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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 kohteen
pelastussuunnitelmaan ja muihin dokumentteihin.

2

ALUEELLE SAAPUMINEN JA POISTUMINEN

Nuuksion kämppien osoite on Ruuhijärventie 11, 02820 Espoo.
Aja Vanhaa Turuntietä (110-tie) n. 4,5 km luoteeseen Kehä III:lta. Käänny Nuuksiontielle. Seuraa
opasteita Haltia-luontokeskukseen. Haltian kohdalta jatka vielä 1,8 km ja käänny oikealle
Ruuhijärventielle. Ruuhijärventietä ajetaan noin 350 metriä ja olet risteyksessä, josta on opasteet
oikealle kämppien suuntaan.
Jätä auto parkkipaikalle!
Parkkialueita on kaksi: Rinteen puolessa välissä ja ylhäällä huoltorakennuksen jälkeen. Vältä
ajamista alemmalta parkkipaikalta ylös, tie on huonossa kunnossa. Ajaminen tapahtuu omalla
vastuulla! Yläparkkipaikka on ensisijaisesti varattu Korvenkolkan ja Mörrimöykyn käyttöön eikä
siihen mahdu kuin pari autoa.
Huoltorakennuksen
hälytysajoneuvoille!

ympäristöön

EI

SAA

pysäköidä.

Alue

on

varattu

huolto-

ja

Bussiyhteydet:
Tarkista aikataulut ja reittiohjeet www.reittiopas.fi. Laita määränpääksi Ruuhijärventie 11.
Nuuksion kämpät ja reitti niille löytyvät eri karttapalveluista osoitteella hakemalla.

2.1

SAAPUMINEN

Kämppälle saavuttaessa on hyvä tarkistaa seuraavat asiat:
•

Lue käyttöohjeet, pelastussuunnitelma ja opasta muitakin oikeasta toiminnasta
kriisitilanteessa.

•

Tarkista tilan kunto ja siisteys, myös keittiövälineet

•

Tarkista palovaroittimien toiminta!
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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

•

Lukitse saunan ja vessan ovet, jollet ole jo sitä tehnyt

•

tarkemmat ohjeet käyttäjän tarkistuslistassa

3

PALVELUT

3.1

PYSÄKÖINTI

Autot tulee jättää pysäköintialueelle. Lähemmäs kämppiä voi ajaa tilapäisesti esim. tavaroiden
kuljetusta varten. Kun tavarat on siirretty kämppään, on ajoneuvo siirrettävä välittömästi
varsinaiselle pysäköintialueelle. Tämä koskee kaikkia alueen käyttäjiä.
Kaikki ajoväylät on jätettävä tyhjiksi mahdollista huoltoajoa sekä hälytysajoneuvoja varten.

3.2

KAASUPULLOT

Korvenkolkan ja Mörrimöykyn varakaasupullot löytyvät ulkoa, keittiön oven vieressä olevasta
lukitusta laatikosta. Vie tyhjentynyt pullo puuliiteriin niille merkitylle paikalle.
Muista irrottaa letku kaasupullosta, kun poistutte.
Mikäli myös varapullo tyhjenee tai on lähtiessänne lähes tyhjä, ilmoita asiasta isännälle tai tee
verkossa palvelupyyntö (www.partiokampat.fi/palvelupyynto).

3.3

TISKAAMINEN

Kaikista majoitusrakennuksista löytyy oma keittiö, jossa astiat tiskataan.
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Tiskivesiä ei saa kaataa käymälän säiliöön! Ennen tiskivesien maahan imeyttämistä ne tulee
kaataa tiheän siivilän läpi. Kaikki siivilään jäänyt ruoka toimitetaan sekajätteeseen, samoin
toimitaan myös ylijääneiden keittoruokien yms kanssa.

3.4

KÄYMÄLÄT

Käymälät löytyvät huoltorakennuksesta alueen keskeltä. Huomaathan, että kyseessä ei ole
vesivessa, joten tuoksuja löytyy.
Käymälään ei missään tapauksessa saa laittaa kariketta tai terveyssiteitä yms!
Käyttäjät ovat velvollisia tuomaan mukanansa omat vessapaperit, käsidesit yms. Vessoihin jätetyt
paperit ovat yhteiskäytössä.

3.5

PUUVAJA

Puuvaja sijaitsee huoltorakennuksessa. Polttopuut pilkotaan oikean mittaisiksi (n.30cm)
puuliiterillä, ei majoitusrakennuksessa eikä saunalla.
Käytä hakkuupölkkyä, älä pilko puita lattiaa vasten.
Huomaathan, että puuliiteri ei ole jätehuone, sinne ei jätetä roskapusseja.

