LUUKIN LEIRIKESKUS
Luukinranta 10, Espoo

Käyttö- ja Tuvallisuusohjeet

Ennen majoittumista tutustukaa annettuihin ohjeisiin!
Tilaan saa majoittua korkeintaan 40 henkilöä.
Leirikeskuksessa ei ole kiinteää puhelinta joten varmista oman matkapuhelimen toimivuus.
Leirikeskuksen alueelle ja tiloissa päihdyttävien aineiden käyttö on kielletty. Mikäli tilaa on käytetty
ohjeiden vastaisesti, voi käyttövuoron myöntäjä asettaa käyttäjän tilapäiseen käyttökieltoon.
Tullessanne päärakennukseen tuulikaapissa on lämmityksen kytkin. Asettakaa se kotona asentoon,
lähtiessänne poissa asentoon. Pääkatkaisijasta ei saa sammuttaa sähköjä, koska se katkaisee virran
koko talosta ja alueelta.
Hätäpoistumisteiden eteen ei saa laittaa mitään esteitä, vaan ne on pidettävä vapaina.
Poistumistiemerkintöjä ei saa poistaa tai peittää (rangaistava teko).
Kynttilöitä poltettaessa on huolehdittava paloturvallisuudesta, kynttilöiden alla on riittävän paksu ja
laaja – alainen palamaton alusta.
Leirikeskuksessa ei ole ensiapuvälineitä. Käyttäjä itse on vastuussa että käytön aikana on riittävästi
ensiapuvälineitä ja että kaikki ovat tietoisia niiden sijainnista.
Leirikeskuksessa on oltava hiljaisuus klo 23.00 – 06.00 ja muutoinkin huomioitava järjestyslakia ja
ettei naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa ja häiriötä. Mikäli liikutte leirikeskuksen ulkopuolella,
tulee muistaa hyvät käytöstavat. Leirikeskuksen naapurissa, molemmilla puolilla aluetta on asutusta
joten heidän yksityisyyttään tulee kunnioittaa. Naapureiden pihapiirissä ja heidän rannassa
liikkuminen on kielletty.

ESPOON KAUPUNKI • LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUTI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • IDROTTS- OCH UNGDOMSTJÄNSTER • WWW.ESBO.FI

2 (6)
KEITTIÖ


Lämpökatkaisija, joka sijaitsee oikealla olevan astiakaapin seinällä, on aina päällä, älkää sammuttako
Vesipumpun katkasija sijaitsee keittiön oven vieressä. Sammuttakaa pumppu lähtiessänne.



Lähtiessä tyhjentäkää jääkaapit ja pakastin ruokatarvikkeista ja puhdistakaa hyllyt. Jättäkää virta
päälle



Lähtiessä tyhjentäkää keittiön kaapit ruokatavaroista



Ruokaa laittaessanne käytä huippuimuria, katkaisija keittiön seinällä



Peskää käyttämänne astiat ja tyhjentäkää pesukone astioista ja vedestä. Astiat kaappiin.
Astianpesukoneessa ei saa käyttää muuta pesuainetta kuin mitä tulee automaattiannostelusta. Jos
pesuaine loppuu käyttövuoronne aikana, vaihtakaa pesuaine-astia, niitä löytyy yläkertaan johtavien
portaikon alapäässä olevassa komerossa. Jos pesuaine on loppumassa, tulee asiasta ilmoittaa
Välkkyyn.



Poistuessanne, tarkistakaa, etteivät lieden sähkölevyt ja uunit ole jääneet päälle

MAJOITUSTILAT JA SALI


Huolehtikaa, ettei sänkyihin tule minkäänlaisia kirjoituksia ja / tai piirustuksia. jos ilmenee moista,
myönnetyn käyttövuoron saanut joutuu korvausvastuuseen.



Yläkerran huoneissa ei saa majoittua paloturvallisuuden takia



Sänkyjä ei saa siirrellä huoneissa eikä huoneista toisiin palo- ja turvallisuuden takia. Sängyt ovat
kiinnitetty lattiaan.



Luukin leirikeskuksen päärakennuksessa on palo - ovi yläkertaan johtavan portaikon alapäässä. Ovi
on pidettävä aina suljettuna.



Majoitushuoneissa olevia peltiuuneja EI missään olosuhteissa saa käyttää. Palovaara!



Salissa oleva takka on käytössä. Tyhjentäkää tuhkat käyttövuoron päätyttyä.



Siivotkaa huoneet, lattiat on imuroitava ja pyyhittävä kostealla



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

PALOVAROITIN


Päärakennuksen eteisaulassa on kaappi jossa sulaketaulu ja palovaroittimen keskus ohjeineen.
Tämä palokeskus koskee vain päärakennusta.



