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S I S Ä L LY S L U E T T E L O

Hyvä vuokraaja!
Tervetuloa Arkkitehtuuriklubin Majasäätiön Majalle! Majan sujuvan käytön vuoksi on tärkeää tutustua tämän
kädessäsi olevan kansion sisältöön mielellään jo ennen Majalle menoa.
Tuoreimmat tiedot löytyvät aina osoitteesta www.arkkitehtikilta.fi/maja/.
Mukavia hetkiä Majalla!
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TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA
HÄTÄNUMERO
112 Yleinen hätänumero
MAJAN OSOITE
Metsäkalliontie 46, 01120, Västerskog, Sipoo
MAJASÄÄTIÖ
Arkkitehtuuriklubin Majasäätiö / AYY PL 69
02151 Espoo
www.arkkitehtikilta.fi/maja/
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2 		

SAAPUESSASI MAJALLE

2.1 AJO-OHJE & KARTTA
Oma auto tai tilausbussi
Maja sijaitsee Sipoon Västerskogissa Särkilammen rannalla, n. 25 kilometrin päässä Helsingistä Porvooseen.
Parhaiten paikalle pääsee Porvoonväylää (moottoritie) tai Uutta Porvoontietä eli itäväylää pitkin.
Moottoritietä saavuttaessa lähin liittymä on Västerskog, liittymästä käännytään Uudelle Porvoontielle
Helsinkiin päin.
Uudella Porvoontiellä sopiva maamerkki sen sijaan on kahvila Keidas ja rautakauppa Vesterskog
byggnadsmaterial. Kahvilan kohdalta käännytään Gumbostrandin suuntaan, sitten ensimmäisestä
risteyksestä vasemmalle Särkilammentielle, minkä jälkeen oikealle Metsäkalliontielle. Metsäkalliontietä
ajetaan n. 300m, minkä jälkeen on vasemmalle ohjaava “AK Maja” -viitoitus sähkötolpassa. Tämän jälkeen 30m
päässä on toinen kyltti vasempaan. Perillä on parkkipaikka. Linja-autolla on mahdollista ajaa Metsäkalliontien
ja Särkilammentien risteykseen saakka.
Julkinen liikenne
Useimmat Itäväylää / Uutta porvoontietä kulkevat linja-autovuorot pysähtyvät Västerskogin ja Ahtelantien
pysäkeillä.
Kampista lähtevällä vuorolla 848 pääsee Majalle n. 60 minuutin välein.
Itäkeskuksesta lähtevällä vuorolla 841 pääsee Majalle n. 30 minuutin välein, (3-vyöhykkeen lippu)
Tarkat aikataulutiedot löydät HSL:n reittioppaasta osoitteella Metsäkalliontie 46. Ahtelantien pysäkiltä on n.
10 minuutin kävelymatka Majalle.
Västerskogin pysäkiltä on n. 15 minuutin kävelymatka, mutta pysäkin yhteydestä löytyy kahvila Keidas, jonka
yhteystiedot löytyvät kansion lopusta.
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2.2 TOIMENPITEET
TARKISTUSLISTA
Täytä tarkistuslista välittömästi saavuttuasi Majalle. Tarkistuslista löytyy osoitteesta
https://lomake.ayy.fi/tilat/tarkastuslistat/ak-maja/
Vuokralaisen oikeusturvan kannalta on oleellista tarkistaa Majan kunto sekä heti Majalle saavuttaessa.
Tarkistuslistan täyttämättä jättämisestä veloitetaan 30€ sakko. Huomioittehan, että täyttämättä jättäminen
saattaa johtaa edellisen vuokralaisen laiminlyöntien vastuun siirtymiseen teille.
JOS MAJA EI VASTAA TARKISTUSLISTASSA MÄÄRITELTYÄ KUNTOA:
Arkkitehtuuriklubin Majasäätiön resurssien takia Majan kuntoa ei säätiön toimesta ole mahdollista
tarkistaa jokaisen vuokrauksen jälkeen. Siksi on tärkeää, että jokainen vuokralainen tarkistaa Majan kunnon
saapuessaan ja raportoi mahdollisista puutteista.
Ongelmatilanteissa ota heti yhteyttä säätiön majavastaavaan tai puheenjohtajaan puhelimitse. Jos et tavoita
kumpaakaan, lähetä tekstiviesti jossa kerrot puutteista.
Kiireettömämmissä yhteydenotoissa voit lähettää viestin myös sähköpostitse osoitteeseen a-maja@list.ayy.fi.
Majavastaava			

