KATTILANIEMEN LEIRIKESKUS
Kattilajärventie 30, Espoo
Käyttö- ja turvallisuusohjeet
Ennen majoittumista tutustukaa annettuihin ohjeisiin.
Leirikeskuksessa ei ole kiinteää puhelinta joten varmista oman matkapuhelimen toimivuus.
Leirikeskuksen alueella ja tiloissa päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty. Mikäli tilaa on käytetty
ohjeiden vastaisesti, voi käyttövuoron myöntäjä asettaa käyttäjän tilapäiseen käyttökieltoon.
Tullessanne sisään hirsirakennukseen on vasemmalla lämmityksen kytkin. Asettakaa se kotona
asentoon, lähtiessänne poissa asentoon. Pääkatkaisijasta ei saa sammuttaa sähköjä, sillä se
katkaisee virran koko talosta, myös lämmityksen.
Leirikeskuksessa on oltava hiljaisuus klo 23.00 – 06.00 ja muutoinkin huomioitava järjestyslakia ja ettei
naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa ja häiriötä.
Lemmikkieläimiä ei saa viedä sisätiloihin.
PÄÄRAKENNUS


Saapuessanne teidän tulee avata molemmat ulko-ovet. Tarkastakaa etteivät ne mene suljettaessa
takalukkoon.



Jos poltatte tulta takassa, kytkekää takan huippuimuri, katkaisija on ulko-oven vieressä.
Lopettaessanne sammuttakaa huippuimuri. Tyhjentäkää tuhkat puuvajan vieressä olevaan tuhka –
astiaan



Takan päälle ei saa laittaa papereita tai muita palavia tarvikkeita tai esineitä.



Kynttilöitä poltettaessa on huolehdittava mm. siitä että kynttilöiden alla on riittävän paksu ja laajaalainen palamaton alusta.



Kahvin- ja vedenkeitintä ei saa käyttää samanaikaisesti koska sulake ei kestä kuormitusta.
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Rakennukseen saa majoittua korkeintaan 14 henkilöä (4 henkilöä kerrossänkyihin ja 10 henkilöä
patjoille parvelle)



Tyhjentäkää lähtiessänne jääkaappi ja pakastin, puhdistakaa hyllyt. Jättäkää virta päälle



Tyhjentäkää kaapit ruokatarvikkeista ja tarvittaessa pyyhkikää hyllyt



Peskää käyttämänne ruoanvalmistus – ja ruokailuvälineet seuraavia asiakkaita varten. Laittakaa astiat
ja ruokailuvälineet omille paikoilleen



Poistuessanne tarkastakaa, etteivät kahvinkeitin, lieden sähkölevyt tai uuni ole jääneet päälle

SAUNA JA PESUHUONE


Käyttäjiä varoitettava kuumasta kiukaasta



Saunan lämmitykseen löytyy polttopuita viereisestä puuvajasta



Otathan huomioon veden kulutuksessa että talossa on vain pieni lämminvesivaraaja



Uidessa on otettava huomioon turvallisuus. Rannassa on oltava valvonta ja veteen hyppääminen on
kielletty. Tarkastakaa ranta mahdollisten pinnan alla olevien vaaratekijöiden varalta.



Sauna, myös lauteitten alta ja pesuhuone, on lakaistava käytön jälkeen. Pesuhuoneessa on
muovimatot nostettava ylös, sekä lattia että matot on vielä huuhdottava hyvin. Lauteet ja pesuhuoneen
penkit on myös pestävä.



Älkää sammuttako pesuhuoneen lattialämmitystä



Tuokaa puita kuivumaan seuraavia käyttäjiä varten sekä takkatupaan että saunaan



Tyhjentäkää lähtiessänne saunan kiukaan tuhkapesästä tuhkat tuhka – astiaan, joka sijaitsee puuvajan
vieressä

PARVI


Parvella saa majoittua korkeintaan 10 henkilöä.



Leirikeskuksessa ei ole vuodevaatteita, peittoja eikä tyynyjä. Aluslakana on pakollinen (käyttäjä tuo ne
mukanaan)!

KEITTIÖ– JA RUOKAILUKATOS


Katos on käytössä vain kesäaikana, sillä sinne tulee vesi vain kesällä (toukokuu-syyskuu)



Poistuessanne tarkistakaa, etteivät lieden sähkölevyt ja / tai uuni jääneet päälle. Mikäli uuni ei toimi on
siitä voinut suojakytkin laueta (kuuma tai kylmä), tämä vaatii huoltomiehen tilauksen.



