Siggnäsin Kalatupa
Hyödyllistä tietoa ja sääntöjä
07-2018
Kalatuvan Hätäpuhelukoordinaatit: P 60° 17,882'

I 22° 26,299'

Check-In klo 15.00
Check-Out klo 11.00
Sovi mahdollisesta poikkeavasta aikataulusta erikseen.
Useimmiten onnistuu 😊
YLEISTÄ
Yleinen turvallisuus on perusta mukavalle, rauhalliselle, turvalliselle ja viihtyisälle ololle Siggnäsin
Kalatuvalla. Seuraavassa ohjeita ja lisätietoja jotta voitte viettää mukavaa aikaa tuvalla ilman ikäviä
yllätyksiä.
1.
2.
3.
4.

Kalatuvan välitön maa- ja vesialue on yksityisaluetta lukuunottamatta tiemaata.
Lemmikkien tuonti Kalatuvalle ja sen alueelle on kielletty.
Tupakointi on ehdottomasti kielletty sisätiloissa ja sallittu vain tupakointipaikalla.
Ulkotulien teko on sallittu vain nuotiopaikoilla. Voimassaolevia palovaroituksia tulee aina
noudattaa!
5. Ajoneuvojen parkkipaikka on alhaalla etupäässä autokatoksessa. Ylösajo on sallittu
kuormantekoa ja -purkua varten tai muuten poikkeustapauksissa Kalatuvan luvalla.
6. Lajittelemme jätteet. Lajittelethan sinäkin ne.
7. Toivomme etta tarkistaisit Kalatuvan laitteet ja varusteet 24 kuluessa saapumisesta ja
ilmoitat meille puutteista ja vioista. Näin ehdimme reagoida, ja olosi Kalatuvalla on
mahdollisimman miellyttävää.
8. WIFI: käyttäjätunnus:
salasana:
9. Vuodevaatteet ja pyyhkeet: lakanoiden käyttö on pakollinen. Saat meiltä lakanat maksua
vastaan mutta suosittelemme että tuot mukanasi omat vuodevaatteet tai makuupussin. Näin
nukkunet paremmin. Tarvittaessa voit vuokrata myös saunapyyhkeitä. – Muista palauttaa
vuokraamasi vuodevaatteet ja pyyhkeet käytön jälkeen niille osoitettuun paikkaan.
10. Kalatuvalla on turvavälineitä kuten sammuttimia ja sammutuspeitteitä. Tutustu niiden
sijaintiin ja käyttöön saapuessasi.
11. LOPPUSIIVOUS: jätä tupa ja sen fasiliteetit siisteiksi!

A. Rakennukset ja irtain omaisuus
Yleinen järjestys on perusta mukavalle, rauhalliselle, turvalliselle ja viihtyisälle ololle Siggnäsin
Kalatuvalla.
Muistathan lukita ovet ja sulkea ikkunat kun et ole paikalla. Ovien lukitseminen yöksi on myös
suositeltaa vaikka alue onkin kovin rauhallinen. Avain on hyvä laittaa piiloon eikä ottaa sitä mukaan
merelle tms. Siggnäsin Kalatupa ei vastaa irtaimen omaisuuden katoamisesta tai rikkoutumisesta.
Asuinrakennus: Tulenteossa ja -käytössä pitää noudattaa erityistä varovaisuutta. Tuvassa on neljä
toimivaa tulisijaa mutta ei ole sallittua jättää tulta palamaan ilman läsnäoloa. Tuvan tulisijoissa on
sulkupeltit mitkä on avattava ennen tulentekoa. Sulje peltit kun et enää käytä tulisijaa ja kun pesässä ei
ole enää kuumuutta. Poista tuhkat pesistä ja vie ne osoitetulle paikalle.
Sauna: Tulenteossa ja -käytössä pitää noudattaa erityistä varovaisuutta. Saunassa on sekä pata veden
lämmitykseen että puukiuas. Näitä käytettäessä jonkun tulee olla Kalatuvan alueella ts. tulta ei pidä
jättää palamaan ilman läsnäoloa. Saunan tulisijoissa ei ole sulkupeltejä! Poista tuhkat pesistä ja vie ne
osoitetulle paikalle.
Saunassa on myös suihku virtauslämmittimellä. Kytke virta vain kun laitteeseen virtaa vettä ja muista
sammuttaa laite kun et sitä käytä. Laite toimii parhaiten alhaisella vedenpaineella.
Saunassa on varusteiden kuivatuskaappi mikä kuivattaa tehokkaasti päivän aikana kostuneet varusteet.
Pidä kaappin virtajohto kytkettynä vain silloin kun käytät kaappia. Älä ylitäytä sitä vaan kuivata usea
ilmava kaapillinen saadaksesi parhaat tulokset. Kaapin paras käyttöhetki on saunomisen jälkeen tai
päivän aikana. Siirrä kaappi esimerkiksi penkkien väliin kuivausta varten. Saunan sulakkeet ovat
asuinrakennuksen keittiön puoleisessa päässä.
Asuinrakennuksessa on kaksi sulakekaappia, yksi kunkin ulko-oven vieressä. Mikäli sulakkeissa olisi
toistuvia ongelmia ota yhteys Kalatuvan vastaavaan. Joskus sähkölaitteiden runsas käyttö saattaa
aiheuttaa sulakkeiden ‘palamista’. Kalatuvalla on kaksi kylmälaiteyksikköä; yksi juomakaappi ja yksi
jääkaappi/pakastin. Mikäli et käytä juomakaappia niin kytke se irti seinästä.
Puucee: Kalatuvalla on kompostoiva kuivakäymälä. Käymälän sisällä on liiketunnistimella varustettu valo.
Pidä käymälä siistinä, käytä kariketta yksi kauhallinen kerrallaan ja ilmoita Kalatuvan vastaavalle jos
karike alkaa loppua. Yleensa Puuceessa on paperia mutta on hyvä ostaa omaa kaiken varalle.
Vaja/katos: Katokseen sopii kolme autoa ja paikat on Kalatuvan vieraiden käytössä. Muistathan ottaa
mukaan kaikki tavarat joita mahdollisesti haluat säilyttää katoksessa vierailusi aikana. Katoksessa on
myös jäteastia talousjätteita varten.
Laatikot niille pulloille ja tölkeille mitkä kelpaavat kierrätykseen löydät etuterassilta.
Ne ajoneuvot mitkä eivät sovi katokseen tulee parkkeerata katoksen eteen. Yläparkki on vain purkua ja
lastausta varten eli vakituinen pysäköinti ylhäällä on kielletty. Mahdollisista poikkeuksista tulee sopia
Kalatuvan vastaavan kanssa erikseen.
Kalatuvan välitön maa- ja vesialue on yksityisaluetta lukuunottamatta tiemaata.