Julia Hermans		

050 592 4009

Puheenjohtaja			

Anna “Meetu“ Mäkelä

044 556 7706

Kaikki kehitysehdotukset ovat erityisen tervetulleita!
KÄYTTÖÖNOTTO
Vedet saat päälle oven vastaisesta tekniikkanurkasta. Käännä viitoitettu pääsulku auki (putken myötäisesti),
sekä varmista sinisen säiliön kyljessä olevan mustan laatikon olevan “on” asennossa. Pääsulku, on lattiaa
vasten oleva punainen kahva.
Tarkemmat ohjeet veden käytöstä: katso kohta 5.1
Lämmitä Maja ensisijaisesti käyttämällä lämpöä varaavaa takkaa. Takka on tehokkain tapa lämmittää
Maja. Lämmittämiseksi riittää 1-2 pesää, ja tulen sammuttua pellit tulee laittaa kiinni. Takan lisäksi Majalla
on ilmalämpöpumppu (toimii kaukosäätimellä) sekä viisi sähköpatteria toissijaisena lämmön lähteenä.
Lähtiessäsi käännä patterit +11 °C -asentoon, ja ilmalämpöpumppu +16 °C -asentoon.
Tarkemmat ohjeet lämmittämisestä: katso kohta 5.2
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L Ä H T I E S S Ä S I M A J A LTA

Varmista tilojen ja irtaimiston siisteys sekä yleinen kunto:
- Käännä patterit +11 °C -asentoon, ja ilmalämpöpumppu +16 °C -asentoon.
- Kytke vedet pois päältä kääntämällä pääkytkin putken vastaisesti. Pääkytkin on vasten lattiaa oleva allin
punainen kahva.
- Sammuta valot
- Kaikki tasot tulee pyyhkiä, mukaan lukien lattia
- Älä jätä keittiöön elintarvikkeita (mausteet, pakasteet, suola yms.)
-

Patjat tulee laittaa niille varattuihin laatikoihin takaseinällä.

- Sauna tulee siivota huolellisesti. Lauteet sekä lattia huuhdellaan vedellä. Vesipata tyhjennetään, ja padan
hana jätetään auki jäätymisen estämiseksi. Vesiletkusta valutetaan pois ylimääräinen vesi. Pukuhuone sekä
terassi lakaistaan ja tyhjennetään irtaimesta.
- Tyhjennä tuhkat tuvan sekä saunan tulipesistä. Vie jäähtyneet tuhkat kompostiin huussin taakse.
- Varmista kaikkien ovien olevan lukittuja ja kaikkien ikkunoiden suljettuja
- Ilmoita vioista tai rikkoutuneesta irtaimistosta. Voit tarvittaessa täyttää tarkistuslistan myös lähtiessäsi

Lähtiessäsi Majalta, kanna Majan ja pukuhuoneen sisätiloihin kuivumaan
polttopuuta seuraavalle vuokraajalle. Tämä on tärkeää varsinkin talvisin.
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E H D O T T O M A S T I K I E L L E T T YÄ

Majasäätiöllä on sopimuksen mukaan oikeus periä 50 - 500 € sakko sopimusehtojen laiminlyömisestä.
Siivoamatta jättämisen seurauksena joudumme käyttämään Majalla 100€ hintaista siivouspalvelua
Tarkistuslistan täyttämättä jättämisestä veloitamme AYY:n kertavuokrattavien tilojen yleisen sakon mukaisesti
30 €
Huomioithan, että vuokrasopimuksen mukaan Majalla on kiellettyä:
-Aiheuttaa melua klo 23 - 07 välisenä aikana (järvi kantaa kaikki äänet ja välittömässä läheisyydessä
-on ympärivuotista asutusta).
-Tupakoida sisätiloissa.
-Läpikulku tai oleskelu naapuritonteilla
-Turmella tai poisviedä esineitä, kalusteita tai kiinteitä asennuksia
-Jättää siivoamatta
Tilan kalusto, irtain ja rakenteet pidetään moitteettomassa kunnossa (sanktio 100 € + kalusteen
korvaushinta / käyttökielto)
-Muutokset tilan kunnossa raportoidaan tarkastuslomakkeessa.
Poistuessa tila on siivottu ja järjestelty huolellisesti (sanktio 50 – 400 €, mahdollisena lisänä
siivouksesta tulleet kustannukset + käyttökielto)
-Kalusteet ovat hyvässä järjestyksessä
-Pöydät ja tuolit on pyyhitty puhtaiksi
-Lattialta on lakaistu roskat ja pyyhitty muut jäljet
-Vessat on siistitty
-Keittiö on siivottu ja järjestelty
		

-Kaikki tasot on pyyhitty

		

-Astiat on tiskattu ja laitettu kuivumaan

		

-Uunit ja kylmälaitteet on siivottu

		

-Tarkastuslistassa mainitut keittiövälineet ovat siististi esillä

		
		

-Tarkastuslistassa mainitsemattomat keittiövälineet, keittiötarvikkeet ja ylimääräiset kuivaaineet ovat mahdollisessa ”Ylimääräisen irtaimen laatikossa”, eivät missään muualla.

