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PERURANTUPA YLEISOHJEET 
Peurantuvan omistaa Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö ja sitä ylläpitää Kiinteistövastaava yhdessä 
käyttäjien kanssa. Luethan nämä ohjeet huolellisesti ja pidät kämpästä hyvää huolta.  
 
Pyrithän vierailusi aikana tekemään yhden päivän hyvän työn. Tutustu lopussa olevaan listaan sekä 
ohjeisiin ja valitse omasi. 
 
Löytyykö parannettavaa tai kehitettävää? Hyvä! Ole rohkeasti yhteydessä niin kehitetään kämppiä 
yhdessä. Jos haluat nopeaa toimintaa, niin tule mukaan Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
Kiinteistöryhmään ja laita asiat itse kuntoon        

 
Osoite 

Koivuharjuntie 78 
03100 Nummela 
 
Yleinen hätänumero: 112 
Myrkytystietokeskus: 0800 147 111, 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 paikalla olijoille. 

 
Yleistä tietoa 

Kämppä on perinteinen yksikerroksinen 1964 pystytetty partiokämppä. Kämpässä on tupa, eteinen ja 
keittiö. Tuvassa on laverit, iso ruokapöytä sekä takka. Majoitustilaa on 2-kerroksisella laverilla noin 30 
henkilölle. Kämpällä ei ole patjoja. Kylmään aikaan kämpällä kestää tovi lämmetä ja erityisesti 
muonittajien kannattaa ottaa sisäjalkineet mukaan. Mökissä ei kävellä kengät jalassa. 
 

Keittiö 

Keittiöstä löytyy sähköhella, jääkaappi sekä perusruuanlaittovälineet. Kämpällä on vain muutamia 
ruokailuvälineitä. Keittiössä on myös puuhella, johon erilliset käyttöohjeet. Tarkemman listauksen 
keittiövälineistä löydät tästä kämppäkansiosta. JÄÄKAAPIN VIRRANSÄÄSTÖ?? 
 

Lämmitys 

Kämppää lämmitetään sähköpattereilla peruslämmön ylläpitämiseksi. Kylmään vuodenaikaan kämppä 
lämpenee parhaiten käyttömukavaksi keittiössä olevalla puuliedellä ja takalla. Puulieden käyttöohjeet 
ovat jääkaapin vieressä. 
 

Vesi 

Vesi kämpälle ja saunaan saadaan rengaskaivosta, jossa on käsipumppu. Vesi on juomakelpoista. Kaivo 
on tontin pohjoisosassa, autotien jatkeen päässä. Matkaa kaivolle on noin 200 metriä. Tiskaaminen, 
peseytyminen ja muu vastaava on kaivon läheisyydessä kiellettyä. Puuvajasta löytyy maitokärryt, joiden 
avulla veden kuljetus kaivolta on helpompaa. 

http://pelsu.fi/Peurantupa/
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Huussi 

Huussi löytyy pihan reunalta. Huomaathan, että pihamaalle ja puiden juurelle lorottelu on 
ehdottomasti kielletty. Lisää kariketta käytön jälkeen ja sulje istuimen kansi hajuhaittojen 
välttämiseksi. Jokainen käyttäjä tuo omat vessapaperit. Lisää kariketta löytyy puuvajasta. Isoille leireille 
pitää hankkia lisäksi bajamajoja. Huussin kapasiteetti on rajallinen. 
 

Sauna 

Tontilla on vuonna 2015 rakennettu saunarakennus. Saunarakennus koostuu kahdesta eri puolesta, 
joihin kuljetaan katetun terassin kautta. Toisessa päässä rakennusta on pukuhuone ja toisessa sauna ja 
pesutila. Saunalla on omat siivousohjeet. Vesi kannetaan kaivosta. Lasten saunomista tulee valvoa. 
Saunan siivousohjeet löytyvät erikseen liitteenä. Ethän tuo kynttilöitä saunaan. 
 