B. Kalaranta (60º 18’ 07’’ N, 22º 26’ 18’’ E )
Kalaranta on Siggnäsin oma ja varattu Kalatuvan vieraille. Siitäkin huolimatta emme voi vastata
Kalarantaan jätetystä irtaimesta, esimerkiksi kalastusvarusteista, veneistä tai trailereista. Jättäessäsi näitä
rantaan yöksi on suositeltavaa lukita ne. Suosittelemme varusteiden tuomista Kalatuvalle aina silloin kun
niita ei käytetä. Etäisyys tuvalta Kalarantaan on noin 450 metriä.
Kalarantaan vie autotie. Se on kuitenkin avoin maastotie mikä tulee huomioida ajaessa. Arvioi tien
ajettavuus ennen ajoa kelin, autosi ja kykyjesi mukaan). Rannassa on tilaa noin kolmelle autolle ja
kääntöpaikkakin löytyy.
Veneen nosto ja lasku, säilytys ja traileri
Rannassa on murskepintainen ramppi veneen laskua ja nostoa varten. Huomioi etta veloitamme
rampin käytöstä jos tarvitset apua. Omatoimiseen nostoon ja laskuun rampin käyttö on ilmainen
Kalatuvan vieraille. Voit säilyttää venettäsi rannassa Kalatupavierailusi ajan. Trailerin voit jättää
rantaan sopivaksi katsomallesi paikalle.
Kalan perkaus
Rannasta löytyy myös tiski kalan perkausta varten. Heita perkeet syvään veteen pois rannan
läheisyydestä ja siisti tiski käytön jälkeen.
Soutuvene
Voit käyttää soutuvenettä pientä lisämaksua vastaan. Katso hinnasto. Muista luovuttaa vene siistinä
käytön jälkeen.
Nuotiopaikka
Rannassa on nuotiopaikka. Tuothan polttopuut Kalatuvalta. Muista sammuttaa tulet huolellisesti
lähtiessäsi!
Laituri ja uinti
Veden syvyys laiturin päässä on noin 1.7 metriä. Ranta on uimapaikkana mainio aikuisille mutta
kuitenkin tervettä järkeä ja turvallisuusohjeita noudattaen. Käytä uimaportaita, älä hyppää!
Kalarannan tuvan välitön maa- ja vesialue on yksityisaluetta lukuunottamatta tiemaata.

Luonto ja ympäristö
Kalatupa on keskellä ainutlaatuista luontoa. Ympäröivä luonto ja ‘naapurittomuus’ takaa vieraille rennon
ja rauhallisen oleskelun. Muistathan kunnioittaa luontoa ja säilyttää sen niin etta se tarjoaa sinulle
rentouttavaa aikaa seuraavalla vierailullasikin. Älä heitä mitään jätteitä luontoon (lukuunottamatta
kalanperkeitä.) Luonnosta löytämämme roskat voivat vaikuttaa vuokravakuuden palautukseen.
Puuaineksen ottaminen luonnosta on kielletty. Voit toki halutessasi poimia marjoja ja sieniä.

Kalatuvan alueen luonto on varsin monipuolinen ja rikas. Olethan tietoinen myos luonnossa
piilevistä mahdollisista vaaroista kuten joistakin kiusallisista hyönteisistä ja käärmeistä
Etäisyyksiä
-

Kaupat
Kauppa ja Kapakka (Lielahti) n. 2.4km
Kaarina keskusta 16km
Parainen keskusta 12km

-

Huoltoasema ST1 ja Baari (Lielahden tiehaara) n. 6.9 km

-

Apteekki ja Alko (Kaarina ja Parainen)

-

Ensiapu
Terveyskeskuksen Sairaala Voivalantie 5, 20780 Kaarina,
Vieressä myös Mehiläinen, Kaarina

-

Pankkiautomaatti Kaarinan keskusta ja Parainen

