Ohessa yksityiskohtia Onnenrannasta ja käyttöohjeita

Huvila Onnenranta

uiminen
•
•
•
•
•

ranta on loivasti syvenevä ja kovapohjainen
laiturin päässä on molemmin puolin istumapenkit
laiturin päässä on alumiiniset uimatikkaat ja veden syvyys laiturin päässä on n. 1,4 m
laiturilta rantasaunaan johtaa puuritiläkäytävä, varpaat eivät likaannu :)
järveen johtaa myös puuritiläportaatjärven vesi on hyvälaatuista, sinilevää ei ole

rannalla oleskelu

•
•
•
•
•
•

rannalla on irtotuoleja, joilta voi ihailla järvelle
rannalla sijaitsee perinteinen vastakkain istuttava keinu, keinussa on myös katos
rannan edusta on nurmikkoaluetta, jossa kasvaa koivuja
rannalla on auringonottoterassi aurinkotuoleineen, rannalla sijaisee myös irtotuoleja
ranta-alueen etelälaidassa sijaitsee venevaja
ranta-alueen pohjoislaidalla sijaitsee pieni saari, saareen ei ole vielä rakennettu siltaa

rantasauna-rakennuksen käyttö

•

saunan alaräppänä kannattaa pitää auki kiuasta lämmittäessä, näin kiuas saa hyvin korvausilmaa ja pala
minen tehostuu. Alaräppänä kannattaa sulkea osin tai kokonaan saunomisen ajaksi, koska se voi aiheuttaa
vedon tunnetta jaloille.
saunan ja suihkutilan yläräppänät kannattaa avata saunomisen/peseytymisen jälkeen, jotta suihkutila ja
sauna kuivuvat nopeasti ja tehokkaasti.
•
huomioithan, että talvisaikaan räppänät eivät saa olla liian kauan auki, koska vaarana on vesiputkien
		jäätyminen
•
sisäterassi on ns. kylmää tilaa, joten sisäterassin valokate ei pidä lämpöä. Talvisaikaan takkatuvan, WC:n
		
ja pukuhuoneen turhaa ovien aukipitämistä sisäterassille tulee välttää, jotta sisäterassin katon lumet
		
eivät ala sulaa ja aiheuta jäämuodostusta katolle ja ränneihin. Lumettomaan aikaan taas takkatuvan
		
takkaa lämmittämällä saa myös lämpöä sisäterassille takkatuvan ovea auki pitämällä.
•
suihkutilassa on mukavuus-lattialämmitys kylmiä ilmoja varten ja huolehtimassa myös lattian kuivumis
		
esta. Lattialämmityksen säätötermostaatti on WC:ssä. Kun termostaatissa palaa vihreä valo, termostaatti
		
on päällä mutta ei lämmitysmoodissa. Kun termostaatissa palaa punainen valo, niin lämmitys on päällä.
		
Kesäkaudella lattialämmitystä ei ole pidetty päällä.
•
sisäterassilla on lasiliukuovet järvelle, näistä ovista yhdestä on kulku.
		
		
•
		

päärakennuksen käyttö

•
päärakennuksen käyttö ei juurikaan eroa normaalin asuinrakennuksen käytöstä, mutta on muutamia
		huomioitavia asioitapää
•
oven vasemmalla puolella on seinässä ruskea kytkin, jolla saat ulkovalot palamaan.
		
Ulkovalot eivät sammu itsestään, vaan ne joutuu sammuttamaan samasta kytkimestä.
•
autokatoksessa on ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö ja turvakytkin. Jos ulkoyksiköstä kuuluu jotain
		
merkillistä ääntä tai vastaavaa, niin käännä turvakatkaisimesta virrat pois ja ilmoita tapahtuneesta
		
soittamalla Onnenrannan puhelimeen
•
autokatoksen oikeassa laidassa on ovi, jonka takana on sulaketaulu (pääoven vasemmalla puolella).
		
Pääsulakkeet ovat 35A, ja ne löytyvät sulaketaulun alalaidasta vasemmalta. Jos epäilet, että virrat ovat
		
poikki osin tai kokonaan, niin ota eteisen kaapista sähkökoetinkynä ja osoita sillä sulakekotelon kantaa.
		