Puuvaja 

Puuvaja sijaitsee parkkipaikan vieressä. 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. MIKSI TYÖKALUT EIVÄT OLE PUUVAJASSA? 
 

Uiminen 

Uiminen on mahdollista noin kilometrin päässä olevassa Vähä Myllylammessa. Muistathan, että 
uiminen tapahtuu vähintään 18-vuotiaan valvonnassa. Muistakaa uimaparit. 
 

Siivoaminen 

Peruntuvalla on jokaiseen paikkaan oma siivousohje. Siivouksen laiminlyönnistä veloitetaan. 
 

Alue 

Alue on mäkinen ja ylös pihaan ajaminen on omalla vastuulla. Pihalle mahtuu muutamia 
puolijoukkuetelttoja. Pihalla on lipputanko ja liput ovat eteisen hattuhyllyllä. Kämpän lähellä on 
naapureita, joten otathan heidät huomioon. Alueella on myös hevosia, alue on merkitty karttaan. 
 
Lähellä oleva niitty soveltuu ohjelman järjestämiseen sekä retki ja leiri toimintaan. Peurantuvalle 
kuuluu myös rantatontti, joka on Koivuharjuntien varressa. Tontti on risukkoinen. Alueet näet kartasta. 
 
Tutustu karttoihin ja ole partiolaisten omistamilla mailla kuin omillasi. Kysy kuitenkin ennakkoon 
kiinteistövastaavalta lupa, jos mielessäsi on jotain erikoista. 
 
Peurantupa on partiokämppä, jota hoidetaan käyttäjien ja Kiinteistövastaavan yhteistyöllä. Päivän 
hyvällä työllä kannat oman kortesi kekoon ja autat pitämään Peurantuvan kunnossa. 

 
Viat, hajoamiset, rikkoutumiset ja ongelmatilanteet 

Jos Peurantuvalla tulee suuria ongelmia ja et tiedä miten toimia, voit olla yhteydessä 
Kiinteistövastaavaan (puhelinnumero sivun alalaidassa). Viikonloppuisin saat parhaiten yhteyden 
tekstiviestillä. Ilmoittakaa tekniset viat myös palautelomakkeella toimistolle. 
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Ohjeiden laiminlyönnistä ja tahallisesta vahingonteosta laskutetaan varaajalta vuokran yhteydessä. 
Normaalista kulumisesta ja tahattomista hajoamisesta ei veloiteta. Ilmoitathan kaikista vioista ja 
rikkoutumisista, jotta asiat saadaan korjattua ennen seuraavia käyttäjiä.  
 
Viat ilmoitetaan: http://www.partiokampat.fi/ohjeita/palvelupyynto 
 
 

Turvallisuus 

 Muista, että tapahtuman turvallisuus on tapahtuman johtajan vastuulla! 
 

 tutustu pelastussuunnitelmaan ja kuittaa se luetuksi ennen retkelle lähtöä  
partiokämpät.fi-sivulla. 

 käy pelastussuunnitelma ja tontin rajat läpi retkeläisten kanssa.  
 Peurantuvalta löytyy kaksi (2) vaahtosammutinta, sammutuspeite sekä yksi (1) 

palovaroittimin tuvasta. Ilmoita, jos löydät puutteita  
 talvella tee lumityöt, hiekoita piha sekä tarkista että jäätä tai lunta ei pääse tippumaan 

kenenkään päälle, hiekoitushiekkaa löytyy saunan vierestä 
 varmista, että autot on parkkeerattu vain niille osoitetuille paikoille 

 
PELASTUSAJONEUVOJEN PITÄÄ PÄÄSTÄ PUULIITERILLE ASTI! 

 
Pidäthän huolta hyvästä hygieniasta. Kämpällä on siivousvälineitä, mutta käsisaippuaa tai käsidesiä ei 
ole. Huolehdi, että kaikki pesevät kätensä huolellisesti vessassa käynnin jälkeen. Keittiön ja 
muonittajien hygienia on kaikkein tärkeintä. 

 

Ennen retkeä 

Hae avain Partioasemalta. Avaimessa on kämpän, saunan ja puuvajan avaimet. Saat mukaasi ajo-
ohjeen, tarkastuslistan ja palautekyselyn, jota täytetään retken aikana. Palautekysely palautetaan 
avaimien kanssa toimistolle. 

 
Mukaan retkelle tarvitset: 

 
 varatkaa käsidesiä keittiöön, ruokailun yhteyteen sekä vessaan 
 oma WC- ja talouspaperi. Keittiössä on omat koukut keittiöpyyhkeille, jos otat omat 

mukaan. 
 omat tiskihanskat tiskaukseen 
 leivinpaperi, folio ja tuorekelmu, jos tarvitset niitä 
 kahvinkeittimen suodatinpaperi nro 4 (1×4) 
 sisäjalkineet, varsinkin muonittajille 
 omat ruokailuvälineet sekä erikoisemmat ruoanlaittovälineet 
 omat ohjelmatarvikkeet 
 ethän jätä kämpälle mitään ylimääräistä 

 

 
 
 
 
 

http://www.partiokampat.fi/ohjeita/palvelupyynto
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Ajo-ohje 

Omalla autolla 
Kämpän navigaattoriosoite on Koivuharjuntie 78, Nummela. Tämä ohjaa risteykseen, jossa on naapurin 
portti. Käänny oikealle Peurantupa-viitan osoittamaan suuntaan. Risteyksessä on Peurantuvan  
jäteastia sekä muutama parkkipaikka. Aja metsätietä eteenpäin, kunnes saavut puuvajalle. Puuvajan 
vieressä on toinen parkkialue. Jätäthän autot vain parkkipaikoille. 
 

PELASTUSAJONEUVOJEN PITÄÄ PÄÄSTÄ PUULIITERILLE ASTI! 
 
Itse kämppä näkyy tulosuunnasta vasemmalla mäen päällä. Ajotie puuvajalta ylös kämpälle on jyrkkä ja 
mutkainen ja sen ajaminen on täysin omalla vastuulla. 
 
Tilauskyydillä 
Talvella Koivuharjuntie voi olla hyvinkin liukas. Keväällä lumien sulettua tie muuttuu veteläksi ja 
murtuu helposti. Kelirikon aikana on ajettava varovasti ja eikä raskaalla kalustolla saa ajaa tietä pitkin. 
 
Peurantuvan pihaan ei pääse bussilla ja lähin kääntöpaikka bussille on Koivuharjuntien alussa. 
Koivuharjuntiellä kaksi autoa ei mahdu kohtaamaan. Pienemmät kuljetukset voi oman harkinnan 
mukaan ajaa jäteastialle ja kääntää siinä. 
 
Julkisella liikenteellä 
Helsingistä pääsee Peurantuvalle linja-autoilla, jotka pysähtyvät Vanhalla Turuntiellä Lohjanharjun 
kohdalla. Riippuen pysäkistä, kävelymatkaa on 1,5 km  3,0 km. Tarkemmat aikataulut ja reittiohjeet 
löydät Matkahuollon sivuilta. 
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Saapuessa 

 Lue huolellisesti käyttöohjeet, pelastussuunnitelma sekä tutustu kämppäkansioon. 
 Peurantuvalla voit jättää auton joko puuvajan viereen (n. 3 paikkaa) tai vähän kauemmaksi 

kämpästä, jäteastian viereen, heti viimeisen risteyksen jälkeen (n. 4 paikkaa).  
 Saapuessasi napsauta ovi auki-asentoon, jolloin ovesta pääsee myös ilman avaimia, laita 

avain varmaan paikaan. 
 Tarkista kämpän kunto ja siisteys sekä keittiövälineet. 
 Tarkista, että patterit ovat päällä ja säädä tarvittaessa. 
 Tarkista palovaroittimet (1 kpl) sekä vaahtosammuttimet (2 kpl). Varaparistoja löytyy 

siivouskaapista. 
 Varmista, että takan pelti on auki, ennen kuin alat lämmittämään sitä. 
 Eteisessä on valokatkaisija ulkovaloille. 
 Lakaise harjalla kuistit, rappuset ja puiset kulkyväylät. 
 Tee tarvittaessa lumityöt ja hiekoita kulkureitit, hiekoitushiekkaa löytyy saunan vierestä 

sekä kämpän kuistin vieressä. 

