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K

ädessäsi on Pihauksen erikoisnumero, joka on omistettu uudelle kämpällemme. Lehdestä löydät yli 120
kuvaa kämppäprojektin eri vaiheista sen alkuvalmisteluista aina viimeisiin silauksiin asti. Toimikoon tämä pieni
vihkonen kuva-albumina, johon voi palata vuosien mittaan aina
uudestaan ja uudestaan muistelemaan kaikkia niitä kokemuksia
joita sai matkan varrelta.
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Tunne lippukuntasi ja kämppäsi

O.M.

V

anhaa kämppää pidettiin itsestäänselvyytenä. Olikin aikamoinen yllätys, kun omana pitämämme kämpän vuokrasopimus
päättyi, eikä tontin omistava Metsähallitus halunnut
jatkaa samoilla vuokraehdoilla. Sopimuksen purkautumista seurasi vuosien työ, jonka tulos seisoo
nyt Hummelvikintie 99:ssä, vain muutaman kilometrin päässä vanhasta kämpästä.
Mitä tämä työ on ollut? Vaikka sitä on tehty
partion nimissä ja Töölön Sinisten kannatusyhdistyksen – osittain myös Töölön Sinisten – varoilla,
se on ollut varsin kaukana telttailusta, vaeltamisesta, maastossa kokkaamisesta ja ylipäänsä mistään
eräilystä, jota yleensä partioksi kutsutaan. Se alkoi
tien raivaamisesta, jatkui perustusten valamisella,
hirsien kuskaamisella ja hirsikehikon kasaamisella,
katon rakentamisella... Työ on siis ollut sitä itseään,
isolla t:llä! Eikä se ole vieläkään ohi, vaikka loppusuoralla ollaankin.
Työ ei valmistu ilman tekijöitään. Siksi on
ollut tärkeää, että työkykyiset johtajamme ehtivät
rakennustyömaalle, “raksalle”, mahdollisimman
usein. Lippukuntaamme syntyi jopa uusi pesti, jonka ainoa tehtävä oli muistuttaa tästä. Päätoiminen
opiskelu tai työ ja toisaalta raksatyön vaativuus
ovat saaneet monet jättämään rakennusviikonlopun
jos toisenkin väliin. Partioihanne kehottaa tuntemaan vastuunsa ja velvollisuutensa. Onko kämpän
rakentaminen jokaisen tösiläisen velvollisuus?
Minun on myönnettävä, etten ollut raksaajien
ahkerimmasta päästä. Olisin toki voinut osallistua
aktiivisemminkin, mutta en tunne tehneeni liian
vähän. Haluan ajatella, että kiitos kämpän valmistumisesta kuuluu kaikille, jotka edistivät sitä. Oli
se sitten joulukonsertin lipun ostaminen, yksi ilta
ikkunanraaputtamista, yksi viikonloppu hirsien
kantamista tai kymmeniä työpäiviä raksalla.

Juho Häme , LPKJ
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Ansionsa mukaan

Tösin merkit
Töölön Sinisten kunniavaeltajiksi
kutsuttiin
Simo Laukkanen
Perttu Tapio
Avainpelaaja-palkinto
Martti Kyyrö
Kämpän ruosteinen rautanaula
Ralf Baumann
Leo Heinonen
Martti Kyyrö
Olli Mattila
Kaarlo Saukonpää
Kämpän käyrä rautanaula
Paula Laukkanen
Tapio Levä
Kiki Pesola
Ville Raitio
Miska Rissanen
Tösin kuparinen plaketti
Jarkko Tapio
Tösin standaari
Helsingin Hakatytöt
Helsingin Sinihaukat
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PäPa:n ja SP:n merkit
PäPa:n kultainen ansiomitali
Simo Laukkanen
PäPa:n hopeinen ansiomitali
Martti Kyyrö
PäPa:n pronssinen ansiomitali
Olli Mattila
Kaarlo Saukonpää
PäPan:n ansiosolki
Miska Rissanen
Louhisuden solki
Leo Heinonen

Raksamerkki
Raksamerkin sai 39 projektin aikana
5 raksayötä tai vastaavan työmäärän
kerännyttä henkilöä.

Lyhyeterikoiset

Projektin aikana kertyneet raksayöt TOP 20
1. Simo Laukkanen 		
2. Martti Kyyrö 			
3. Kaarlo Saukonpää 		
4. Olli Mattila 			
5. Leo Heinonen 		
6. Ralf Baumann 		
7. Paula Laukkanen 		
8. Liina Laukkanen 		
8. Aino Laukkanen		
10. Ville Raitio			

182
138
56
41
40
34
29
27
27
25

11. Miska Rissanen 		
11. Tapio Levä			
13. