ympäristö tulee pitää
siistinä ja puutavara alemmalta ovelta katsottuna oikealla seinustalla. Sammutathan valot lähtiessäsi
puuvajalta. Oikean mittainen halko on noin 30 cm – sitä pidemmät eivät välttämättä mahdu
tulipesään tai nuotioon.

2.6.

Juomavesi

Vesihanoista tuleva vesi on juomakelpoista. Mikäli vedentulo jostain syystä ehtyy, otathan
välittömästi yhteyttä viikonlopun isäntään tai talonmieheen (katso liite 2).
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Kanootit, leirikappeli ja keittokatokset

Leirikappeli ja kanoottivaja löytyvät rannan tuntumasta ja keittokatokset ylempää maastosta (katso
liite 1). Saunojen läheltä rannasta löytyy kanoottivaja, jossa on lukittuna neljä kanoottia
varusteineen ja pelastusliiveineen. Kanoottien avain löytyy tarvittaessa vajan seinältä roikkumassa.
Kanoottien käyttö on kaikille sallittua, nuorten partiolaisten kohdalla käytön tulee olla valvottua.
Valvonnan järjestämisestä vastaa tapahtuman johtaja.
Kappeli sijaitsee saunojen takana mäen päällä. Kappeliin johtaa sähkösaunan kulmalta köydellä
reunustettu polku. Keittokatoksia on alueella kaksi, ylä- ja varsinaisen pysäköintialueen tuntumassa.
Pidäthän keittokatokset siistinä ja valvot tulien sammuvan käyttösi jälkeen, polttopuita saa
puuliiteristä. Isännältä voi tulla kysymään neuvoa ja lisätietoa kanoottien, kappelin ja keittokatosten
suhteen

2.8.

Jätteet ja tuhkat

Jokaisessa kämpässä on kaksiosainen jäteastia, johon lajitellaan seka- ja biojäte. Kaikki jätteet tulee
viedä jätepisteelle. Jätekatoksen vierestä löytyy tuhkatynnyri. (ks. Liite 1). Jätekatoksella tulee
noudattaa voimassa olevia lajitteluasetuksia, oikeat roskat oikeisiin astioihin. Kämpän oma tuhkaastia tyhjennetään ennen lähtöä jätepisteeltä löytyvään tuhkatynnyriin. Varmista, että astioissa ei ole
mitään syttyvää ainesta.

2.9.

Nuotiopaikka sekä lipputangot

Lipputangot löytyvät keittiökeskuksen ja Lassilan välistä. Jokaiselle kämpälle on yksi Suomen
lippu, joka löytyy tiskipisteeltä.
Nuotiopaikat sijaitsevat saunojen luona, navetan edustalla sekä laavuilla. Nuotioissa poltetaan vain
ja ainoastaan sopivan mittaisiksi sahattuja puita. Käytännössä puun maksimipituus on noin 40 cm.
Kaikki ylimääräiset polttopuut on palautettava puuvajaan.
Nuotiopaikalla oleva punainen palosanko tulee olla täytetty vedellä ensisammutusta varten. Nuotio
sammutetaan perusteellisesti, kun sitä ei enää tarvita. Näin vältytään tulen irti pääsemiseltä. Muista
myös siivota jälkesi.

2.10.