Tyhjentäkää jääkaapit sekä pakastimet ja puhdistakaa hyllyt. Jättäkää virta päälle



Tyhjentäkää kaapit ruokatarvikkeista

PIKKUSAUNA


Käyttäjiä varoitettava kuumasta kiukaasta ja kiehuvasta / kuumasta vedestä
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Lapsille / nuorille pesuvesi on tehtävä valmiiksi vesisaaveihin



Uidessa on otettava huomioon turvallisuus. Rannassa on oltava valvonta ja veteen hyppääminen on
kielletty. Tarkastakaa ranta mahdollisten pinnan alla olevien vaaratekijöiden varalta.



Saunapuita löytyy vieressä olevasta puuvajasta



Rakennukseen ei tule sähköä, joten valaistus täytyy hoitaa jotenkin muuten, esim. myrskylyhdyillä



Lämminvesisäiliö on aina tyhjennettävä käytön jälkeen, kuitenkin vasta kun kiuas on jäähtynyt



Käytön jälkeen tyhjentäkää kiukaan ja takkatuvan takan tuhkat tuhka-astiaan, joka sijaitsee puuvajan
vieressä. Pukuhuoneessa oleva ”Porinmatti” (uuni) on käyttökiellossa.



Saunatila, puku- ja takkahuone on lakaistava. Saunan lauteet, lattia, matot, pukuhuoneen penkit, lattia
ja matot on pestävä aina käyttövuoron jälkeen

NUOTIOPAIKAT


Leirikeskuksen grillipaikat ovat keittiökatoksen vieressä ja päärakennuksen vieressä



Lopettaessanne nuotiotoiminnan varmistakaa että tuli on ja hiillos on sammunut



Metsäpalovaroituksen aikana on avotulenteko kielletty.

VENEET ja KANOOTIT


Veneet on säilytettävä päärakennuksen laiturin vieressä.



Veneitä ja kanootteja käytettäessä on aina käytettävä pelastusliivejä, niitä löytyy päärakennuksen
pukuhuoneesta



Yksi veneistä on pelastuskäyttöön ja sen oltava rannassa hätätilannetta varten.



Käytön jälkeen veneet on lukittava. Airot ja pelastusliivit on vietävä takaisin pukuhuoneeseen.



Kanootit (6 kpl) ovat rannan lähellä telineessä lukittuna. Tutustu melontaturvallisuuteen liittyviin
ohjeisiin jotka ovat käyttö- ja turvallisuusohje kansiossa joka sijaitsee hirsirakennuksessa.



Käytön jälkeen on kanootit, melat ja melontaliivit palautettava paikoilleen.

PUUVAJAT


Puuvajat sijaitsevat päärakennuksen ja pelikentän vieressä



Jos polttopuut ovat vähissä, ilmoittakaa asiasta. Polttopuut ovat tarkoitettu grillin ja takan käyttöön sekä
saunan lämmitykseen. Muuhun käyttöön (esim puolijoukkueteltan lämmitykseen) tulee käyttäjän tilata
ja kustantaa polttopuita itse. HUOM: LEIRIKESKUKSESSA EI OLE KIRVESTÄ.

ULKOHUUSSIT


Karikkeita tai muuta kuivattavaa ainetta ei saa käyttää (tyhjennysauto tukkiutuu)



Varaudu että WC-paperia, käsipyyhkeitä ja käsienpesuaineita saattavat olla vähissä



Ulkohuussit tyhjennetään tarvittaessa. Ilmoitathan mikäli astiat ovat täyttymässä.
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SIIVOUS


Ulkohuussin istuintasot pestävä ja lattiat lakaistava aina käyttövuoron päättyessä



Siivoustarvikkeita: siivousvälineitä ja yleispuhdistusaineita on toimitettu kaupungin puolesta, niitä ei
valitettavasti ole aina riittävästi, joten käyttäjän on varauduttava omien siivoustarvikkeiden
käyttämiseen.



Siivouskomerosta löydät pesuaineita joka on sekoitettava veteen (katso ohjeet kanisterin kyljestä).
Yleispesuaine on tarkoitettu kaikille pinnoille. Saniteettitiloille on oma desinfioiva pesuaine.