Jos valo palaa, niin sulake on ehjä. Vaihda tarvittaessa sulake, sulakkeita löytyy sulaketaulutulan latti		
alla olevasta laatikosta, mutta myös siivouskaapin laatikosta. Jos pääsulake on palanut, niin sammuta
		
ensin mahdollinen iso kuormitustekijä esim. kiuas tai hella/liesi, ja vaihda sulake. Jos koetinkynä ei
		
vieläkään pala, niin vaihda vanha sulake takaisin. Tällöin on todennäköistä, että päärakennuksen
		
ulkopuolelta yksi pääsulakkeista on palanut tai sähkönjakelussa on häiriö. Soita tälläisessä tilanteessa
		Onnenrannan puhelimeen.
•
talvisaikaan, jolloin sähkönkulutus on suurinta, niin sisäsaunan ja hellan/lieden yhtäaikaista käyttöä on
		
syytä välttää, jottei tulisi vaihekohtaista ylikuormitusta, joka taasen voi aiheuttaa sulakkeen palamisen.

•

sisäsaunan kiukaan (8 kW) lämmitys tapahtuu teknisen huoneen puolelta, teknisen huoneen ovelta
vasemmalla kädellä on kiukaan ohjauskytkin. Kiukaassa ei ole ajastinta vaan sen päälle- ja poiskytkemi
nen tapahtuu manuaalisesti.
•
talvisaikaan patterit toimivat omien termostaattien mukaan, muuna aikana ylläpitolämmityksessä
		
käytetään ryhmätermostaattia, joka sijaitsee ruokatilan seinällä. Sulaketaulun alaosassa on kytkin, jolla
		
säädetään käytetäänkö pattereiden omia termostaatteja vai ryhmätermostaattia. Talvella loman loputtua
		
mökiltä poistuessasi napsautetaan ryhmätermostaatti päälle ja lisäksi jätetään ilmalämpöpumppu päälle
		
20 asteeseen (aurinkoasento).
•
teknisessä huoneessa sijaitsee pyykinpesukone, joka tullaan ottamaan käyttöön kesäksi 2015. Teknisen
		
huoneen seinällä on erillinen ohje pyykinpesukoneen käytölle. Huomioithan, että Onnenrannassa ei ole
		pyykinpesuainetta.
•
vesiWC:n vedet menevät umpisäiliöön. Huomioithan tämän, kun valitsen WC-pöntön huuhtelutavan;
		
ison tai pienen huuhtelun riippuen huuhtelutarpeestasi
		
		

turvallisuus

•

turvallisuusohjeet löytyvät kohdasta Turvallisuusohjeet

käyttöohjeet

•

konekohtaisia käyttöohjeita löytyy päärakennuksen eteisen kaapista

•
•

TV:den herätevirrat pidetään pääsääntöisesti päällä (poikkeuksena ukonilmat)
mikäli TV ei mene päälle kaukosäätimellä, tarkista että TV:n herätevirta on laitettu päälle telkkarin
yläreunassa tai sivussa olevasta katkaisimesta
TV:t löytyvät päärakennuksen olohuoneesta ja toisesta makuuhuoneesta, ja lisäksi rantasaunalta

TV

		

•
DVD - laite

•
•

löytyy kytkettynä olohuoneen televisioon
lapsille löytyy erilaisia DVD-elokuviaradio CD-soittimellalöytyy keittiön sivupöydältä

kesäkukkien kastelu

•
•

		
		

kastele kesäkukat, joko kastelukannulla (löytyy päämökin edestä) tai letkulla
vesiletkun käyttö: järvivesipumppu käynnistyy, kun laitat rantasaunan ulko-oven oikealla puolella
naulakossa roikkuvan mustan jatkojohdon pistorasiaan. Näin vesipumppu lähtee käyntiin, pumppu
pumppaa automaattisesti kun vettä kulutetaan. Irrota johto kun et enää tarvitse vettä.

keittiövarustus

•
•
•
•
•
•
•
•
•

keittiövarustus on kattava, alla esimerkkejä saatavuudestajääkaappi (180L), pakastin (40L)
keraaminen liesi ja uuni
liesituuletin
mikroaaltouuni
leivänpaahdin
kahvinkeitin
vedenkeitin
vatkain
astiasto (ruuan valmistus ja kattaminen) 10 hengelle

Kanadan hanhet / valkoposkihanhet

•
•

hanhien ruokkiminen on ehdottomasti kielletty
mikäli hanhia tulee paikalle, ne kannattaa ajaa tiehensä, sillä muuten ne sotkevat pihan ulosteillaan

siivous

•
•
•

päämökin siivousvälineet ja -aineet löytyvät siivouskaapeista päämökin käytävältä sekä kylpyhuoneesta
rantasaunan siivousvälineet ja -aineet ovat rantasaunan wc:ssä ja keittiökaapissa
kertakäyttöisiä räsyjä esim. linnunkakkojen putsaukseen ulkopenkeiltä ja vessojen pesuun löytyy
		siivouskaapeista
•
itse suoritettavaan loppusiivoukseen löytyy muistilista päärakennuksen siivouskaapista ja
		Onnenrannan huvila-kansiosta

lemmikkieläimet

•

		