 
Lähtiessä 

 Siivoa tupa ja eteinen sekä keittiö, siivousohjeet löydät kämppäkansiosta. 
 Tarkista, että tuvan patterit ovat päällä ja säädettynä asentoon 15. 
 Ota liikuteltavien pattereiden töpselit pois seinästä. 
 Ota mukaan kaikki mitä toit tullessasi. 
 Täytä tuvan halkoteline. 
 Vie tuhkat takan ja puuhellan pesistä peltiämpäriin, joka on ulkona kompostin vieressä. 
 Sammuta ulkovalot. 
 Lukitse kaikki ovet. 

 
 Pese sauna ja muut tilat siivousohjeiden mukaisesti. 
 Täytä saunan halkoteline. 
 Varmista, saunan lattialämmitys asetettu 10 asentoon ja kytkin poissa asentoon. 
 Tyhjennä kiukaan ja padan sekä pukuhuoneen kamiinan tuhkat peltiämpäriin, joka on 

ulkona saunan vieressä. 
 

 Siisti huussi, ohjeet ovat kämpän siivousohjeessa. 
 

 Siisti piha haloista, kepeistä ja muista roskista. 
 Siivoa ohjelmanne jäljet pihalta, muista kerätä rastit pois maastosta. 
 Varmista, että nuotio on sammunut ja vie tuhkat pois peltiämpäriin, joka on ulkona 

kompostin vieressä. 
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Päivän hyvä työ 

Partiolaisten kunnia-asia ja velvollisuus on tehdä päivän hyvä työ, oli se pieni tai iso. Tekemällä hyvän 
työn autat pitämään Peurantuvan kunnossa. 
 
Alla olevasta listasta voit valita yhden hyvän työn retkellä tehtäväksi. Kämppäkansiossa on lista, johon 
voit merkitä työn tehdyksi. 
 

 Keittiön inventaariolistan läpikäyminen. Lista löytyy kämppäkansiosta. 
 Keittiön perusteellinen siivous: kaappien pyyhkiminen sisältä, kaikkien astioiden tarkistus 

ja tiskaus. 
 Uunin ja lieden pesu. 
 Kämpän ikkunoiden pesu. 
 Saunan kunnollinen pesu ja kuivaus. 
 Saunan ikkunoiden pesu. 

 
 Risujen kerääminen pihalta ja polttaminen nuotiopaikalla, jos se on mahdollista 

(metsäpalovaroitus). 
 Isompien kaatuneiden puiden siirtäminen pois kulkuväyliltä, jos osaat tehdä turvallisesti. 
 Kaadettujen puiden kerääminen ja polttopuiksi tekeminen. 
 Leirialueen eli Peuranniityn siivoaminen risuista. 
 Syksyisin lehtien haravointi, vie haravointijäte lehtikompostoriin. 

 
 Kompostien hoitaminen ja alaluukusta maatuneen jätteen tyhjennys. 
 Vessan tyhjennys. Yök. Mutta jonkun sekin on tehtävä (vain maatuneen jätteen). Huussista 

löytyy ohje tähän. 
 Hiirenloukkujen ja -myrkkyjen tarkistus ja uusiminen. Ohjeet löytyvät loukkujen vierestä. 

 
 Räystäiden puhdistus, jos osaat tehdä sen turvallisesti. 
 Talvella lumen pudottaminen kulkuväyliltä, jos osaat tehdä sen turvallisesti. 

 
 

 
 
 
 
 