Myös tilan ympäristö on siivottu irtoroskista (sanktio 50 – 400 € + siivouskulut/käyttökielto)
Lähtiessä varmista vielä, että:
-Sisään ei jää ketään poistuessasi
-Ikkunat ovat kiinni ja ovet on huolellisesti lukittu
-Valot ja muut sähkölaitteet (pois lukien kylmälaitteet) on sammutettu
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M A J A N K ÄY T T Ö O H J E E T

Majan kunto
Majan vuokralaisen tulee suorittaa Majalle saapuessaan ja sieltä lähtiessään vuokralaisen tarkistuslistan
mukainen tarkistus ja raportoida mahdollisista puutteista. Maja tulee käytön jälkeen jättää tarkistuslistan
mukaiseen kuntoon.
Siivoaminen
Majan siivoamiseen tarvittavat välineet löytyvät tuvan eteisestä, parvelle johtavien portaiden alta ja keittiöstä
takkaa vasten olevasta hyllystä. Tiskaa ja siivoa jälkesi ja jätä paikka puhtaammaksi kuin se oli tullessasi.
Palavat jätteet voi polttaa takassa, palamattomat voi viedä Majan tontin risteyksen roska-astiaan.

5.1 VESI
Majalla on porakaivo ja keittiön hanasta saa vettä. Porakaivosta tuleva vesi johdetaan hanaan filtterin kautta.
Filtteri sijaitsee portaiden vieressä, sen käyttöä varten ei tarvitse tehdä mitään. Filtteröimättöämänä vesi
saattaa haista ja maistua hieman pahalta kallioperästä johtuen, mutta sitä voi käyttää talous- ja juomavetenä.
Veden voi jättää vatiin tms. astiaan joksikin aikaa ilmaantumaan, jolloin sivumaun aiheuttava rikkivety
haihtuu.
Talvisin pakkasen aikaan porakaivon saattolämmityskatkaisijaa ei saa laittaa pois päältä vesiputken
jäätymisriskin takia! Katkaisija sijaitsee lämminvesivaraajan vasemmalle puolella (punainen valo).
Saapuessasi majalle, avaa hana eteisen nurkassa olevassa kaapissa (sijaitsee alhaalla sinisen säiliön
vieressä, käännä kahva putken suuntaisesti), ja käännä painekytkin ON-asentoon (musta rasia
edellisen vieressä). Vastaavasti lähtiessäsi sulje molemmat vesivahingon estämiseksi.
Saunalla on juokseva vesi. Jos vesi ei tule saunalle, älä koita säätää vesiputkia, vaan johda vesi saunalle Majan
ulkoseinän hanasta.
Ulkohana: Pikkuvarastosta löytyvä letku kiinnitetään seinän hanaan, letku johdetaan esimerkiksi saunan
vesipataan ja vesi kytketään päälle käyttäen eteisen seinältä löytyvää avainta. Mikäli seinästä ei tule vettä,
sisältä löytyvä erikseen ulkohanalle merkitty kahva tulee kääntää putken myötäiseksi. Palauta ulkohanan
avain välittömästi käytön jälkeen takaisin eteisen seinälle avaimelle merkittyyn paikkaan. Etenkin talviaikaan,
letku on tyhjennettävä vedestä ennen pikkuvarastoon viemistä. Ulkohanaa ei saa suljettaessa kiristää liikaa!
Uuden hanan vaihdosta veloitamme vuokralaiselta 100 euroa.
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5.2 LÄMMITYS
Majalla on käytössä varaava takka. Takka on erinomainen lämmönlähde oikein käytettynä. Tarkemmat
lämmitysohjeet löytyvät tämän osion lopusta.
TUTUSTU OHJEISIIN HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ!
Ilmalämpöpumppu on kauko-ohjattu. Ongelmatapauksessa ota yhteyttä Majasäätiöön (yhteystiedot
Majakansion alussa). Majassa on viisi sähköpatteria ja pukuhuoneessa yksi. Pattereiden turhaa käyttöä on
vältettävä.
