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KUUSITUPA YLEISOHJEET
Kuusituvan 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
Rajakoskentie 5
01760 Vantaa
Yleinen hätänumero: 112
Myrkytystietokeskus: 0800 147 111, 09 471 977
Huoltomies: Asmo Koskela 050 3013 380
Alueen kokoontumispaikka hätätapauksien, kuten tulipalon varalta, on SAUNAN EDUSTA.
Varapaikkana toimii lipputangon vierusta. Kuittaa perehtyneesi alueen pelastussuunnitelmaan
https://www.pelsu.fi/Kuusitupa/ ja kouluta turvallisuusasiat myös muille paikalla olijoille.

Turvallisuus
Muista, että tapahtuman turvallisuus on tapahtuman johtajan vastuulla! Tutustu Suomen
Partiolaisten turvallisuusohjeeseen ja suosituksiin jo ennen retkeä.
Käy pelastussuunnitelma ja tontin rajat läpi retkeläisten kanssa.

Kuusituvalta löytyy 3 vaahtosammutinta sekä 7 palovaroitinta, ilmoita, jos löydät puutteita.
Varmista, että autot on parkkeerattu vain niille osoitetuille paikoille.
Talvella tee lumityöt, hiekoita piha sekä tarkista että jäätä tai lunta ei pääse tippumaan
kenenkään päälle. Hiekoitushiekkaa löytyy alapihalta vessalle vievien portaiden vierestä ja
pihatien mutkasta.
PELASTUSAJONEUVOJEN PITÄÄ PÄÄSTÄ LIPPUTANGOLLE 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.
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Yleistä tietoa
Kämppä on perinteinen kaksikerroksinen rintamamiestalo. Alakerrassa on kylmä ja lämmin eteinen,
ruokailuhuone, keittiö sekä makuuhuone seitsemälle hengelle. Yläkerrassa on kaksi makuuhuonetta,
joissa on laverit. Yhteensä Kuusituvalla voi majoittaa noin 20—25 hlö. Kämpällä on patjat. Sisällä ei
kävellä kengät jalassa.

Alue
Kuusitupa sijaitsee Vantaalla peltoaukean keskellä. Tontille ajetaan kapeaa pihatietä pientä ylämäkeä
pitkin. Piha soveltuu niin ohjelmaan kuin majoitukseen, pihalle mahtuu esimerkiksi useita
puolijoukkuetelttoja. Pihalla on lipputanko ja liput ovat eteisen hattuhyllyllä. Kämpän viereiset pellot
ovat naapurien yksityisomistuksessa, eikä niille tule mennä. Alueella on myös hevosia.
Tutustu karttoihin ja ole partiolaisten omistamilla mailla kuin omillasi. Kysy kuitenkin ennakkoon
kiinteistövastaavalta lupa, jos mielessäsi on jotain erikoista.

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

Keittiö
Keittiöstä löytyy sähköhella, jääkaappi sekä perusruuanlaittovälineet. Kämpällä on ruokailuvälineet
noin. 20 henkilölle. Ulkona keittiön oven vieressä on pieni laatoitettu alue, joka on tarkoitettu esim.
kaasupolttimen käyttöä varten. Tarkemman listauksen keittiövälineistä löydät kämppäkansiosta.

Lämmitys
Kämppää lämmitetään sähköpattereilla peruslämmön ylläpitämiseksi. Jätä kiinteät seinäpatterit päälle
lähtiessäsi (+15 astetta), jotta kämppä pysyy kuivana. Lisälämpöä saat alakerran takasta ja kamiinoista.

Vesi
Vesi kämpälle ja saunaan saadaan pihan porakaivosta, jossa on sähköpumppu. Vesi on juomakelpoista.
Tiskaaminen, peseytyminen ja muu vastaava on kaivon läheisyydessä kiellettyä. Saunasta löytyy letku,
jolla veden kuljettaminen saunaan on helpompaa.

