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1. Yleistä
Tervetuloa käyttämään Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön kiinteistöjä. 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 tässä
kansiossa olevaan pelastautumissuunnitelmaan ja muihin dokumentteihin.

2. Alueelle saapuminen ja poistuminen
Kiljavan osoite on Vihtilammintie 45, 05200 Rajamäki.
Aja Hämeenlinnanväylää (3-tie) n. 25 km Kehä I:ltä. Poistu liittymästä 13, käänny kohti
Nurmijärveä ja aja suoraan n 10 km, kunnes ylität Rajamäellä junaradan. Radan jälkeen käänny
vasemmalle Kiljavantielle, aja noin 2,5 km, ja käänny välittömästi ”Kiljavan Kivi” -bussipysäkin
jälkeen oikealle Vihtilammintielle, seuraa opasteita. Aja varovasti, tiellä liikkuu leikkiviä lapsia.
450 metrin jälkeen valitse tienhaarasta oikeanpuoleinen, jatka sitä noin 1 km ja olet perillä.
Bussiyhteydet: Helsingistä pääsee Kiljavalle mm. linja-autolla 495. Tarkemmat aikataulut ja
reittiohjeet löydät www.matkahuolto.fi Laita määränpääksi Kiljavan Kivi -niminen pysäkki.
Kiljavan Leirikeskus ja ajo-ohjeet sinne löytyvät helposti eri karttapalveluista osoitteella hakemalla.

2.1.

Saapuminen

Kämppään saavuttaessa on hyvä tarkistaa seuraavat asiat:
 Lue käyttöohjeet, pelastussuunnitelma ja opasta muitakin oikeasta toiminnasta
kriisitilanteessa.
 Tarkista tilan kunto ja siisteys, myös keittiövälineet

2.2.

Poistuminen

Kämpältä poistuessa on hyvä muistaa seuraavat asiat:
 Siivoa tila (lisää ohjeita kämppäkansiossa)
 Täytä palautelomake ja tarkista varustelista
 Lukitse ulko-ovi ja sulje kaikki ikkunat lähtiessäsi sekä sammuta ulkovalot
 Muista kytkeä hälytin päälle

3. Palvelut
3.1.

Pysäköinti

Autot tulee jättää pysäköintialueelle saapumistien vasempaan reunaan. 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.

3.2.

Tiskaaminen

Alakämppää lukuun ottamatta kaikista majoitusrakennuksista löytyy oma keittiö, jossa käytetyt
astiat tiskataan. Alakämpän tiskit hoidetaan Sanissa.
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3.3.

Käyttöohjeet

Vessat

Alakämppää lukuun ottamatta kaikista majoitusrakennuksista löytyy myös wc. Alakämpän wc:t
sijaitsevat Sanissa. Huomaathan, että pihamaalle ja puiden juurelle lorottelu on ehdottomasti
kielletty

3.4.

Puuvaja

Puuvaja sijaitsee rannassa saunan vieressä. Polttopuut pilkotaan valmiiksi puuliiterillä. Käytön
jälkeen käyttämättä jääneet polttopuut palautetaan puuliiterille.

3.5.

Juomavesi

Vesihanoista tuleva vesi on juomakelpoista. Mikäli vedentulo jostain syystä ehtyy, otathan
välittömästi yhteyttä kiinteistöhuoltoon.

3.6.

Kanootit ja nuotiopaikat

Kanoottivaja löytyy rannan tuntumasta, kaikki kanootit ja veneet ovat Leirikesä ry:n omaisuutta ja
niiden käyttämiseen tulee pyytää Leirikesän lupa.
Nuotiopaikat löytyvät uimarannalta ja pallokentän takaa, polttopuita saa puuvajassa. 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 peltisanko tulee olla vedellä täytettynä ensisammutusta varten.
Nuotio sammutetaan perusteellisesti, kun sitä ei enää tarvita. Näin vältytään tulen irti pääsemiseltä.
Muista myös siivota jälkesi.

3.7.