3.6

JUOMAVESI

Juomavettä saa kalliolla, saunan edustalla olevasta porakaivosta. Kaivosta tuleva vesi on
juomakelpoista. Pumppu toimii yksinkertaisuudessaan katkaisijalla. Vesi alkaa virrata pumpusta
noin 10 sekunnin sisällä katkaisijasta painamisen jälkeen. Pumppu voi mennä “jumiin” jos
katkaisijaa rämpyttää toistuvasti lyhyellä aikavälillä. Älä jätä vettä valumaan turhaan.

3.7

NUOTIOPAIKAT

Nuotiopaikat löytyvät jokaisen kämpän yhteydestä sekä rannasta. Polttopuita saa puuvajassa.
Nuotioissa poltetaan vain ja ainoastaan sopivan mittaisiksi sahattuja puita! Käytännössä puun
maksimipituus on noin 30 cm. Kaikki ylimääräiset polttopuut on palautettava puuvajaan.
Nuotiopaikalla tulee olla ensisammutusta varten vedellä täytettynä punainen palosanko, jota
säilytetään katoksessa nuotion yhteydessä. Pois lähtiessä palosanko pitää tyhjentää, koska ne
jäätyvät talvisin. Nuotio sammutetaan perusteellisesti, kun sitä ei enää tarvita. Näin vältytään
tulen irti pääsemiseltä. Muista myös siivota jälkesi.
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JÄTTEET JA TUHKAT

Jokaisessa kämpässä on roska-astia. Käytä roska-astiassa aina pussia / säkkiä. Kaikki jätteet
tulee viedä jäteastioihin, jotka sijaitsevat Ruuhijärventien varressa, noin 200m isolta tieltä
kämpille päin. Jätteitä ei jätetä kämppään tai puuvajaan.
Kämpän oma tuhka-astia, tyhjennetään ennen lähtöä huoltorakennuksen takana suon laidalla
olevaan siniseen tuhkatynnyriin. Tarkista, ettei tynnyrissä ole mitään syttyvää materiaalia.

3.9

LIPPUTANGOT

Lipputangot löytyvät jokaisen kämpän vierestä kalliolta. Jokaisesta kämpästä löytyy myös
suomen lippu. Jätä lippu tarvittaessa avonaisena kuivumaan pois lähtiessäsi.

3.10

SAUNA JA UIMARANTA

Alueella on kaikkien kämppien yhteinen sauna. Saunavuoroista ja saunomiseen liittyvistä
järjestelyistä tulee sopia hyvässä yhteisymmärryksessä kaikkien käyttäjien kesken. Tarvittaessa
isäntä jakaa vuorot. Huomioi vuoroista sovittaessa, että myös Naapurissa olevalla Helsingin
Kotkien Kyöpeli -partiokämpällä on oikeus saunavuoroon.
Saunomisen jälkeen käyttäjä puhdistaa lattiakaivon ritilät, kuivaa saunan pesuhuoneen lattian
lastalla sekä tyhjentää pesuvadit ja asettaa ne ylösalaisin penkeille kuivumaan. Sisäovet on
jätettävä auki, jotta paikat kuivuvat.

Älä säädä ilmanvaihtoventiilejä!

Älä siivoa mitään roskia, puulastuja, hiilen palasia tms. lattiakaivoon!

Jokainen saunan käyttäjä on velvollinen siivoamaan omat jälkensä. Hyvän saunomistavan
mukaista on seuraavaa illan saunojaa varten täyttää kylmävesiastia ja pata vedellä sekä lisätä
puita padan ja kiukaan tulipesään. Illan viimeinen saunoja tuulettaa pesutilan avaamalla
pesuhuoneen ikkunat noin kymmeneksi minuutiksi, rullaa kumimatot lattialta ja kuivaa lattian
lastalla. Poistuessaan illan viimeinen saunoja sulkee ikkunat, avaa sisäovet ja lisää vielä puita
saunanpesään. Näin sauna kuivuu eikä jää kosteaksi ja haisevaksi. Viikonlopun viimeisen
saunojan vastuulla on tyhjentää kaikki vesiastiat (myös vesipata) siivouksen yhteydessä.
Mahdollisen sähkökatkon seurauksena vedet voivat talvisin jäätyä vesiastioihin ja tällöin ne
voivat haljeta. Kauemmin seisoneesta myös vedestä muodostuu saostumia astioiden pohjalle.
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Ethän vie kynttilöitä saunaan!

Uimaranta ja rantanuotiopaikka sijaitsevat noin 500m päässä Korvenkolkasta, Ruuhijärven
rannalla. Korvenkolkalta rantaan kulkeva polku on merkitty punaisilla merkeillä ja Ranta/Strand
-kylteillä. Uiminen on kaikille sallittua. Nuorten partiolaisten kohdalla käytön tulee olla
valvottua. Valvonnan järjestämisestä vastaa tapahtuman johtaja.
Mikäli rantaa ei ole varattu erikseen nuotio ja telttapaikat ovat kämppien käytössä. Jos rannassa
on asiakkaita tulee rannan käytöstä sopia yhdessä näiden kanssa.

