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09.01.2022 

 

UUTUN YLEISOHJEET 
Uutun 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 

Vihtilammintie 25 

05200 Rajamäki (Hyvinkään puolella, Pelastuslaitos!) 

 

Yleinen hätänumero: 112 

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111, 09 471 977 

Huoltoyhtiö 0400459177 / Nurmijärven rakennushuolto 

Naapuriapu ja ongelmatilanteet: Partiolainen Marjo Nikko 040-5199757 

 

Alueen kokoontumispaikka hätätapauksien, kuten tulipalon varalta, on PUUVAJAN VIERUSTA. 
Varapaikkana toimii kauempi nuotiopaikka. Kuittaa perehtyneesi alueen pelastussuunnitelmaan 
http://pelsu.fi/kiljava/ ja kouluta turvallisuusasiat myös muille paikalla olijoille. 

Yleistä tietoa 

Kämppä on yksikerroksinen partiokämppä. Kämpässä on tupakeittiö, pieni makuuhuone sekä pieni 
kylpyhuone sähkösaunalla. Tupakeittiössä on majoituspaikat viidelle ja makuuhuoneessa patjat viidelle. 
Tuvassa on lisäksi iso ruokapöytä ja takka, jossa on leivinuuni. Mökissä ei kävellä kengät jalassa. 

Ikkunoiden myrskysuojat 

Jokaisessa Uutun ikkunassa on ulkopuolella puinen luukku eli myrskysuoja. Luukut tulee avata saapuessa 
ja sulkea lähtiessä. Myrskysuojien käyttöön löytyy oma ohje tästä kansiosta sekä eteisen seinältä.  

 

 

http://pelsu.fi/kiljava/
http://pelsu.fi/kiljava/
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Keittiö 

Keittiöstä löytyy sähköhella, pieni jääkaappi sekä perusruuanlaittovälineet. Kämpällä on ruokailuvälineet 
noin 12 hengelle.  Tarkemman listauksen keittiövälineistä löydät tästä kämppäkansiosta.  

Lämmitys 

Kämppää lämmitetään sähköpattereilla peruslämmön ylläpitämiseksi. Kylmään vuodenaikaan kämppä 
lämpenee parhaiten käyttömukavaksi tuvan takalla.  

Vesi 

Kämpälle tulee vesi hanasta ja se lämpiää lämminvesivaraajalla. Myös kylpyhuoneessa on juokseva vesi. 
Lämminvesivaraajan kapasiteetti on rajallinen, lisää kuumaa vettä saa kätevästi vedenkeittimellä. Vesi on 
juomakelpoista. 

Huussi 

Huussi löytyy pihalta. 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 varastosta. Huussin kapasiteetti on rajallinen. 

Sauna 

Uutun saunaan kuljetaan keittiön takaa löytyvästä ovesta tai nuotiopaikan vierestä kämpän takaa. 
Saunasta löytyy sähkökiuas ja sinne mahtuu kerrallaan noin 3 henkilöä. Vesi tulee kylpyhuoneeseen 
hanasta, mutta peseytyminen tapahtuu silti ämpärien ja vatien avulla.  Lasten saunomista tulee valvoa. 
Saunan siivousohjeet löytyvät erikseen liitteenä. Ethän tuo kynttilöitä saunaan. 

Puuvaja 

Puuvaja sijaitsee pihalla huussin vieressä. Polttopuut pilkotaan valmiiksi oikean kokoisiksi puuliiterillä. 
Liian suuria halkoja ei saa runnoa voimalla takkaan. Käyttämättä jääneet polttopuut voi jättää seuraaville 
käyttäjille halkotelineeseen. Kirveet, sahat ja muut työkalut säilytetään kämpän varastossa, eikä niitä saa 
jättää puuvajaan. 

Uiminen 

Uiminen on mahdollista noin kilometrin päässä olevassa Sääksjärvessä, joka sijaitsee noin 1,2 km päässä. 
Muistathan, että uiminen tapahtuu vähintään 18-vuotiaan valvonnassa. Muistakaa uimaparit.  

Siivoaminen 

Uutulla on jokaiseen paikkaan oma siivousohje. Siivouksen laiminlyönnistä veloitetaan. 
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Alue 

Uuttu sijaitsee Matkunsuon kainalossa, alue on tasaista mäntymetsää, kämpän länsipuolella on suota. 
Tontille ajetaan kapeaa tietä pitkin, joka kulkee ulkoilureitin yli (talvisin hiihtolatu). Metsäautotiellä on 
levennys noin 100 metriä ennen pihaa, muuten alueen ajoväylät on jätettävä tyhjäksi hälytysajoneuvoja 
sekä mahdollista huoltoajoa varten.  