Siivotkaa tilat ennen lähtöänne, imuroitava, tarvittaessa lattia pestävä. Pölynimuri ja muut
siivousvälineet ovat takan vasemmalla puolella olevassa komerossa. Jos imuri ei ime, tarkistakaa, ettei
putkessa ole tukoksia tai pölypussi ole täynnä. Jos näin on päässyt käymään, niin poistakaa tukos tai
vaihtakaa pölypussi, niitä löytyy siivouskomerosta.



Jätesäkkejä on päärakennuksen ja keittiökatoksen siivouskomeroissa. On mahdollista, että jätesäkkejä
ei aina ole riittävästi, joten käyttäjän on hyvä varautua omien jätesäkkien käyttöön



Parven lattia on lakaistava ja tarvittaessa pyyhittävä kostealla.

ROSKAT


Roskat vietävä portin ulkopuoleisella parkkipaikalla oleviin roskiksiin



Keittiökatoksen jäteastioissa on käytettävä jätesäkkiä ja asiat on tyhjennettävä käyttövuoron päätyttyä
portin ulkopuolella oleviin roskiksiin



Lokakaivot tyhjennetään kesäaikaan kerran viikossa, perjantaisin. Talviaikaan tyhjennysväli on kaksi
viikkoa



Biojätteitä ei alueella kerätä joten jos käyttäjä haluaa näin toimia, on jätteet toimitettava myös itse pois.
Alueella ei saa kaivaa kuoppia biojäte keräystä varten!

TELTTAPAIKAT


Telttapaikat ovat sijoitettu ympäri leirikeskuksen aluetta. Varmista ennen käyttöä että laveteilla ei ole
mitään terävää sekä tarkasta lavetin ympäristö.



Keittokatoksen varastossa on paloämpäreitä jotka on sijoitettava telttojen läheisyyteen. Ämpärit ovat
tarkoitettu sammutuskäyttöön eikä niitä saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Ämpärit tulee palauttaa
varastoon käyttövuoron päätyttyä.

PORTTI


Portti on suljettava poistuttaessa. Suositellaan pidettäväksi lukittuna yöaikana, etteivät ulkopuoliset
pääse helposti alueelle.

Poistuessanne leirikeskuksesta tarkastakaa, että kaikkien rakennusten ikkunat ovat suljettuja,
ikkunaluukut lukittuina sekä lukitkaa kaikki ovet
Puutteista ja särkyneistä tavaroista on ilmoitettava sähköpostilla viipymättä.
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Siivouksen laiminlyönnistä veloitetaan käyttäjältä siivouksesta aiheutuneet kustannukset
Leirikeskuksessa on oltava hiljaisuus klo 23.00 – 06.00 ja muutoinkin huomioitava järjestyslaki ja ettei
naapureille tuoteta kohtuutonta haittaa ja häiriötä
Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurauksena olla käyttökielto.
Espoon kaupunki ei ole vastuussa mistään käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista haitoista tai
menetyksistä.
Avainta ei saa palauttaa postitse vaan se on tuotava henkilökohtaisesti Espoon keskuksen
Yhteispalvelupisteeseen, Kamreerintie 3, Espoontori. Muistathan varmistaa aukioloajat.
Leirikeskukseen liittyvä palaute, toiveet ja puutteet voi toimittaa sähköpostilla, nuoriso@espoo.fi

YLEINEN HÄTÄNUMERO
KOORDINAATIT:
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60.300832, 24.621134

HÄLYTYSAJONEUVON OPASTUS:
Mikäli on jouduttu kutsumaan hälytysajoneuvo, opastaja vastaanottamaan leirialueen portille!

AJO-OHJEET
Nupurintie (tie 110)
Käänny oikealle, Brobackantie 1.1 km
Kaarra oikealle, seuraa Nuuksiontie 4 km
Kaarra oikealle, seuraa Kattilajärventie 2.4 km

Päivystävä laitosmies (iltaisin ja viikonloppuna)
Päivystysnumero keskuspaloasemalle arkisin klo 15.30 jälkeen, perjantaisin klo 13.45 jälkeen ja
viikonloppuisin on p. 09 816 28699.
Päivystysaikana tehdään vain sellaiset kiireelliset huoltotyöt ja kiinteistöjen hälytysjärjestelmistä tulevat
työt, joiden tekemistä ei voi siirtää lähimpään arkipäivään.
Virka-aikana soitot, Rita Mutanen 046 877 1805 tai Teknisen keskuksen asiakaspalveluun puh. 09 816
25100