Saunatilan palo- ja murtokeskus on täysin automaattinen eikä palohälytystä saa itse vaimennettua.
Hälytys aiheuttaa heti vartiointiliikkeessä toimenpiteitä.
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SAUNA ja MONITOIMITILA


Saunatiloihin on oma avain. Avatessanne oven soi varashälyttimen summeri. Hälytin sijaitsee sisään
tullessa heti oikealla. Ulko-oven avain käy hälyttimeen, kääntäkää avaimella hälytin pois päältä. Tilat
ovat käytettävissä kun hälyttimessä palaa vihreä valo. Hälytintä ei tule laittaa päälle kesken käytön.
Poistuessanne kääntäkää jälleen hälytin päälle. Teillä on tullessanne ja poistuessanne aikaa 30
sekuntia toimia. Tämän aikana summeri soi yhtäjaksoisesti jonka jälkeen hälytin lähettää Turvatiimille
tiedon. Mikäli käyttönne aikana tapahtuu rikosilmoitus, palaa laitteessa punainen valo. Summeri ei soi
kun se hälyttää vartiointiliikkeelle. Käyttäjä EI itse pysty kuittaamaan hälytystä pois!



Ulko-ovet saa pysyvästi auki kääntämällä avaimella kieli sisään ja painamalla sormella pientä nuppia
alas, kieli jää silloin sisään. Sama toimenpide pätee kun ovi lukitaan. Ovet ovat aina kuljettavissa
sisältä ulos, paloturvallisuus. Ovia ei saa lukittua niin että sisältä ei pääsisi kulkemaan ulos.



Pesutiloissa on hätäpoistumiseen tarkoitetut ikkunat. Niistä kulkeminen on muussa tapauksessa
ehdottomasti KIELLETTY!



Saunan ohjauskeskukset sijaitsevat siivouskomerossa, oven takana. Laittakaa virtakytkimestä virta
päälle. Näytössä vilkkuu kiukaan reaaliaikainen lämpötila. Saavuttavan lämpötilan voi säätää nuppia
kääntämällä. Nupin vieressä on kuva kellosta, sitä painamalla saatte ajan kuinka kauan sauna on
päällä, toista painamista niin saatte lisää aikaa. Näyttö palaa tämän jälkeen automaattisesta kiukaan
reaaliaika tilaan. Saunomisen jälkeen tulee aina pääkatkaisija laittaa 0 tilaan! Saunassa on käytettävä
istuinalustaa, siitä vastaa käyttäjä itse!!



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



Keittiössä on astianpesukone, astianpesuaine saattaa loppua joten varautukaa tuomaan normaalia
tiskikoneainetta tullessanne. Astiat tulee pestä pikaohjelmalla.



Tilassa on videotykki kiinteästi asennettuna. Varaus tulee tehdä ennakkoon. Laite ei toimi ilman
lisävarusteita. Mikäli olet varannut laitteen käyttöösi, saat ohjaimen ja kaapelit käyttöä varten avainten
haun yhteydessä. Kytke kaapeli tilan takaseinässä, lattiatasossa olevaan rasiaan ja sitten
tietokoneeseen. Tykki toimii kauko-ohjaimella. Itse laitteeseen ei tule koskea! Palauta lisävarusteet
käyttövuorosi päätyttyä.



Siivotkaa sauna ja toimitilat. Saunan lauteet on pestävä kunnolla. Siivouskomero sijaitsee käytävän
päässä josta löydätte tarvittavat välineet. Kaikki roskat on vietävä roskakatokseen.



HUOM! Pukutiloihin ei saa laskea vettä letkulla vaan lattia on pyyhittävä mopilla!

GRILLIKATOS


Ennen tulen sytyttämistä tulee varmistaa että grillin vieressä olevassa sinisessä tynnyrissä on
sammutusvettä hätätilannetta varten. Polttopuita on ulkorakennuksessa, yläpihalla.



Lopettaessanne grillin käytön varmistakaa että tuli ja hiillos on sammunut kunnolla



Kerätkää roskat ja viekää ne roskakatokseen portin viereen (grillikatoksella ei ole roska-astiaa)



Lähtiessänne tyhjentäkää grillistä tuhka katoksen takana olevaan tuhka-astiaan
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VENEET JA KANOOTIT


Kanootit sijaitsevat saunarakennuksen päädyssä niille tarkoitetussa varastotilassa.



Tutustu melontaturvallisuuteen liittyviin ohjeisiin jotka ovat käyttö- ja turvallisuusohje kansiossa.