KUN LÄHDET POIS, JÄTÄ PATTERIT +11 °C -asentoon ja ilmalämpöpumppu +16 °C -asentoon.
Majan takka
1. Poista mahdolliset tuhkat tuhkaluukusta ja kuljeta ne Villa Äpyn takana olevaan kompostiin.
Tuhkaämpärinä käytetään metalliämpäriä ja jos tuhka on lämmintä, sitä ei saa heittää sellaisenaan
kompostiin vaan se pitää “sammuttaa” kaatamalla päälle vettä.
2. Avaa talvipelti (takan keittiön puoleisella sivulla, hyllyn yläpuolella). Kierrä nupistä myötäpäivään jolloin
pelti aukeaa. Kuulet pienen kolauksen ja tunnet painon sormissasi.
3. Sytytä tuli takkaan. Jos takka ei vedä vaan savuttaa sisään, katso ovatko takkaluukun alla olevan
tuhkaluukun ilma-aukot auki — avaa ne aluksi reilusti. Myöhemmin voit laittaa ilma-aukot kiinni. Huom!
Molemmat ovet tulee myös pitää kiinni sytyttämisen alkuvaiheilla varsinkin talvisin. Muuten takka savuttaa
sisälle huomattavasti.
4. Kun tuli palaa iloisesti, avaa hormin vetopelti (lähempänä tiskipöytää oleva musta putki, toinen putki
on vain varaus puuliedelle) ja sulje talvipelti kiertämällä nupista vastapäivään. Nyt takan sisässä kiertävät
palokaasut lämmittävät koko kivimassan ja takka varaa lämpöä seuraavaan aamuun asti.
5. Lämmittämisen jälkeen tulee sulkea hormin pelti. Varmista ensin ettei takassa ole kyteviä hiiliä, joista
lähtee pöyhimisen jälkeen sinistä liekkiä! (HÄKÄMYRKYTYKSEN VAARA) Jos liekkejä näkyy, vahdi kunnes
ne loppuvat ja pöyhi lisää. Kun uusia liekkejä ei pöyhimisen jälkeen nouse, voit hetken päästä (n. 5-10 min)
sulkea hormipellin.
6. Takan kipinäluukut tulee paloturvallisuussyistä pitää suljettuina tulen palaessa, mieluiten myös
savuluukut (eli uloimmat luukut). Muuten takka ei varaa lämpöä kivimassaan eikä myöskään pala kunnolla.
Majan saunassa on puulämmitteinen IKI-Kiuas ja pesuhuoneessa vesipata. Pukuhuoneesta löytyy
kamiina. Tarkemmat ohjeet lämmitykseen löytyvät pesuhuoneen seinältä ja tämän kansion lopusta. VARAA
LÄMMITYKSEEN AIKAA JA TUTUSTU LÄMMITYSOHJEISIIN HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ!

5.3 SAUNA
Saunan lämmitys
1. Sytytä tuli Iki-Kiukaaseen. Tee tulet kiukaan perälle, jotta kiuas lämpenee kunnolla.
2.

Avaa kiukaan luukun ilma-aukko. Käytä apuna esim. halkoa.

3. Kun tuli palaa hyvin, sulje ilma-aukko.
4. Lisää puita muutama halko kerrallaan aina kun edellinen pesällinen on palanut.
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Pesuhuoneen vesipadan lämmitys ja käyttö
1. Vedenkeittimen pataosa on kipattava. Varmista, että salpa on piipun puolelta kiinni (yläasennossa) ettei sitä
voi vahingossa kipata. Täytä pata ja tee tuli padan alle tulipesään.
2. Katso, että padan kansi on paikallaan.
3. Kun vesi on lähellä kiehumispistettä pataan ei tarvitse enää lisätä puita, vesimassa säilyy lämpimänä
seuraavaan aamuun asti.
4. Pata tyhjennetään hanasta vääntämällä ja pataa kallistamalla (avaa salpa). Padan pohjalle jää väistämättä
hieman vettä, mutta valuta pois kaikki mitä pystyt. Hana pitää jättää auki, jottei se jäädy talvisin.
Pukuhuoneen kamiina
Saunan pukuhuoneen kamiinassa ei ole savupeltiä. Kamiina on käytettäessä todella kuuma, joten varokaa
polttamasta itseänne (tai Majaa).

