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Kangaslammen alue on tarkoitettu SF-Caravan Kerava ry:n jäsenille ja muihin SF-Caravan 
ry:n jäsenyhdistyksiin kuuluville jäsenille. 
 

 Alue on yleinen SFC-alue 

 Kausipaikoista tehdään erillinen sopimus 

 Kukin kausipaikkalainen täyttää käyntipäiväkirjaan saapumis- ja lähtöpäivän 

 Vierailijat täyttävät majoitusilmoituksen 

 Alueella noudatetaan sähkön kulutuksesta annettua kirjaamisohjetta (täytettävä lomake) 

 Alueella olevat rakennukset ja laitteet ovat SF-Caravan Kerava ry:n omaisuutta 

 Hinnastossa määritellään maksut ja maksulliset palvelut ja kulloinkin myytävät tuotteet 

 Alueella noudatetaan näitä järjestyssääntöjä, SF-Caravan ry:n turvallisuusohjeita, viran-
omaisohjeita ja -määräyksiä sekä erikseen annettuja tapahtuma- tai tilannekohtaisia ohjei-
ta hallitukselta tai alueisännältä. 
 
 

Yleisiä ohjeita 

 Jokainen siistii jälkensä ja osallistuu yhteisten tilojen puhtaanapitoon 
o siivoustarvikkeita ja wc-paperia on varastossa 

 Liukkaat paikat hiekoitetaan itse 
o alueella voi omatoimisesti leikata ruohoa, haravoida, pinota polttopuita, kantaa 

polttopuita mölytupaan ja puuvajaan, pilkkoa puuvajan luona olevia pöllejä 

 Alueen puita tai kasvustoa ei saa kaataa eikä vahingoittaa 

 Jokainen opastaa uusia kävijöitä, silloin kun isäntävuorolaista ei ole 

 Jokainen perehdyttää perheenjäsenensä ja vieraansa alueen sääntöihin 

 Jätteet lajitellaan olemassa oleviin jätesäiliöihin 
o jokainen huolehtii ongelmajätteet (paristot ym.) itse asianmukaisiin keräyspisteisiin 
o jäteastiat tyhjennetään kesäisin 2 viikon välein, talvella kerran kuukaudessa 

 Viimeisenä alueelta poistuva tarkistaa, että yleisistä tiloista on valot sammutettu, ikkunat 
suljettu, ovet lukittu ja ylimääräiset lämmitykset kytketty pois päältä 

o peruslämmitys jätetään päälle huoltorakennukseen ja toimistorakennukseen 

 Viimeisenä alueelta poistuva lukitsee puomin 
o puomin voi pitää suljettuna ja/tai lukittuna myös silloin, kun alueella on väkeä 

 Jos leiriytyjä huomaa jotain epäkohtia, puutteita tai muuta majoittumisen kannalta olen-
naista tai turvallisuuteen vaikuttavia asioita, on niistä ilmoitettava viipymättä hallituksen 
jäsenelle tai alueisännälle 

o loka-auto tilataan tarvittaessa 
o talvella alueen tiestön auraus sovitaan lumitilanteen mukaan, yleensä perjantaiksi. 

 
 

Hiljaisuus on alueella klo 23:00 – 07:00 välisenä aikana 

 Etuteltassaan, -katoksessaan, mölytuvassa ja rantapaviljongilla voi oleskella ko. aikana, 
kunhan ei aiheuta häiriötä muille majoittuville 

 Huoltorakennus, terassi ja kesäkeittiö ovat täysin alkoholittomia ja savuttomia, näiden li-
säksi pitkäpöytä on alkoholiton klo 8:00 – 20:00. 
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Turvallisuus- ja sähköasiat ovat jokaisen vastuulla 

 Turvavälit alueella ovat 4 m, palokuormaan luetaan myös auto, markiisit, katokset, teltat 
sekä terassirakennelmat 

 Alueella on käytettävissä ns. valosähkö 
o Lämmitys- tai ilmastointilaitteen käyttö sähköllä on mahdollista. Ensisijaisesti säh-

köllä lämmittäminen ei ole suositeltavaa, koska alueen sähköverkon kapasiteetti on 
rajallinen 

o Auton moottorilämmitintä (Huom! max. 500 W), saa käyttää n. 2 tuntia, jos lämpöti-
la on laskenut alle + 5 asteen ja sähkö otetaan matkailuajoneuvon mittarin kautta 

 Pistorasioihin saa liittää vain määräysten mukaisia kaapeleita, haaroitus ja ketjutus on 
kielletty 

o Jokainen huolehtii siitä, että hänen käyttämänsä laitteet täyttävät käyttötarkoitus-
vaatimukset (esim. teltassa tulee olla ulkokäyttöön tarkoitetut sähkölaitteet) 

 Sähkökaapelit on irrotettava pistorasioista poistuttaessa alueelta 
o Tilapäisen poistumisen (n. 24 tuntia) takia pistorasiaa ei tarvitse irrottaa 
o Tarvittaessa virrat voi jättää päälle latausta, hälytintä tai ns. tunturikytkintä varten, 

mutta muut laitteet on kytkettävä pois päältä 

 Avotulen teko on sallittu vain niille osoitetuilla paikoilla ja tulen käsittelyssä tulee olla huo-
lellinen, avotulta ei saa jättää valvomatta eikä sytyttää metsäpalovaaran aikana 

