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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
Peurantuvan osoite on Koivuharjuntie 78, 03100 Nummela.
Helsingistä, aja Turun moottoritietä (1-tie) n. 23 km Kehä III:lta. Poistu liittymästä 25 (Somero,
Saukkola), aja suoraan vanhaa Turuntietä (110) noin 2,5 km. Vähän Nesteen huoltoaseman ja heti
kivisillan jälkeen käänny oikealle Suonsilmäntielle. Jatka sitä noin 300 m. Käänny vasemmalle
Koivuharjuntielle, risteyksessä viitta ”Peurantupa”. Jatka tien päähän, kunnes edessäsi on naapurin
portti. Käänny oikealle Peurantupa-viitan osoittamaan suuntaan. Risteyksessä on myös Peurantuvan
jäteastia. Aja metsätietä eteenpäin, kunnes saavut puuvajalle. Autot voi jättää siihen parkkiin. Itse
kämppä näkyy tulosuunnasta vasemmalla mäen päällä.
Tie puuvajalta ylös kämpälle on jyrkkä ja mutkainen. Sen ajaminen on täysin omalla vastuulla.
Bussiyhteydet:
Helsingistä pääsee Peurantuvalle linja-autoilla, jotka pysähtyvät Vanhalla Turuntiellä Lohjanharjun
kohdalla. Tarkemmat aikataulut ja reittiohjeet löydät Matkahuollon sivuilta.
Peurantupa ja ajo-ohjeet sinne löytyvät 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 kaikki tilat (lisää ohjeita myöhemmin tässä ohjeessa)
 Täytä palautelomake ja tarkista varustelista
 Lukitse ulko-ovi ja sulje kaikki ikkunat lähtiessäsi sekä sammuta ulkovalot

3. Palvelut
3.1.

Pysäköinti

Kaikki alueen ajoväylät on jätettävä tyhjiksi mahdollista huoltoajoa sekä hälytysajoneuvoja varten.

3.2.

Lämmitys

Kämppää lämmitetään sähköpattereilla peruslämmön ylläpitämiseksi. Kylmään vuodenaikaan
kämppä lämpenee parhaiten käyttömukavaksi keittiössä olevalla puuliedellä ja takalla.
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Tiskaaminen

Muista tiskata kaikki likaiset ruoanlaittovälineet. Mikään ei ole niin inhottavaa, kuin aloittaa leireily
tiskaamalla edellisten astiat.

3.4.

Huussi

Huussi löytyy pihan reunalta. Huomaathan, että pihamaalle ja puiden juurelle lorottelu on
ehdottomasti kielletty. Käytön jälkeen, muista lisätä kariketta ja sulkea istuimen kansi hajuhaittojen
välttämiseksi. Jokainen käyttäjä tuo omat vessapaperit tullessaan. Kun karike on loppunut tai jo
loppumassa kerro siitä avaimien palautuksen yhteydessä.
Muistathan, että isoille leireille ja retkille tulee kuitenkin varustautua erikseen Bajamajoilla, sillä
huussin tilavuus on rajallinen.

3.5.

Puuvaja

Puuvaja sijaitsee mäen alla. Polttopuut pilkotaan valmiiksi oikean kokoisiksi puuliiterillä. Liian
suuria halkoja ei saa runnoa voimalla tulisijoihin. Käyttämättä jääneet polttopuut voi jättää
seuraaville käyttäjille sisälle säänsuojaan. Kirveet sahat ja muut työkalut säilytetään kämpän
lukitussa varastossa, eikä niitä saa jättää puuvajaan.

3.6.

Juomavesi

Kaivo sijaitsee puuvajalta eteenpäin johtavan polun varrella. Kaivosta tuleva vesi on
juomakelpoista. Tiskaaminen, peseytyminen ja muu vastaava on kaivon läheisyydessä kiellettyä.
Puuvajasta löytyy maitokärryt, joiden avulla veden kuljetus kaivolta on helpompaa.

3.7.

Nuotiopaikka

Nuotiopaikkaa ei vielä Peurantuvalla ole. Kämpän varastosta löytyy iso grilli, jolla voi valmistaa
ulkona ruokaa. Muista myös siivota jälkesi.

3.8.

Jätteet ja tuhkat

Kämpässä on jäteastia. Kaikki maatumattomat jätteet tulee viedä jätepisteelle. Biojätettä voi
pienissä määrin kaataa kompostoivaan huussiin. Kämpän vierestä löytyy tuhkatynnyri. Kämpän ja
saunan omat tuhka-astiat tyhjennetään ennen lähtöä tuhkatynnyriin.