Veneitä ja kanootteja käytettäessä on aina käytettävä pelastusliivejä, ne löytyvät saunan varastosta



Veneissä käytettävä veneiden omia pohjatulppia, ne ovat keittiössä, ovesta tullessa oikean
puoleisella pöydällä. Puutulppia ei saa käyttää, sillä puu kastuessaan turpoaa ja rikkoo veneen



Käytön jälkeen veneet on vedettävä teloille ja lukittava. Irrottakaa pohjatulpat ja viekää ne keittiöön.
Airot ja pelastusliivit saunan varastoon



Pelastukseen on yksi vene oltava rannalla ja pelastukseen heti käytettävissä



Käytön jälkeen on kanootit, melat ja melontaliivit palautettava takaisin omille paikoilleen!

PUUVAJA


Puuvaja sijaitsee ulkorakennuksessa. Polttopuut ovat tarkoitettu grillin ja takan käyttöön. Muuhun
käyttöön (esim puolijoukkueteltan lämmitykseen) tulee käyttäjän tilata ja kustantaa polttopuita itse.
HUOM: LEIRIKESKUKSESSA EI OLE KIRVESTÄ.


Jos polttopuut ovat vähissä tai loppuneet, ilmoittakaa asiasta viipymättä .

ULKOHUUSSIT


Kariketta tai muuta kuivattavaa ainetta ei saa käyttää, tarvittaessa ainoastaan hiukan kalkkia koska
tyhjennysauton imuletkut tukkiutuu!
HUOM! ! WC-paperia ja käsipyyhkeitä ei ole kaupungin puolesta.



Astiat tyhjennetään tarpeen mukaan.

SIIVOUS


Ulkohuussien istuintasot pestävä sekä lattiat lakaistava aina käyttövuoron jälkeen.



Eteisessä olevassa komerossa on pölynimuri. Jos imuri ei ime, tarkistakaa, ettei letkussa ole tukoksia
tai pölypussi täynnä. Poistakaa mahdollinen tukos ja / tai vaihtakaa pölypussi.



Aulassa olevista komeroista löytyy siivoustarvikkeita.



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



Jätesäkkejä on päärakennuksen siivouskomerossa. On mahdollista, että jätesäkkejä ei aina ole
riittävästi, joten käyttäjän on hyvä varautua omien jätesäkkien käyttöön
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ROSKAT JA BIOJÄTE


Jätekatos sijaitse portin vieressä. Katos on lukittu, saunan avain käy oveen sekä keittiössä on
lisäavain keittiöhenkilökunnalle.



Kesäkaudella (1.6 - 14.10) on jäteastioita 4 kpl ja biojätteet kerätään ruskeaan biojäteastiaan.
Sekajäte tyhjennetään joka tiistai ja biojäte joka perjantai.
Talvikaudella (15.10 - 31.5) jäteastioita on 2 kpl eikä biojätettä kerätä ollenkaan. Astioiden tyhjennys
on joka toinen viikko tiistaisin (parittomat viikot).

PORTTI


Suositellaan pidettäväksi lukossa yöaikaan, ettei ulkopuolisia eksy alueelle. Lukitkaa portti
poistuessanne.

Poistuessanne leirikeskuksesta tarkastakaa, että kaikkien rakennusten ikkunat ovat suljettuja, valot
sammutettuina ja lukitkaa ovet
Puutteista ja särkyneistä tavaroista on viipymättä.
Siivouksen laiminlyönnistä veloitetaan käyttäjältä siivouksesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset.
Ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurauksena olla käyttökielto.
Espoon kaupunki ei ole vastuussa mistään käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista haitoista tai
menetyksistä.
Käyttäjän laiminlyönnin aiheuttamasta murtohälytyksestä veloitetaan vartiointiliikkeen veloittama hinta.
Leirikeskukseen liittyvä palaute, toiveet ja puutteet voi toimittaa sähköpostilla, nuoriso@espoo.fi

ESPOON KAUPUNKI • LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUTI • WWW.ESPOO.FI
ESBO STAD • IDROTTS- OCH UNGDOMSTJÄNSTER • WWW.ESBO.FI

6 (6)

HÄTÄNUMERO

112

KOORDINAATIT: 60.313833, 24.689177

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

AJO-OHJEET
Espoon keskuksesta > Kunnarlantie > Bodomintie 7 km
Käänny vasemmalle, seuraa Nettaantie 2.7 km
Käänny vasemmalle, seuraa Luukintie 1.7 km
Kaarra oikealle, seuraa Luukinranta 869 m

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

Avainta ei saa palauttaa postitse vaan se on tuotava henkilökohtaisesti Espoon keskukseen
Yhteispalvelupisteeseen, Kamreerintie 3, Espoontori. Muistathan varmistaa aukiolo ajat!
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