Sauna ja uimaranta

Alueella on kolme saunaa (kaksi sähkösaunaa ja yksi puusauna). Sovi saunavuoroista ja
saunomiseen liittyvistä töistä isäntien kanssa. Lassilan vuokralaiset ovat etusijalla vuoroja
päätettäessä. Alueella on uimiseen tarkoitettu hiekkaranta ja laituri. Uiminen on kaikille sallittua.
Nuorten partiolaisten kohdalla käytön tulee olla valvottua. Valvonnan järjestämisestä vastaa
tapahtuman johtaja.
Sähkösaunojen käyttäjät:
Saunoille on yhteinen lämminvesivaraaja. Käytäthän lämmintä vettä säästeliäästi, jotta myös
seuraaville riittää lämmintä vettä. Ennen seuraavien saunojien saapumista tarkistakaa, että kiuas on
yhä päällä ja siivotkaa omat jälkenne. Saunomisen jälkeen viimeinen käyttäjä kuivaa käyttämänsä
saunan pesuhuoneen lattian lastalla sekä tyhjentää vadit ja asettaa ne ylösalaisin penkeille
kuivumaan. Viimeinen käyttäjä sammuttaa myös kiukaat, valot ja sulkee ulko-ovet. Sisäovet on
jätettävä auki, jotta paikat kuivuvat. Kiukaiden sammumisen jälkeen käynnistyy huippuimuri, joka
kuivattaa tiloja kahden tunnin ajan.
Puusaunan käyttäjät:
Saunassa on Aito-kiuas, joka on kertalämmitteinen. Kiukaan hormi vetää aluksi hieman huonosti,
mutta hieman lämmettyään toimii hyvin. Polta kiukaassa 3-4 täyttä pesällistä puuta (lämmitys
kestää n. 4 tuntia), odota että viimeisetkin hiilet ovat sammuneet, sulje pellit ja kiukaan hormilukko.
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Heitä kiulullinen vettä kiville (häkälöylyt) ja mene vielä 5 minuutiksi ulkopuolelle odottamaan hään
haihtumista. Sitten sauna onkin valmis ja löylyjä riittää pitkälle yöhön.
Jokainen puusaunan käyttäjä on velvollinen tuomaan polttopuita ja siivoamaan omat jälkensä.
Hyvän saunomistavan mukaista on seuraavaa illan saunojaa varten täyttää kylmävesiastia ja pata
vedellä ja lisätä puita padan tulipesään. Jokainen saunoja tuo riittävästi polttopuita ja kantaa
saunavedet. Viimeisen saunojan vastuulla on tyhjentää kaikki vesiastiat siivouksen yhteydessä.
Puusaunalla ei ole sähköjä. Pukuhuoneessa on lyhtyjä, joita voi käyttää valaisemisessa.
Ethän vie kynttilöitä saunaan!!

3. Siivous
Kämpän ja sen välittömän alueen siivous sekä välineistön puhdistus on käyttäjien vastuulla käytön
aikana ja sen päättyessä. Siivouksen laiminlyönnistä veloitetaan.

3.1.

Kämpän siivous
3.1.1.
Keittiö

Keittiön siisteys on olennaista terveyden kannalta. Astioiden tiskaus kuumalla vedellä ja reilulla
tiskiaineella ja kaikkien pintojen pyyhintä sekä hellan ja uunin puhdistus kuuluvat jokaisen
käyttäjän tehtäviin. Muista myös pyyhkiä kostealla kaikki ruokapöydät.
Keittiöön ei saa jättää mitään ruoka-aineita, koska ne houkuttelevat eläimiä kuten hiiriä ja rottia.

3.1.2.

Tuhkat

Poista takan tulisijasta tuhkat ja vie ne kämpän ulkopuolella olevaan metalliseen tuhkaämpäriin. Jos
tuhkaämpäri on täynnä, käy tyhjentämässä se jätepisteellä olevaan isoon tuhka-astiaan. Tarkista,
että tuhka-astiassa ei ole mitään palavaa materiaalia kuten paperia.

3.1.3.

Muut sisäkohteet

Lattiat harjataan roskattomiksi, imuroidaan ja lopuksi pyyhitään nihkeällä, ei märällä, rätillä tai
mopilla. Lisäksi kaikki matot tampataan. Jos siivouskomerossa ei ole tarvittavia työvälineitä tai
pesuaineita, pyydä niitä isännältä tai hae tarvittava väline tiskipisteen siivousvarastosta.

3.1.4.

Ulkona

Kuistin harjaus ja lumen luonti talvella kuuluvat käyttäjän tehtäviin. Talvella kannattaa kuisti pitää
jatkuvasti puhtaana, jotta lunta ei tule kenkien mukana sisälle. Kerää myös piha-alueelta kaikki
sinne kuulumattomat roskat pois.

3.2.