5.4 VALAISTUS
Majan pihan ulkovalaistus menee viikonloppuisin automaattisesti päälle hämäräkytkimen avulla. Mikäli Majalle
halutaan ulkovalaistus päälle keskellä viikkoa, tulee tällöin avata saunan seinässä oleva sähkökaappi ja kytkeä
hämäräkytkimen tilapäinen ohitus päälle. Avain sähkökaappiin löytyy sen vierestä, seinään kiinnitettynä.
Ohjeet hämäräkytkimen käyttöön löytyvät sähkökaapista. Polun valaisimet ovat poissa käytöstä toistaiseksi.

5.5 PuuCee - Villa ÄPY
Majalla on käytössä kompostoiva ulkohuussi. Wc-paperia ja kariketta löytyy lisää vajan päädystä sijaitsevasta
lukitsemattomasta varastosta. Mikäli PuuCee on huomattavan täynnä, ilmoita siitä Majasäätiölle (yhteistiedot
Majakansion alussa)

5.6 MUUTA
Palju
Paljua saa käyttää ainoastaan parkkipaikalla tai saunan ja huussin välissä. Vedet tulee ehdottomasti ohjata
metsään maa-aineksen valumisen ehkäisemiseksi. Vajasta löytyviä letkuja voi käyttää tyhjentämiseen.
Uiminen
Särkilammen pohja on hyvin mutainen. Majalla ei toistaiseksi ole omaa laituria. Naapurin laiturin käyttäminen on
500€:n sanktion uhalla kielletty!
Ensiapuvälineet
Majalla on “autoilijan” ensiapulaukku, joka löytyy keittiön hyllyköstä. Majassa on palosammutin eteisessä ja
palopeite keittiössä. Saunan pukuhuoneessa on toinen palosammutin.
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6 		 V A R U S T U S T A S O

Majalta löytyy yhtenäinen astiasto ja ruoanlaittovälineet noin 20 henkilölle.
•

Tupa, jossa istuma- ja pöytätilaa noin 25 henkilölle
•

4 pöytää

•

25 Aalto-jakkaraa

•

Keittiö, jossa:
•

juokseva vesi, neljän levyn induktioliesi, uuni, jääkaappi, pakastin, mikroaaltouuni, vedenkeitin,
kahvinkeitin, leivänpaahdin, tehosekoinen, kattiloita ja paistinpannuja, astiasto ja aterimet noin
20 henkilölle

•

Nukkumatilaa noin 25 henkilölle (patjoja noin 20:lle)

•

Ilmalämpöpumppu (kauko-ohjattu)

•

Varaava takka

•

Siivoustarvikkeet
•

Siivoustarvikkeita löytyy eteisen hyllystä

•

Pölynimuri

•

Lattianpesuvälineet

Sauna
•

Puulämmitteinen sauna IKI-Kiukaalla ja vesipadalla

•

Kolme ämpäriä ja pesuvatia.

•

Polttopuita ja pari kirvestä

•

Pukuhuoneessa kamiina ja lämpöpatteri

Muut toiminnot
•

Ulkohuussi (Villa Äpy)

•

Jäteastiat tien risteyksessä
•
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L Ä H I S E U D U N PA LV E L U T

Kaupat:
K-Supermarket Söderkulla
ark7-21, la 7-20, su 10-20
S-Market Söderkulla
ark 7-22, la 7-21, su 10-21
Alko Söderkulla
ark 9-21, la 9-18

Apteekit:
Söderkullan apteekki
ark 8:30-18, la 9-15
Terveystie 2
01150 Söderkulla
Sipoon apteekki
ark 8:30-19, la 9-15
Iso Kylätie 20 (Virastotalo)
04130 Sipoo

Amiraalintie 2
01150 Söderkulla

Huoltoasema + kauppa:
Neste Oil Sipoonlahti + K-market
ark 6-24, la-su 8-24
Eriksnäsintie 131
01150 Söderkulla

Kahvila (lähin)
Keidas Cafe
ark 9-17, la 9-15
Uusi Porvoontie 729
01120 Sipoo

Hinauspalvelu
Nallen Hinaus
www.nallenhinaus.fi

R-kioski
Keskustatie 4
01150 Söderkulla

Rautakauppa
Vesterskog byggnadsmaterial
ark 8-17, la 9-14
Uusi Porvoontie 729
01120 Västerskog

Galleria ja kahvila
Gumbostrand Kunst & Form
pe-la 11-17, su 11-16
Vainuddintie 72-28
01150 Söderkulla
www.konstoform.fi
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