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RAPORTTI 
Raportin tarkoitus on helpottaa retken suunnittelua. Selvitys on tehty Pääkaupunkiseudun 
Partiolaisten moninaisuusryhmän ja partiotyöntekijän yhteistyöllä. Raportti tutkii yleisiä 
esteettömyys kriteereitä, mutta ei ole virallinen tai täydellinen kuvaus kohteesta. Haluatko tulla 
tekemään partiosta helpommin lähestyttävää ja koettavaa.  
 
Liity Moninaisuusryhmään!  
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi 
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ALUEEN YLEISKUVAUS 

Kuusitupa sijaitsee Vantaalla, metsäisellä mäkitontilla peltoaukean keskellä noin 35 km:n 
päässä Helsingistä. Tontilla on kaksikerroksinen asuinrakennus, sauna ja puuliiteri. Kaivo 
sijaitsee keskellä pihaa noin 10 metrin päässä päärakennuksesta. Lisäksi tontilla on nuotiokota 
sekä kolme pöytää, jossa kiinteät penkit. 

 
SAAPUMINEN 

Kuusitupa sijaitsee Vantaalla, metsäisellä mäkitontilla peltoaukean keskellä noin 35 km:n 
päässä Helsingistä. Rajakoskentie on valaisematonta hiekkatietä, jolta kääntyy jyrkkä 
hiekkatie pihalle. Pihalle pystyy ajamaan autolla ja tila-autolla. Bussi ei mahdu kääntymään 
pihalla. 

Autolla 

E12 tieltä käännytän liittymästä 10 kohti Kivistö/Keimolanmäki/Häinbybacka. 700 metrin 
päästä käännytään oikealle Tikkurilantielle / Reitti 1301. Liikenneympyrästä poistutaan 
Riipiläntielle / Tikkurilantielle. Seuraavasta liikenneympyrästä poistutaan Piispankyläntielle / 
Riipiläntielle. Kolmannesta liikenneympyrästä poistutaan Riipiläntielle. Riipiläntieltä jatketaan 
tiellä Strandkullantie ja käännytään Rajaoskentielle. Rajakoskentietä kuljetaan 2,7 kilometriä. 
Oikealla puolella on roskikset, joissa lukee Kuusitupa. Pihatietä pitkin pääsee ajamaan sekä 
päärakennuksen että saunarakennuksen eteen. 

Tilausbussilla 

Tilausbussilla pääsee Rajakoskentielle saakka, josta kääntyy jyrkkä, valaisematon hiekkatie 
pihaan. 

Julkisella kulkuneuvolla 

Helsingistä pääsee Peurantuvalle bussilla, joka pysähtyy Männiköntielle. Pysäkiltä on 
kävelymatkaa Kuusituvalle 2,5 kilometriä. 
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MAJOITUSRAKENNUS KUUSITUPA 
 
 
Kuusitupa on kaksikerroksinen, sähkövalaistu puutalo, jossa alakerrassa on keittiö, tupa, 
eteinen ja yksi makuutila, ja yläkerrassa kaksi makuutilaa. 

Kämpän edustalla oleva piha on 
sorainen ja hieman epätasainen. 
Pihalla sijaitsee yksi valo. Ulko- 
ovelle noustaan kolme askelmaa 
betonisia portaita pitkin. 
(ensimmäinen porras 30 cm, muut 
14 cm). Käsijohde yltää alas saakka. 
Ovi on kevyt avata. 

Ulko-ovi on kevyt avata. Ulko-oven 
vapaa kulkuaukko on 75 cm ja 
kynnys 7,5 cm. Tuulikaappi on tilava 
(307 cm x 214 cm). Tuulikaapissa ei 
ole istuinta ja naulakko sijaitsee 160 
cm korkeudessa. Tilassa on hyvä 
valaistus. 