•
•
•

		

koirat voivat olla vapaana piha-alueella, mutta koirien omistajien pitää huolehtia koirien
kakat pois piha-alueelta
koirien ja kissojen pissatus ja kakatus lenkit tehdään piha-alueen ulkopuolella
lemmikit eivät saa oleskella sohvilla, sängyissä eikä pöydillä
lemmikin omistaja on korvausvelvollinen, mikäli lemmikki pureskelee tai kynsii huonekaluja,
mattoja tai muita tavaroita

grillaus / grillikatos

•
•
•
•

		

•
•

kaasugrilli sijaitsee grillikatoksessa
grillissä on 5kg kaasupullo, täysinäinen varapullo löytyy myös grillikatoksesta.
vuokraan kuuluu pullollinen (5 kg) kaasua
Jos tarvitset lisäkaasua, niin kaasupullon voi käydä täyttämässä Räyskälän kyläkaupassa tai vaihtaa pullon
täyteen Onnenrannan varastosta hintaan 20 eur. Sovi tästä erikseen.
grillikatoksesta löydät grillausarinan, grillausottimia, sytyttimen ja savustuspöntön
huomioithan grillausarinan puhdistuksen loppusiivouksessa

kota / hiiligrilli

•
•

		

•

		

•

kodassa käytetään ainoastaan grillihiiliä
pussi grillihiiliä ja sytysneste kuuluu vuokraan
kannattaa ottaa hiiliä mukaan samalla kun käy ruokakaupassa, näin seuraaville vuokralaisillekin on hiiliä
voit myös ostaa grillihiiliä Onnenrannasta 4 eur/pussi. Pusseja löytyy kodasta penkin alta.
Maksu päärakennuksen lippaaseen.
palaneet tuhkat laitetaan kodan ulkopuolella olevaan tuhkaämpäriin (loppusiivous)

takkojen ja tulipesien käyttö

•
•
•

takkapuut löytyvät saunamökin sivulta puuvajasta
päämökin takka on varaava ja tarkoitettu kylmille ilmoille, talvisaikaan puita löytyy myös autokatoksesta
rantasaunan takkatuvan takka on kiertoilmatakka, ja tarkoitettu nopeaan takkatuvan lämmittämiseen
		
rantasaunan takassa on huomioitava, että takan oikealla reunalla sijaitseva hormiluukun suljin on
		
aukiasennossa kun kahva on vaakatasossa
•
rantasaunan puulämmitteisen kiukaan tuhkapesä on varsin pieni, tuhkia voi joutua tyhjentämään myös
		kesken lomaviikon
•
palaneet tuhkat laitetaan tuhkaämpärreihin, jotka löytyy rantasaunan ja puuvajan välisestä syvennyksestä
		
ja päärakennuksen osalta autokatoksesta (loppusiivous)

veneily

•
•

vene on lasikuituvene, istumapaikkoja 4 hengelle
veneen tulppa löytyy veneen keulasta, airot ovat veneessä. Huomioi tulppaa asentaessa, että tulppa
		
painetaan puoleen väliin kumiosaa ja kiristetään myötäpäivään.
•
pelastusliivit (2 aikuisten ja 2 lasten) ovat venevajassa
•
sähköperämoottori akkuineen ja latureineen löytyy venevajasta, perämoottorin käytöstä veloitetaan
		pieni lisämaksu

kalastus

•
•

		

•
•
•

		

kalastusmerkit (katiska ja verkko) löytyvät päämökin vitriinikaapin tasolta
venevajasta löytyy katista ja mökkiverkko, ja näihin kohot mato-onget (pitkällä lasikuituvarrella) ovat
venevajan katoksen alla
matoja löytyy venevajan viereisestä lehtikompostista, matojen kaivamiseen lapio löytyy venevajasta
virvelit roikkuvat venevajan sisäkatossa, jokunen uistin löytyy venevajan uistinlaatikosta
venevajassa on kalan perkaamiseen välineet. Kalan perkuujätteet kuuluvat sekajätteeseen.
Itse kalanperkauspöytä löytyy venevajan vierestä rannalta.