 Yleinen nopeusrajoitus alueella max. 10 km/h 

 Matkailuajoneuvon on oltava katsastettu, vakuutettu ja liikennöintikelpoinen 

 Kaasulaitteet tulee koeponnistuttaa säännöllisesti 
o Jokainen huolehtii siitä, että hänen käyttämänsä laitteet ovat turvallisia, käyttötar-

koitukseen soveltuvia ja että niitä käytetään asianmukaisella tavalla 

 Vanhemmat/huoltajat ovat vastuussa lasten valvonnasta sekä opastuksesta ja sääntöjen 
noudattamisesta 

o Mm. trampoliinin käytöstä on annettu omat ohjeet, joita on noudatettava. 
 
 

Leiriytymispaikat 

 Leiriytymispaikat on merkitty erikseen 
o Leiriytymispaikka tulee pitää siistinä, eikä irtonaista tavaraa saa jättää ulos 
o Leiriytyjän tulee lähtiessään siivota ja tyhjentää paikka 
o Leiriytyjä huolehtii oman paikkansa hiekoituksesta, lumen luonnista ja huolehtii 

myös siitä, että lumi poistetaan kulkuväyliltä, asutun matkailuyksikön katolta ja ym-
päriltä (huomioi raitisilma-aukot) ja kaasupullokotelon edestä 

o Vapaaksi merkityllä paikalla vierailija voi majoittua paikan haltijan poissaolon aika-
na 

o Alueella käytetään suljettuja harmaavesisäiliöitä 
o Kemssat tyhjennetään merkittyihin säiliöihin. 

 
 
 

Vesi ja uiminen 

 Jokainen käyttää säästeliäästi lämmintä vettä, polttopuita ja muita yhteisiä tarvikkeita 

 Alueen talousvesi saadaan omasta kaivosta 
o Rantapaviljongilla on hana 
o Huoltorakennuksesta saa vettä 
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o Kesäisin vesi vedetään mahdollisuuksien mukaan kesäkeittiöön ja yläkentän huu-
sin läheisyyteen 

o Rantasaunalle pesuvesi saadaan lammesta 
o Rantasaunalla on lämminvesipata, jota voi lämmittää tarvitessaan lämmintä vettä 

erikseen (ajoneuvojen pesu alueella on kielletty, matkailuyksikköä voi kuitenkin 
pestä leiriytymispaikalla). 

 Laiturialueilla ja uimarannalla on noudatettava erityistä varovaisuutta 
o Rantapaviljongin laiturilta voi käydä uimassa, kun muistaa varoa paaluja. Veteen 

hyppääminen on kielletty 
o Rantasaunan laiturialue on sauna-aikoina vain saunojien käytössä, muutoin va-

paassa käytössä 
o Laituri- ja ranta-alueelle ei saa päästää lapsia valvomatta. 

Huoltajat ovat aina vastuussa lapsistaan. 
 
 

Sauna ja peseytyminen 

 Alueella on rantasauna, jota lämmitetään viikonloppuisin ja kesäaikaan muulloinkin, jos 
vähintään 3 vaunukuntaa on menossa saunomaan 

o Rantasaunalla on maksuttomat naisten ja miesten vuorot (max 1,5 tuntia vuoro) 
o Lauantaisin aikaisintaan klo 17:00 
o Leiriytyjät sopivat keskenään kuka lämmittää saunan 
o Jokainen saunoja huolehtii siitä, että saunalla on puita ja tuli padan alla, saunan-

kiukaassa sekä tarvittaessa takassa 
o Rantasaunalta saa maksullisia perhevuoroja ennen tai jälkeen yleisen saunavuo-

ron 
o Alueella on kärrysauna, jossa on talviaikaan maksuttomat naisten ja miesten vuo-

rot. Kärrysaunalta saa maksullisia tilaus/perhesaunavuoroja ympäri vuoden. 
o Huoltorakennuksessa on suihkut ja sisä-wc:t.  

 
 

Ruoanlaittaminen ja tiskaus 

 Huoltorakennuksessa on keittiö liesineen ja jääkaappeineen, jossa voi tehdä ruokaa ja 
tiskata astioita 

 Rantasaunalla on sähköhella, jota saa tarvittaessa käyttää myös ruoan valmistukseen 

 Mölytupa on grillauspaikka, lippukentällä on nuotiopaikka 

 Kesäkeittiökatoksessa voi tehdä ruokaa sekä lämmittää tiskivettä 
o Leivinuunin käytöstä sovitaan yhdessä, leivinuuni lämmitetään vain koivupuilla. 

 
 

Kotieläimet 

 Kotieläimet ovat tervetulleita alueelle 

 Kotieläimet pidetään kytkettyinä, eikä niitä tule päästää rakennusten sisälle. Grillikatok-
seen voi tuoda lemmikkejä, mikäli siellä olevat ihmiset sallivat lemmikkien tulon sinne. 

 
 
SF-Caravan Kerava ry 
 
Hallitus 


