ESTEETTÖMYYSRAPORTTI (23.8.2019)
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten moninaisuusryhmä
17.12.2019

PEURANTUPA
Koivuharjuntie 78
03100 Nummela

1 (5)

2

YLEISKUVAUS ALUEESTA
Peurantupa sijaitsee Vihdin Nummelassa metsätontilla, 1-tien ja 25-tien kainalossa. Mäkisellä
tontilla on kämpän lisäksi saunarakennus, ulkohuussi 2kpl, puuvaja ja nuotiopaikka. Kaivo
sijaitsee noin sadan metrin päässä.

SAAPUMINEN
Peurantupa sijaitsee Vihdissä, noin 40 kilometrin päässä
Helsingistä. Helsingin suunnasta ajettaessa poistutaan
Turunväylältä liittymästä 25 (Somero, Saukkola) ja ajetaan
suoraan vanhaa Turuntietä (110) noin 2,5 kilometriä. Heti
kivisillan jälkeen käännytään oikealle Suonsilmäntielle.
Risteyksestä on noin 1,2 kilometriä perille. Suonsilmäntietä
ajetaan noin 300 metriä, minkä jälkeen käännytään vasemmalle
Koivuharjuntielle. Risteyksessä on tienviitta Peurantuvalle.
Tienviitta on valoisan aikaan hyvin havaittavissa. Koivuharjuntie
on valaisematon, mäkinen metsäautotie, jonka toisella reunalla
on oja. Koivuharjuntietä edetään tien päähän, ennen tien päässä
olevaa naapurin porttia käännytään oikealle Peurantupa-viitan
osoittamaan suuntaan. (Peurantuvan sekajäteastia on tässä
risteyksessä). Kapeahko metsäautotie vie Peurantuvan puuvajalle.
Itse kämppä näkyy tulosuunnasta vasemmalla mäen päällä ja on
hyvin havaittavissa valoisan aikaan. Kämpältä ei ole opasteita
takaisin maantielle.
Autolla
Autolla pääsee perille saakka. Autot voi pysäköidä puuvajan
viereen. Itse kämppä sijaitsee mäen päällä. Hiekkatie kämpän
pihaan on todella jyrkkä ja mutkainen. Pihalla kiviä, kantoja ja
kuoppia. Pihaan ajaminen tapahtuu oman harkinnan mukaan ja
omalla vastuulla.
Tilausbussilla
Keväisin kun lumi on sulanut ja pakkaset hävinneet, tie muuttuu
veteläksi ja murtuu helposti ojan reunasta. Tien kuivuminen kestää muutamia viikkoja. Kelirikon
aikana on ajettava varovasti ja raskaalla kalustolla ei saa ajaa tiellä.
Talvella Koivuharjuntie voi olla hyvinkin jäässä, joten neuvokaa kuljettajaa varovaisuuteen.
Peurantuvan pihaan ei pääse bussilla ja Koivuharjuntiellä ei mahdu kohtaamaan ja bussia ei pysty
kääntämään. Tilausbussit pitää jättää Koivuharjuntien alkupäähän, jolloin kävelymatkaa
kämpälle tulee noin kilometri. Pienemmät kuljetukset voi oman harkinnan mukaan ajaa
sekajäteastialle asti ja kääntää siinä.
Julkisilla kulkuneuvoilla
Helsingistä pääsee Peurantuvalle linja-autoilla, jotka pysähtyvät Vanhalla Turuntiellä
Lohjanharjun pysäkillä. Bussipysäkiltä on kävelymatkaa perille noin 1,2 kilometriä. Pysäkin
tuntumassa ei ole opasteita Peurantuvalle. Tarkemmat aikataulut ja reittiohjeet löydät
Matkahuollon sivuilta.
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MAJOITUSRAKENNUS PEURANTUPA
Peurantupa on yksikerroksinen sähkövalaistu hirsimökki, jossa on keittiö, tupa ja makuulaverit.
Kämppä sijaitsee mäen päällä. Kulku kämpälle parkkipaikalta tapahtuu joko puisia portaita tai
jyrkkää soratietä pitkin.
Kämpän edustalla oleva piha-alue on juurakkoinen, kivinen ja kuoppainen. Katetulla terassilla
on ulkovalo. Ulkoterassille noustaan puisia portaita pitkin (5 porrasta, nousut 10–16 cm).
Portaiden käsijohde ei yllä alas saakka. Ulkoterassin laudat ovat huonokuntoiset, keppi tai
kapeampi jalkaterä saattaa luiskahtaa lautojen väliin.
Ulko-ovi on kevyt avata. Ulko-oven vapaa kulkuaukko on 80 cm, kynnys 6,5 cm. Eteisessä on
hämärä yleisvalaistus. Eteisestä on kulku ahtaaseen keittiöön, jonka oviaukon vapaa kulkuaukko
on 60 cm, kynnys 5 cm. Keittiössä on sähköliesi ja jääkaappi. Tiskialtaassa on poistoputki vesille,
mutta vesi kannetaan kaivolta kämpälle itse.
Tuvassa on hämärä yleisvalaistus. Tuvassa on takka, siirreltävä pirttipöytä ja penkit.
Makuulaverit sijaitsevat samassa tilassa. Alalaveri on 40 cm korkeudella. Ala- ja ylälaverin
välinen tila on 90 cm korkea. Ylälaverin yläreuna on 146 cm korkeudella. Kulku ylälaverille
tapahtuu pyöröpuisia, liukkaita tikkaita pitkin.
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WC JA PESEYTYMISTILAT
Peurantuvan pihapiirissä on yksi kaksi valaisematon ulkohuussi noin 30 metrin päässä kämpältä.
Toinen huussi sijaitsee puuvajan takana. Molemmissa pattereilla toimiva liiketunnistinvalo
sisällä. Ei ulkovaloa.
Huussin edustalla on kaksi porrasta, joiden nousu on 13 cm. Portaissa ei ole kaidetta. Ahtaan
huussin ovella on 23 cm korkea kynnys.
Saunarakennus sijaitsee tontin alarinteessä, puuvajan ja kämpän välimaastossa. Kulku saunalle
kämpältä tapahtuu joko puisia portaita tai jyrkkää hiekkatietä pitkin.
Saunan edustalla olevalla leveällä terassilla on pihavalo. Terassille noustaan puisia portaita (4
nousua) pitkin. Portaissa ei ole käsijohdetta. Portaat ovat sateella liukkaat.
Sähkövalaistussa saunarakennuksessa on erillinen pukuhuone / takkahuone. Pukuhuoneen
oviaukon vapaa kulkuaukko on 77 cm, kynnys on 7 cm korkea. Ovi on kevyt avata.
Pukuhuoneessa on siirrettävät penkit, joiden istuinkorkeus on 33 cm.
Kulku pesuhuoneeseen ja sen yhteydessä olevaan löylyhuoneeseen tapahtuu katetun
ulkoterassin kautta. Pesuhuoneen oviaukon vapaa kulkuaukko on 77 cm, kynnyksen korkeus on
6 cm. Pesuhuoneessa on puulämmitteinen vesipata, johon vesi haetaan kaivolta.
Vedenkuljetusta helpottamaan puuvajassa on maitokärryt. Vesipadan ympärillä ei ole kaiteita tai
muita suojarakenteita, joten huonosti liikkuvien ja nuorempien saunojien kanssa valvonta ja
avustaminen on tarpeen. Vesipata on 88 cm korkea.
Löylyhuoneen valaistus on hämärä. Löylyhuoneessa ei ole kaiteita lauteiden yhteydessä.
Kiukaan ympärillä ei ole kaiteita eikä muita suojarakenteita.
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NUOTIOPAIKKA
Nuotiopaikka sijaitsee pihapiirissä. Nuotiopaikan ympäristö on katettu karkealla soralla.
Kämpän ja nuotiopaikan välinen maasto on juurakkoista ja kuoppaista tasamaata. Nuotiopaikan
ympärillä olevat penkit ovat siirreltäviä.

PUUVAJA JA KAIVO
Puuvaja sijaitsee metsäautotien vieressä. Kulku puuvajaan tapahtuu puista ramppia pitkin.
Kirveet, sahat ja muut työkalut säilytetään kämpän lukitussa varastossa.
Kaivo sijaitsee puuvajalta eteenpäin vievän polun varrella. Valaisematon polku on
helppokulkuinen ja valoisan aikaan helposti hahmotettavissa. Käsikäyttöisen pumppukaivon
vesi on juomakelpoista.

