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Tösin	  kämpän	  ja	  saunan	  käyttöohjeita	  –	  lyhyt	  versio	  

KUN	  TULET	  KÄMPÄLLE	  
- Työnnä ulko-oven lukon kieli sisään, niin ovi ei mene vahingossa lukkoon. 
- Tyhjennä tuhkat tulisijoista vessan takana olevaan keräyspisteeseen. 
- Lakaise lumet portailta ja kuistilta. 

YLEISET	  OHJEET	  
- Polta vain kuivaa puuta. 
- Poltettavia roskia ei polteta takassa. 
- Ei puupinoja kiukaan, kamiinan tai takan viereen. 
- Hormien sulkupelteihin ei saa ripustaa mitään. 
- Älä lämmitä liikaa, yläkerta ja –laveri lämpenevät helposti liian kuumiksi. 
- Pidä hiirenloukut vireessä, tyhjennä ja jätä vireeseen. 
- Ylimääräiset kaasupullot, valopetrolit, polttoöljyt, bensat säilytetään liiterissä. 
- Tyhjennä vessa / vaihda saavi jos täynnä. 
- Puut pilkotaan ulkona, kirveellä, pölkyn päällä. 
- Varo öljylampun sukkaa, jos säätö on kohdallaan älä pienennä liekkiä kun 

sammutat tai sytytät lampun, tankkaa paikallaan. 
- Pellit saa sulkea vasta kun hiillos on sammunut ja pesässä ei ole 

palamattomia puunkappaleita. 
- Sulje pellit niistä tulisijoista joita et käytä, kun lämmität kylmällä ilmalla. 

Muista avata, kun lähdet. 

SAUNA	  
- Kiuas on IKI-kiuas, joka on tarkoitus lämmittää vain n. 60-asteiseksi. Kiuas 

antaa silti suuren kivimassansa takia hyvät löylyt. 
- Polttopuiden säästämiseksi, noudata seuraavia kikkoja: 

o Käytä mahdollisimman kuivaa, lämpöarvoltaan korkeaa puuta 
o Älä anna valmiin saunan odottaa 
o Aseta kiukaan pelti puoliksi kiinni (OLE VAROVAINEN!) 
o Peitä lattia-aukko (etenkin talviaikaan). 

- Saunan takassa puut takareunaan vaakasuoraan, ilma-aukot kiinni jos haluat 
hiillosta. 

- Saunomisen jälkeen lisää kiukaaseen vielä puoli pesällistä puita ja jätä saunan 
ovi  auki, niin pesuhuonekin kuivuu. 
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- Lämpimällä ilmalla sauna kannattaa tuulettaa viileäksi saunomisen jälkeen. 

KÄMPPÄ	  
- Öljykamiina täydellä teholla vain kun lämmität kylmää kämppää. 3 kun 

ulkona n. 0º 
- Kämpän takassa ilma-aukko pienelle, jos ei tarvitse lämmittää. Puut irti 

lasista. 

KUN	  LÄHDET	  KÄMPÄLTÄ	  
- Jätä kaikki savuhormien pellit auki (saunalla 5 kpl, kämpällä 7 kpl). 
- Tyhjennä kaikki vesiastiat. 
- Täytä sisätilojen puutelineet. 
- Tankkaa kaikki käytössä olevat lamput. 
- Nosta patjat pystyyn lavereille, etteivät ne homehdu. 
- Sulje kaasuhanat. Älä jätä kaasupulloja sisätiloihin. 
- Siivoa kämppä ja sauna. 
- Sammuta sähkövalaistus Pikkukämpän seinän ”NAPS”-paneelista. 
- Tyhjennä kompostiämpäri. 
- Vie roskat pois kämpältä. Tösillä on käyttöoikeus Långvikin elintarvike-

kioskin takana sijaitseviin roskiksiin. 
- Vie kaikki pilaantuvat ruokatarvikkeet pois kämpältä. 
- Sulje ikkunat kiinni, avaa tuuletusaukot. 
- Varmista että ulko-ovi menee lukkoon (paina lukon kieltä syvemmälle ja 

väännä nupista, niin kieli tulee ulos). 
 
 
 
Ilmoita niistä puutteista ja vioista kämppäisännälle, joita et itse voi korjata. 

 
 

Kämpällä on 9 puu-, 1 öljy-, 3 kaasulla toimivaa tulisijaa ja 3 erityyppistä 
valopetrolivalaisinta – opettele käyttämään niitä oikein. Jos paikalla ei ole 

kokeneempia kämpän käyttäjiä, käytä vain niitä mitä osaat! 
 
 
 

Kämppäisäntä 