Huussi
Kuusituvalla on kaksi huussia, jotka löytyvät alapihalta saunarakennuksen vasemmasta päästä. Retken
lopuksi kaada 10 l vettä molempiin huusseihin hajuhaittojen välttämiseksi. Jokainen käyttäjä tuo omat
vessapaperit. Isoille leireille tai tapahtumille pitää hankkia lisäksi bajamajoja. Huussien kapasiteetti on
rajallinen.
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Sauna
Kuusituvan sauna löytyy alapihalta. Saunatiloihin kuuluu takkahuone pukeutumiseen, peseytymistila
sekä löylyhuone. Vesi kannetaan kaivosta tai halutessasi voit käyttää saunalta löytyvää letkua. Olethan
varovainen vetäessä letkua kaivolle tai kelatessasi sitä takaisin saunalle. Voit operoida veden tuloa
saunalle takkahuoneessa olevasta katkaisijasta käsin. Kun vesiastiat ovat täynnä, irrota letku pumpusta
välittömästi. Anna letkun valua tyhjäksi ennen kuin kelaat sen siististi takaisin rullalle. Mikäli letku on
kurainen tms. putsaa ja huuhtele letku siistiksi ennen kelaamista. Lasten saunomista tulee valvoa.
Saunan siivousohjeet löytyvät saunasta ja kämppäkansiosta. Ethän tuo kynttilöitä saunaan.

Puuvaja
Puuvaja sijaitsee yläpihalla vanhassa ladossa. Polttopuut pilkotaan valmiiksi oikean kokoisiksi
puuliiterillä. Puuliiteristä löytyy työkaluja, palautathan ne omille paikoilleen. Käytön jälkeen täytä
kämpän ja saunan puutelineet sekä sytykelaatikot. Voit polttaa nuotiossa risuja ja huonompia puita
puuvajasta. Näin paremmat puut riittävät saunan ja kämpän lämmittämiseen

Kota
Pihalla on 2021 valmistunut kota. Kodan käyttöohjeet löytyvät kodasta.

Siivoaminen
Kuusituvalla on jokaiseen paikkaan oma siivousohje, jotka löydät kämppäkansiosta. Siivouksen
laiminlyönnistä veloitetaan. Ilmoitathan, jos kämppä oli likainen tullessasi.

Ennen retkeä
Hae avain Partioasemalta. Avaimessa on kämpän, saunan ja puuvajan avaimet. Palautekysely
palautetaan avaimien kanssa toimistolle.

Mukaan retkelle tarvitset
Varatkaa käsidesiä keittiöön, ruokailun yhteyteen sekä vessaan
WC- ja talouspaperi mukaan. Keittiössä on koukut keittiöpyyhkeille, jos otat omat mukaan.
Tiskihanskat tiskaukseen, Kuusituvalla astiat pitää tiskata kuumalla vedellä.
Ruokailuvälineet sekä erikoisemmat ruoanlaittovälineet (kämpällä astiat 20 hlö)
Ohjelmatarvikkeet
Majoitusta varten lakanat tai makuualustat patjojen suojaksi
Ethän jätä kämpälle mitään ylimääräistä

Pääkaupunkiseudun partiosäätiö sr

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1200  papa.toimisto@partio.fi  www.partiokämpät.fi

Ajo-ohje
Omalla autolla
Kämpän navigaattoriosoite on Rajakoskentie 5, 01760 Vantaa.
Saavuttuasi Strandkullantielle, jatkaa matkaa, kunnes pääset
Rajakoskentielle (Strandkullantie kääntyy oikealle). Kuusitupa
näkyy 400 metrin jälkeen oikealla. Itse kämppä näkyy
tulosuunnasta oikealla mäen päällä. Pihatien alussa on
parkkipaikka noin neljälle autolle sekä roska-astia.
Muutaman auton voi myös parkkeerata kämpän vireen.
PELASTUSAJONEUVOJEN PITÄÄ PÄÄSTÄ LIPPUTANGOLLE
ASTI!

Tilauskyydillä
Kuusituvan pihaan ei pääse bussilla. Pienet kyydit voi ajaa
talon eteen. Isot bussit voi tyhjentää pihatien alkuun,
Rajakoskentien varteen.