 
 
 

  
Sisäovien kulkuaukot ovat 75 cm ja kynnykset ovat 3,5 cm korkeita. Yleisvalaistus on hyvä. 
Eteisessä on naulakot ja kuivauskaappeja sekä yläkertaan johtavat portaat. Eteisestä on kulku 
tupaan, jossa sijaitsee takka sekä pirttipöytiä. Tuvasta on kulku keittiöön, jossa on yksi 
pirttipöytä. 

Alakerrassa sijaitsevassa makuutilassa on kaksi kolmikerroksista kerrossänkyä sekä yksi 
sänky. Sängyt ovat 75-78 cm leveitä. Kerrossängyn alin sänky sijaitsee 27 cm korkeudessa ja 
toinen 110 cm korkeudessa. Makuutilassa ei ole pimennysverhoja. 
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Yläkertaan kulkee rappuset (14 kpl), joissa ei ole käsijohdetta. Yläkerrassa on kaksi 
makuutilaa, joissa molemmissa on leveä laveri. Laveriin pääsee kulkemaan ainoastaan 
jalkopäästä. Tilassa on pimennysverhot 

 
 
WC JA PESEYTYMISTILAT 

 
 
 

  
Kuusituvan pihapiirissä on kaksi valaistua ulkohuussia ja saunatilat noin 60 metrin päässä 
päärakennuksesta. Kulku päärakennuksesta tapahtuu joko pitkiä portaita pitkin tai pidempää 
reittiä epätasaista hiekkatietä pitkin. 

WC-tiloihin kuljetaan portaiden kautta (3 kpl 19-20 cm), jossa ei ole käsijohdetta. Ovessa on 
jousi, mutta se on kuitenkin kevyt avata. Oviaukon vapaa kulku on 76 cm ja kynnys 10 cm. 
WC-istuimen korkeus on 53 cm, ei käsijohdetta. 
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Saunaan kuljetaan yhden matalan portaan (12 cm) kautta. Oven vapaa kulkuaukko on 80 cm 
ja kynnys on 20 cm korkea. Saunatiloissa on erillinen pukutila, pesutila ja sauna. Väliovien 
kulkuaukko on 67 ja 69 cm. Kynnys peseytymistilaan on 7 cm korkea. 

Pesutilassa ei ole juoksevaa vettä.Vesi kannetaan yläpihan kaivosta, tai kaivosta voidaan 
veträä vesiletku saunalle asti. Vesi lämmitetään padassa, joka sijaitsee kulkureitin vieressä. 
Pata ei ole suojattu. Peseytymistilan penkki on 44 cm korkea. Saunassa alin laude on 
kiinteä ja sijaitsee 37 cm korkeudessa. Keskilaude on 35 cm korkeammalla ja ylin laude 
siitä vielä 41 cm korkeammalla. Ei käsijohdetta. Kiukaan edessä ei ole suojaa. 

Pukeutumistila on tilava. Siellä sijaitsee yksi pöytä sekä takka. Penkki on 41 cm korkea ja 
naulakot 179 cm korkeudella. 

 
 
PUULIITERI 

Puuliiteri sijaitsee Kuusituvan pihapiirissä, noin 30 metriä päärakennukselta. Kulku 
päärakennukselta on epätasaista, osittain nurmea, kiveä ja soraa. Puuliiterissä ei ole 
valaistusta. Liiteriin on vaikea kulku, sillä puita on heti ovensuulla. Liiterissä on siirrettävä 
sahauspukki. 
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NUOTIOKOTA 

Pihapiirissä sijaitsee nuotiokota, jonka yhteydessä on kolme pöytää kiinteine penkkeineen. 
Päärakennukselta on kodalle matkaa noin 50 metriä. Kulku on epätasaista, osin nurmea, kiveä 
ja soraa. Matkalla on jyrkkä (yli 15%) mäki. Kotaan on 7 cm kynnys. Muuten kodan ympäristö 
on suhteellisen tasaista. 
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