Jätteet ja tuhkat

Jokaisessa kämpässä on jäteastia. Kaikki jätteet tulee viedä jätepisteelle. Sekajäteastian viereisestä
huoneesta löytyy jokaiselle jätejakeelle oma lajittelupisteensä. Jätekatoksella tulee noudattaa
voimassa olevia lajitteluasetuksia, oikeat roskat oikeisiin astioihin.
Katoksen vierestä löytyy tuhkatynnyri. Kämpän oma tuhka-astia tyhjennetään ennen lähtöä
jätepisteeltä löytyvään tuhkatynnyriin.

3.8.

Lipputangot

Lipputangot löytyvät lippukentän reunalta Alakämpän edestä.

3.9.

Sauna ja uimaranta

Alueella on kolme saunaa (rannassa 1 sähkö- ja 1 puusauna sekä Kassussa oma saunansa).
Saunavuoroista ja saunomiseen liittyvistä järjestelyistä tulee sopia hyvässä yhteisymmärryksessä
kaikkien käyttäjien kesken. Rantasaunat ovat ensisijaisesti Ala- ja Yläkämppien käytössä, sillä
Kassussa on oma sauna.
Uiminen on kaikille sallittua. Nuorten partiolaisten kohdalla käytön tulee olla valvottua. Valvonnan
järjestämisestä vastaa tapahtuman johtaja.
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.
Puusaunan käyttäjät:
Jokainen puusaunan käyttäjä on velvollinen siivoamaan omat jälkensä. Hyvän saunomistavan
mukaista on illan seuraavaa saunojaa varten täyttää kylmävesiastia ja pata vedellä sekä lisätä puita
padan tulipesään. Jokainen saunoja tuo riittävästi polttopuita seuraaville käyttäjille. Viimeisen
saunojan vastuulla on tyhjentää kaikki vesiastiat siivouksen yhteydessä.
Ethän vie kynttilöitä saunaan!
Yleisohjeet
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4. Siivous
Kämpän ja sen välittömässä läheisyydessä olevan ulkoalueen siivous sekä välineistön puhdistus on
käyttäjien vastuulla käytön aikana ja sen päättyessä. Siivouksen laiminlyönnistä veloitetaan.

4.1.

Kämpän siivous
4.1.1.
Keittiö

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

4.1.2.

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.

4.1.3.

Muut sisäkohteet

Lattiat harjataan roskattomiksi ja lopuksi pyyhitään kostealla, ei märällä, rätillä tai mopilla. Lisäksi
kaikki matot tomutetaan ulkona. Jos siivouskomerossa ei ole tarvittavia työvälineitä tai pesuaineita,
hae tarvittava väline Sanin siivouskomerolta.

4.1.4.

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.

4.2.

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
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 pesuainetta
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.
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Käyttöohjeet

Puuvajan siivous

Siivoukseen tarvittavat varusteet ovat: katuharja, lumilapio ja kottikärryt. Aloita puuvajan siivous
järjestelemällä polttopuut nätisti vajan seinustalle. 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.

5. Viat, hajoamiset tai rikkoontumiset
Mikäli käyttövuoronne aikana jokin tarveaine loppuu tai jotain menee rikki, tarkistakaa
yleisvarastona toimiva Sanin siivouskomero. Siellä on varastoituna tarvittavia papereita ja
pesuaineita. Teknisistä vioista ilmoittakaa välittömästi huoltoyhtiölle sekä palautelomakkeella
toimistoon. Kiinteistövastaavalle voi soittaa viikonloppuisin hätätapauksessa. Normaalista
tavaroiden kulumisesta ja tahattomista hajoamisista ei veloiteta. 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 (päivitetään uuteen mahd. pian)

Alueen kokoontumispaikka hätätapauksien, kuten tulipalon varalta, on URHEILUKENTTÄ.
Tutustu alueen pelastussuunnitelmaan ja kouluta turvallisuusasiat myös muille ryhmäsi jäsenille.
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Liite 2: Kiljavan tärkeät puhelinnumerot
Kiljavan Leirikeskuksen osoite:
Vihtilammintie 45, 05200 Rajamäki
Partiosäätiö, kiinteistövastaava:
Huoltoyhtiö, päivystys: Lassila & Tikanoja

050 511 2606
0500 459 449

Yleinen hätänumero:

112

Myrkytystietokeskus

09 471 977
tai 09 4711 (vaihde)
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