Saunan siivous

Saunojen siivous ja saunapuiden teko (puulämmitteiseen saunaan) unohtuvat valitettavan usein
käyttäjiltä. Jokainen saunojen käyttäjä on velvollinen siivoamaan jälkensä! Siivoukseen tarvittavat
varusteet löytyvät sähkösaunan pukuhuoneen siivouskomerosta.
Sähkösaunat:
Huuhtele ja harjaa, käytä tarvittaessa pesuainetta, saunan lauteet ja pesuhuoneen penkit lämpimällä
vedellä ja juuriharjalla. Kuivaa lattiat lastalla, puhdista lattiakaivon ritilä irtohiuksista ym. roskista
ja käännä pesuvadit sekä saunan kiulu ylösalaisin penkille. Pukuhuoneiden lattiat harjataan ja matot
tampataan. Roskikset tyhjennetään ja jätteet toimitetaan jäteastioihin
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Puusauna:
Aloita tyhjentämällä tuhkat kiukaasta ja padasta. Tuhka-astia on saunan ulkopuolella. Seuraavaksi
lakaise lattiat saunan ja pukuhuoneen puolelta. Katso että lauteiden alla olevan viemäriaukon
ympärystä on puhdas. Tämän jälkeen ota padasta vettä ämpäriin ja lisää siihen mäntysuopaa
annostusohjeen mukaisesti. Huuhtele lauteet ensin puhtaalla vedellä ja sitten ota pesuainevettä ja
pese lauteet juuriharjalla. Käytä huuhteluun kaikki vesi mitä saunasta löytyy: pata, saavi ja ämpärit.
Viimeiseksi käännä kaikki vesiastiat ylösalaisin. Tuo saunalle lisää polttopuita ja sytykkeitä.
Palauta käyttämäsi siivousvälineet sähkösaunan siivouskomeroon.

3.3.

Puuvajan siivous

Siivoukseen tarvittavat varusteet ovat: katuharja, lumilapio ja kottikärryt. Aloita puuvajan siivous
järjestelemällä polttopuut nätisti vajan takaseinän laareihin. Harjaa/lapioi lattialta kaikki pilkkeet
kottikärryihin ja tyhjennä kottikärryt välillä isännän osoittamaan kohtaan poluille. Putsaa myös
puuvajan edusta ylimääräisistä pilkkeistä ja puista. Palauta lopuksi kaikki työkalut ja tarvikkeet
paikoilleen, sammuta valot ja sulje ovet.

3.4.

Vessojen siivous

Vesivessojen siivous suoritetaan harjaamalla aluksi irtoroskat ja tyhjentämällä roska-astiat. Sen
jälkeen puhdistetaan wc-istuimet, pisuaarit ja lavuaarit tarkoitukseen varatulla puhdistusaineella ja
liinalla. Viimeiseksi pyyhitään mahdolliset roiskeet seiniltä ja lattioilta sekä mopataan lattiat
puhtaiksi nihkeällä mopilla.

4. Palvelutehtävä
Jokaisella käyttökerralla retkikunta suorittaa isännän ilmoittaman palvelutehtävän eli ”nakin”.
Palvelutehtävä tulee suorittaa joko isännän antamana ajankohtana tai ennen retken päättymistä.
Palvelutehtävillä ylläpidetään kämpän ja alueen kuntoa sekä viihtyvyyttä. Palvelutehtävän
suorittaminen on sekä partiohengen mukaista, että osa vuokrasopimusta.

5. Viat, hajoamiset tai rikkoontumiset
Mikäli käyttövuoronne aikana jokin tarveaine loppuu tai jotain menee rikki, ilmoittakaa siitä
välittömästi paikalla olevalle isännälle tai palkatulle talonmiehelle sekä toimistolle seuraavana
arkipäivänä. Kiinteistövastaavalle voi soittaa viikonloppuisin hätätapauksessa. Normaalista
tavaroiden kulumisesta ja tahattomista hajoamisista ei tietenkään veloiteta mitään. Niistä
ilmoittaminen on kuitenkin erittäin tärkeää, jotta asia saadaan korjattua ennen kuin seuraavaa
käyttäjä saapuu paikalle.
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6. Liitteet

Liite 1: Alueen kartta

Alueen kokoontumispaikka hätätapauksien, kuten tulipalon varalta, on PYSÄKÖINTIALUE.
Tutustu alueen pelastussuunnitelmaan ja kouluta turvallisuusasiat myös muille ryhmäsi jäsenille.
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Liite 2: Kavalahden tärkeät puhelinnumerot
Kavalahden leirikeskuksen osoite:
Björnvikintie 109, 10230 Inkoon as.
Partiosäätiö, kiinteistövastaava:
Isännistö:
Roope Heinonen
Talonmies:
Robert Öhman

09 8865 1251
040 572 6274
0400 515 812

Yleinen hätänumero:

112

Myrkytystietokeskus

09 471 977
tai 09 4711 (vaihde)
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