4

SIIVOUS

Kämpän ja sen välittömässä läheisyydessä olevan ulkoalueen siivous sekä välineistön puhdistus
on aina 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 ja siivottava.
Jääkaappiin jätetään aina virrat päälle ja ovi kiinni! Tiskivadit puhdistetaan tiskauksen jälkeen ja
jätetään väärinpäin tiskipöydälle. Vateja ei pinota märkinä/kosteina tiiviisti sisäkkäin.

4.1.2

Tuhkat

Poista takan tulisijasta tuhkat kämpän metalliseen tuhkaämpäriin. Tyhjennä tuhkaämpäri
huoltorakennuksen takana suon reunalla olevaan isoon tuhka-tynnyriin. Tarkista, että tuhkaastioissa ei ole mitään palavaa materiaalia, kuten puuta tai paperia.
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Muut sisäkohteet

Lattiat imuroidaan (pl.Mörrimöykky jossa lattia lakaistaan) roskattomiksi ja lopuksi pyyhitään
nihkeällä, ei märällä, rätillä tai mopilla. Lisäksi kaikki matot tampataan ulkona. Jos
siivouskomerossa ei ole tarvittavia työvälineitä tai pesuaineita, kysy neuvoa isänniltä ja raportoi
puutteista avainta palauttaessasi tai tee palvelupyyntö verkossa.

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. Tarvittaessa voit kevyesti
hiekoittaa kulkuväyliä ja kuistia. Hiekoitushiekkaa löytyy saunapolun varrelta harmaasta
astiasta. Huomioi, ettei soraa saa tulla sisälle kämppään. Kerää myös piha-alueelta kaikki sinne
kuulumattomat roskat pois.

4.2

SAUNAN SIIVOUS

Saunojen siivous ja saunapuiden teko unohtuvat valitettavan usein käyttäjiltä. Jokainen saunan
käyttäjä on velvollinen siivoamaan jälkensä! Siivoukseen tarvittavat varusteet löytyvät saunalta.

Aloita tyhjentämällä tuhkat kiukaasta ja padasta. Tyhjennä tuhkat myös pukuhuoneen takasta.
Tuhka-astia on saunan pukuhuoneessa. Seuraavaksi lakaise lattiat saunan ja pukuhuoneen
puolelta. Katso, että lauteiden alla olevan viemäriaukon ympärystä on puhdas. Pese ja huuhtele
saunan lauteet ja pesuhuoneen penkit lämpimällä vedellä ja juuriharjalla, käytä tarvittaessa
pesuainetta. Kuivaa lattiat lastalla, puhdista lattiakaivon ritilä irtohiuksista ym. roskista ja
käännä pesuvadit sekä saunan kiulu ylösalaisin penkille.
Pukuhuoneen lattia harjataan. Roskikset ja tuhka-astia tyhjennetään ja jätteet toimitetaan
jäteastioihin.
Tuo saunalle lisää polttopuita ja sytykkeitä. Kuistilta löytyvän puulaatikon tulee aina olla täynnä
sopivaksi pilkottua polttopuuta. Palauta käyttämäsi ja puhdistamasi siivousvälineet paikoilleen.

4.3

PUUVAJAN SIIVOUS

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

Pä ä kau pu n k is eu du n Par t iol a is et r y
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1200  papa.toimisto@partio.fi  www.pääkaupunkiseudunpartiolaiset.fi

Nuuksion yleisohje
6.3.2019

5

9 (10)

VIAT, HAJOAMISET TAI RIKKOONTUMISET

Mikäli käyttövuoronne aikana jokin tarveaine loppuu tai jotain menee rikki, tarkistakaa isänniltä,
löytyykö jostain lisää. Ilmoittakaa puutteista ja havaituista vioista myös 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.

6

LIITTEET

6.1

LIITE 1: NUUKSION TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT

Nuuksion partiokämppien osoite:
Ruuhijärventie 11, 02820 Espoo

Partiosäätiö: kiinteistövastaava Timo Pääskynkivi

050 511 2606

Nuuksion kohdevastaava, Antti Ranki:

050 354 0077

Isännistön pj, Atte Kononen:

0400 997 773

Yleinen hätänumero:

112

Myrkytystietokeskus

09 471 977 tai 09 4711 (vaihde)

Alueen kokoontumispaikka hätätapauksien, kuten tulipalon varalta, on ALAPARKKIPAIKKA.
Varakokoontumispaikka on Korvenkolkan piha. Tutustu alueen pelastussuunnitelmaan ja kouluta
turvallisuusasiat myös muille ryhmäsi jäsenille.
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LIITE 2: ALUEEN KARTTA
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