Julkisella liikenteellä
Kuusituvalle pääsee helpoiten Kivistön juna-aseman kautta
bussilla. Lähimmältä bussipysäkiltä on noin 2.5 kilometrin
kävelymatka kämpälle. Tarkemmat aikataulut ja reittiohjeet
löydät Reittioppaasta tai Matkahuollon sivuilta.
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Saapuessa
Lue huolellisesti käyttöohjeet, pelastussuunnitelma sekä tutustu kämppäkansioon.
Kuusituvalla voit jättää auton joko ylä- tai alapihalle saunan viereen (säävaraus). Yhteensä
kämpällä on parkkipaikkoja noin kuudelle autolle.
Napsauta ovet auki-asentoon, jolloin ovesta pääsee myös ilman avaimia, laita avain
varmaan paikkaan.
Tarkista kämpän kunto ja siisteys sekä keittiövälineet.
Säädä jääkaappi oikealämpöiseksi painamalla Vacation-nappulaa 3 sekuntia.
Tarkista, että patterit ovat päällä ja säädä tarvittaessa.
Tarkista palovaroittimet (7 kpl) sekä vaahtosammuttimet. Varaparistoja löytyy tuvan
kaapista.
Varmista, että takan ja muiden tulisijojen pelti on auki, ennen kuin alat lämmittämään sitä.
Tuvan sähkökaapin vieressä on katkaisija pihavaloille
Lakaise harjalla rappuset ja putsaa tarvittaessa kulkuväylä alapihalle.
Tee tarvittaessa lumityöt ja hiekoita kulkureitit. Hiekoitushiekkaa löytyy alapihalta vessalle
vievien portaiden vierestä ja pihatien mutkasta.

Lähtiessä
Siivoa kaikki käyttämänne tilat. Siivousohjeet löydät kämppäkansiosta
Säädä jääkaapin lämpötila loma-asentoon painamalla Vacation-nappulaa 3 sekuntia.
Tarkista, että patterit ovat päällä ja säädettynä 15 asentoon.
Ota mukaan kaikki mitä toit tullessasi.
Täytä tuvan halkoteline.
Vie tuhkat takan ym. pesistä peltiämpäriin, joka sijaitsee saunarakennuksen päädyssä
huussien vieressä.
Sammuta ulkovalot.
Lukitse kaikki ovet.
Pese sauna ja muut tilat siivousohjeiden mukaisesti
Täytä saunan halkoteline.
Tyhjennä kiukaan ja padan sekä pukuhuoneen kamiinan tuhkat peltiämpäriin, joka on
ulkona saunan vieressä.
Siisti huussi
Siisti piha haloista, kepeistä ja muista roskista.
Siivoa ohjelmanne jäljet pihalta, muista kerätä rastit pois maastosta.
Varmista, että nuotio ja/tai kota on sammunut ja vie tuhkat pois peltiämpäriin, joka on
ulkona saunan 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 Kuusituvan kunnossa.
Alla olevasta listasta voit valita yhden hyvän työn retkellä tehtäväksi. Kämppäkansiossa on lista, johon
voit merkitä työn tehdyksi.
Keittiön inventaariolistan läpikäyminen, löytyy kämppäkansiosta
Keittiön perusteellinen siivous: kaappien pyyhkiminen sisältä, kaikkien astioiden tarkistus
ja tiskaus
Uunin ja lieden pesu
Liesituulettimen peseminen
Kämpän ikkunoiden pesu
Saunan kunnollinen pesu ja kuivaus
Saunan ikkunoiden pesu
Risujen kerääminen pihalta ja polttaminen nuotiopaikalla, jos se on mahdollista
(metsäpalovaroitus)
Kaadettujen puiden kerääminen ja polttopuiksi tekeminen tai siirtäminen puuvajaan, jos
osaat tehdä turvallisesti
Syksyisin lehtien haravointi
Talvella lumen pudottaminen kulkuväyliltä, jos osaat tehdä sen turvallisesti.
Moppien peseminen kotona pesukoneessa ja vieminen Partioasemalle avainten
palautuksen yhteydessä.
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