
KATTILANIEMEN LEIRIKESKUS 

Kattilajärventie 30, Espoo 

 

 

Ohje leirikeskuksen käyttäjälle 

     

Ennen majoittumista tutustukaa annettuihin ohjeisiin. 

Laajempi käyttö- ja turvallisuusohje kansion löydät päärakennuksesta. 

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. 

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. 

Porttia suositellaan pidettäväksi lukittuna yöaikana, etteivät ulkopuoliset tule uteliaisuuttaan 
alueelle. Suljettehan portin poistuessanne 

Puutteista ja särkyneistä tavaroista on ilmoitettava sähköpostilla viipymättä. 

 

PÄÄRAKENNUS 

Saapuessanne teidän tulee avata molempien ovien puomit. 

Takkaa poltettaessa on oltava huippuimuri päällä, katkaisija on ulko-oven vieressä. 

Tuhkat tulee tyhjentää käyttövuoron päättyessä puuvajan vieressä olevaan tuhka-astiaan 

Kynttilöitä poltettaessa on huolehdittava paloturvallisuudesta, kynttilöiden alla on riittävän paksu ja 
laaja-alainen palamaton alusta. 

Rakennukseen saa majoittua korkeintaan 14 henkilöä (4 henkilöä kerrossänkyihin ja 10 henkilöä 
patjoille parvelle). Kaikkien patjojen suojana on käytettävä lakanaa. Patjoja ei saa viedä telttoihin 
tai muihin tiloihin. 

Tiedostakaa varauloskäynnit, molemmat ulko-ovet sekä parven takaosassa poistumisluukku. 
Kylttejä ei saa peittää. 

Tyhjentäkää lähtiessänne kaikki ruokatarvikkeet. 

Kaikki keittiövarusteet tulee tiskata ja palauttaa omille paikoilleen, myös leirikeittiöstä lainatut 
varusteet. 

 

 



SAUNA JA PESUHUONE 

Saunat ovat puulämmitteisiä, polttopuita löytyy viereisestä puuvajasta 

Päärakennuksessa on lämminvesivaraaja, mutta otathan riittävyyden huomioon. 

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

Sauna, myös lauteiden 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 huuhdottava. 

Pesuhuoneen lattialämmitystä ei saa sammuttaa. 

Tyhjentäkää lähtiessänne kiukaan tuhkat tuhka-astiaan, joka sijaitsee puuvajan vieressä 

 

KEITTIÖ– JA RUOKAILUKATOS 

Katos on käytössä vain kesäaikana, touko-syyskuu. Keittiön aukeaminen perustuu 
sääolosuhteisiin. 

Vettä tulisi valuttaa ennen käyttöä. Vesi tulee pintaputkella kaivosta, joten käyttämättömänä vesi 
seisoo putkessa. 

Lähtiessänne tyhjentäkää kaikki ruokatarvikkeet. Pyyhkikää hyllyt ja kylmäkaapit. 

 

PIKKUSAUNA 

Saunalla ei ole sähköä sekä on kantovesi. 

Takkatilan katossa on kuivaustangot, jossa voi kuivata varusteita.  

Tyhjentäkää kaikki vesi sekä tuhkat kiukaan jäähdyttyä. 

Pukuhuoneessa oleva ”Porinmatti” (kamina) on käyttökiellossa. 

Saunatila, puku- ja takkahuone on lakaistava. Saunan lauteet, lattia, matot, pukuhuoneen penkit ja 
lattiamatot on pyyhittävä käyttövuoron päättyessä. 

 

ULKOALUEETA 

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 

Metsäpalovaroituksen aikana on avotulenteko kielletty. 

Soutuvene on päärakennuksen laiturin vieressä. 



Pikkusaunan laiturin vieressä oleva vene on pelastuskäyttöön ja sen oltava rannassa hätätilannetta 
varten, varmistathan käyttövuoron alkaessa, että tulppa ja airot ovat paikallaan. 

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

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. 

Käytön jälkeen on kanootit, melat ja melontaliivit palautettava paikoilleen. 

Muuhun käyttöön kuten puolijoukkueteltan lämmitykseen tulee käyttäjän tilata ja kustantaa 
polttopuita itse. Leirikeskuksessa ei ole kirvestä. 

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. 

 

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. 

Siivotkaa tilat ennen lähtöänne, imuroitava, tarvittaessa lattia pestävä. Pölynimuri ja muut 
siivousvälineet ovat takan vasemmalla puolella olevassa komerossa.  

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. 

Siivouksen laiminlyönnistä veloitetaan käyttäjältä siivouksesta aiheutuneet kustannukset 

 

ROSKAT 

Kaikki roskat vietävä portin ulkopuoleisella parkkipaikalla oleviin roskiksiin 

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

Lokakaivot ja ulkohuussit tyhjennetään kesäkaudella (kesä-elokuu) kerran viikossa, maanantai 
aamuisin. Talviaikaan tyhjennysväli on 3 viikkoa 

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

 



MUUTA 

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 112 

KOORDINAATIT: 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 