3.9.

Lipputanko

Lipputanko löytyy kallion laelta. Liput ovat eteisessä hattuhyllyllä.

3.10.

Sauna

Kämpän sauna on rinteessä tien ja kämpän välissä. Nuorten partiolaisten kohdalla saunomisen tulee
olla valvottua. Valvonnan järjestämisestä vastaa tapahtuman johtaja. Uiminen on mahdollista noin
kilometrin päässä olevassa Vähä Myllylammessa.
Saunalle pesu ja löylyvedet saa kaivosta.
Saunomisen jälkeen viimeinen käyttäjä kuivaa saunan pesuhuoneen lattian lastalla sekä tyhjentää
vadit ja asettaa ne ylösalaisin penkeille kuivumaan. Viimeinen käyttäjä sammuttaa myös valot ja
sulkee ulko-ovet. Sisäovet on jätettävä auki, jotta paikat kuivuvat.
Jokainen saunan käyttäjä on velvollinen tuomaan polttopuita ja siivoamaan omat jälkensä.
Viimeisen saunojan vastuulla on tyhjentää kaikki vesiastiat, myös pata siivouksen yhteydessä.
Ethän tuo kynttilöitä saunaan!
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4. Siivous
Kämpän ja sen 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 ja lieden sekä 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. Kytke jääkaapin virransäästö päälle.

4.1.2.

Tuhkat

Poista takan tulisijasta jäähtyneet tuhkat kämpän metalliseen tuhkaämpäriin. Jos tuhkaämpäri on
täynnä, käy tyhjentämässä se ulkona kämpän vieressä olevaan isoon tuhka-tynnyriin. Tarkista, että
tuhka-astioissa ei ole mitään palavaa materiaalia, kuten paperia.

4.1.3.

Muut sisäkohteet

Lattiat harjataan roskattomiksi ja lopuksi pyyhitään nihkeällä, ei märällä, rätillä tai mopilla. Lisäksi
kaikki matot tomutetaan ulkona.

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 unohtuvat valitettavan usein käyttäjiltä. Jokainen saunan
käyttäjä on velvollinen siivoamaan jälkensä! Siivoukseen tarvittavat varusteet löytyvät saunalta.
Aloita tyhjentämällä jäähtyneet tuhkat kiukaasta ja padasta. Tuhka-astia on saunan pukuhuoneessa.
Seuraavaksi lakaise lattiat saunan ja pukuhuoneen puolelta. Katso että 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 tyhjennetään ja jätteet toimitetaan jäteastioihin.

4.3.

Puuvajan siivous

Aloita puuvajan siivous järjestelemällä polttopuut nätisti vajan seinustalle. Harjaa / lapioi lattialta
kaikki pilkkeet sytykkeiksi. Putsaa myös puuvajan edusta ylimääräisistä pilkkeistä ja puista.
Lopuksi palauta kaikki työkalut ja tarvikkeet paikoilleen, sammuta valot ja sulje ovet.
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5. Viat, hajoamiset tai rikkoontumiset
Mikäli käyttövuoron aikana jokin tarveaine loppuu tai jotain menee rikki, tarkistakaa kaikki
komerot, joskus tarvikkeet kulkeutuvat vääriin paikkoihin.
Teknisistä vioista ilmoittakaa välittömästi talonmiehelle 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.

6. Ongelmatilanteet
Mikäli kiinteistön järjestelmissä, valoissa, sähköissä, ihan missä vaan tulee ongelmia, etkä tiedä
miten tulisi toimia, niin hätätapauksissa viikonloppuisin voi olla yhteydessä kiinteistövastaavaan.
Parhaiten tavoitat hänet tekstiviestillä

7. Kartat
Katso liite

8. Peurantuvan tärkeät puhelinnumerot
Peurantuvan partiokämpän osoite:
Koivuharjuntie 78, 03100 Nummela

Yleinen hätänumero:

112

Myrkytystietokeskus

09 471 977

Alueen kokoontumispaikka hätätapauksien, kuten tulipalon varalta, on PUUVAJAN
VIERUSTA. Varapaikkana toimii sauna.
Kuittaa perehtyneesi alueen pelastussuunnitelmaan http://pelsu.fi/Peurantupa/ ja kouluta
turvallisuusasiat myös muille ryhmäsi jäsenille.
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Peurantuvan kiinteistöön kuuluu myös rantatontti. Tontilla suoritettiin puunkaatoa 2014, eikä tonttia
ole kunnolla siivottu sen jäljiltä
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