 

 

Pihalle mahtuu useita puolijoukkutelttoja ja paljon ohjelmaa. Uutulta kulkee polku Kiljavan 
leirikeskukseen sekä Metsätuvalle.  

 

Tutustu karttoihin ja ole partiolaisten omistamilla mailla kuin omillasi. Kysy kuitenkin ennakkoon 
kiinteistövastaavalta lupa, jos mielessäsi on jotain erikoista. 

Uuttu on partiokämppä, jota hoidetaan käyttäjien ja Kiinteistövastaavan yhteistyöllä. Päivän hyvällä työllä 
kannat oman kortesi kekoon ja autat pitämään Uutun kunnossa. 

Viat, hajoamiset, rikkoutumiset ja ongelmatilanteet 

Jos Uutulla 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. Huolto- ja vikatilanteissa voit olla suoraa yhteydessä 
huoltoyhtiöön. Naapuriapua ym kaivatessa voit olla yhteydessä naapurissa asuvaan partiolaiseen, Marjo 
Nikkoon. 

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/palaute 

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.  

 

Uutulta löytyy yksi (1) 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! 
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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. Avain käy metsätien porttiin, kämpän oviin, huussiin sekä puuvajaan. Saat 
mukaasi ajo-ohjeen, tarkastuslistan ja palautekyselyn, jota täytetään retken aikana. Palautekysely 
palautetaan avaimien kanssa toimistolle. Palautekyselyn voit täyttää myös sähköisesti.  

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 

 

Ajo-ohje 

Omalla autolla 

Uutun navigaattoriosoite on Vihtilammentie 25, 
05200 Rajamäki (Hyvinkään puolella, 
PELASTUSLAITOS). Aja Vihtilammentietä 200 m 
ja käänny oikealle pienelle metsäautotielle, 
risteyksessä kyltti Uutulle. Matkaa risteyksestä 
on 600 m kämpälle.  

 

Julkisilla 

Helsingistä pääsee Uutulle linja-autolla. Lähin 
pysäkki on Kiljavan kivi, josta kävelymatkaa 
kämpälle on alle 1 km.  
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Saapuessa 
  Lue huolellisesti käyttöohjeet, pelastussuunnitelma sekä tutustu kämppäkansioon. 
  Uutulla voit jättää auton joko metsäautotien varrelle levennykseen noin 100 metrin päähän 

ennen pihaa tai Kehityksen majalle (Kiljavantie 231), josta on 500 metrin matka polkua pitkin 
kämpälle.  

  Saapuessasi napsauta ovi auki-asentoon, jolloin ovesta pääsee myös ilman avaimia, laita avain 
varmaan paikaan. 

  Avaa ikkunoiden myrskysuojat 
  Tarkista kämpän kunto ja siisteys sekä keittiövälineet. 
  Tarkista, että patterit ovat päällä ja säädä tarvittaessa. 
  Tarkista palovaroittimet (1 kpl) sekä vaahtosammuttimet (1 kpl). Varaparistoja löytyy 

siivouskaapista. 
  Varmista, että takan pellit ovat auki, ennen kuin alat lämmittämään sitä. Pellit sijaitsevat 

keittiössä. 
  Eteisessä on valokatkaisija ulkovalolle. 
  Lakaise harjalla ovien edustat. 
  Tee tarvittaessa lumityöt ja hiekoita kulkureitit. 

 

Lähtiessä 
  Siivoa tupa ja eteinen sekä keittiö, siivousohjeet löydät kämppäkansiosta. 
  Tarkista, että tuvan patterit ovat päällä ja säädettynä asentoon 15. Varaston patterin voi laittaa 

pois päältä. Pukuhuoneen patteria ei saa sammuttaa, jotta putkisto ei jäädy! 
  Ota kuivatuspuhaltimen töpseli pois seinästä. 
  Ota mukaan kaikki mitä toit tullessasi. 
  Täytä tuvan halkoteline. 
  Vie tuhkat takan pesästä peltiämpäriin, joka on ulkona saunan oven vieressä. 
  Sammuta ulkovalot. 
  Sulje ikkunoiden myrskysuojat 
  Lukitse kaikki ovet. 

  
  Pese sauna ja muut tilat siivousohjeiden mukaisesti. 
  Varmista, saunan lattialämmitys asetettu asentoon 2. 

  
  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 saunan 

oven 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. 

 
  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. 
  Havunneulasten haravointi siististi pihan reunoille. 

 
  Vessan tyhjennys. Yök. Mutta jonkun sekin on tehtävä (vain maatuneen jätteen). Huussista 

löytyy ohje tähän. 
 

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