kartat

•

Kerityn syvyys- ja aluekartat ovat päärakennuksen ison makuuhuoneen lipaston päällä

tikkataulu

•

tikkataulu ja tikat ovat puuvajan seinässä

lukeminen/kirjasto

•

päärakennuksen olohuoneeseen on perustettu pienimuotoinen kirjasto, lisää kirjoja löytyy
		pienestä makuuhuoneesta
•
kirjat ovat tarkoitettu luettavaksi, ei koristeeksi
•
kirjoja löytyy kotimaisista romaaneista sotakirjojen kautta ulkomaisiin jännityskirjoihin

ulkopelejä

•
peruspaketti ulkopelejä löytyy päärakennuksen eteiskaapissa (mölkky, heittorengas, sulkapallomailat) ja
		grillikatoksesta
uimapatja

•

uimapatja löytyy saunamökin sisäterassilta

lasten sisälelut

•

lapsille löytyy leluja päärakennuksen toisesta makuuhuoneesta ja olohuoneen lipaston laatikoista

lasten ulkoharrasteet

•

		

päärakennuksen välittömästä läheisyydestä löytyy leikkimökki, trampoliini turvaverkolla, hiekkalaatikon,
frisbeegolf korit yht. 3 kpl, jalkapallomaali

lautapelit

•

lautapelit ovat päärakennuksessa olohuoneen vitriinikaapissa

marjastus ja sienestys

•
•

sopivat maastot alkavat heti mökiltä etelän suuntaan ja järven pohjukkaa kiertäen
marjanpoimurit ovat päärakennuksen eteiskaapissa

lamput, sulakkeet, patterit

•

löytyvät päärakennuksen siivouskaapin alalaatikosta

mattojen tamppausteline

•

grillikatoksen vieressä

vaatteiden kuivatusteline

•

rantasaunan vieressä

silityslauta ja höyrysilitysrauta

•

päärakennuksen kylpyhuoneen kaapissa

ilmanvaihto

•
päärakennuksessa ilmanvaihto tapahtuu tuuletusikkunoiden, keittiön liesituulettimen ja vessan
		
tuulettimen avulla. Vessan tuuletin lähtee käyntiin vetämällä narusta alaspäin, tuuletin sammuu samalla
		tavalla vetämällä narusta.
•
saunamökin ja vierasmajan tuuletus tapahtuu tuuletusikkunoiden kautta
ilmalämpöpumppu/ ilmastointi

•

		

•

päärakennuksessa on ilmalämpöpumppu, joka on tarkoitettu ensisijaisesti mökin lämmittämiseen
lämmityskaudella. Ilmalämpöpumppu pidetään lämmitys-moodilla (auringon kuva)
ilmalämpöpumpulla voi kesäkuumalla myös viilentääavaimettarvittavat

avaimet

•
•

löytyvät eteisen avainkaapista
avaimet jätetään samaan paikkaan, josta ne on loman alussa otettu

•

sekajäteroskis löytyy Onnenrantaan vasemmalle kääntyvän mökkitien alusta vasemmalta puolelta
ennen Mutinperä tienviittaa
sekajäteroskikseen saa laittaa normaalia sekajätettä
pahvit, lasit, metallit ja pullot pitää viedä mukanaan pois

roskat
		

•
•
hanavesi

•
•
•
•

päärakennuksen vesi tulee omasta rengaskaivosta
saunamökin vesi tulee omasta porakaivosta n. 100m syvyydestä
molempien rakennusten vesi on tutkittu ja todettu hyvälaatuiseksi
putkistossa seissyt vesi on kuitenkin hyvä laskea pois ennen käyttöä, päärakennuksen osalta keittiön
		hanasta

jätevedet

•

päärakennuksen vessan mustat vedet menevät umpisäiliöön. Umpisäiliön täyttymisestä kertova
		
hälytyslaite on ulkovarastossa, joka sijaitsee keittiön ulko-oven vieressä. Jos kuulet tämän äänen, niin
		
soita Onnenrannan numeroon. Saat hälyttimen äänen sammumaan ottamalla hälyttimen virtajohdon
		
töpselin irti seinästä.
•
päärakennuksen harmaat vedet menevät päärakennuksen eteläpuolella sijaitsevaan jätevesiasetuksen
		mukaiseen imeytyskenttään
•
rantasaunan vessan mustat vedet menevät umpisäiliöön
•
rantasaunan harmaat vedet menevät siirtokaivon kautta päärakennuksen imeytyskenttään

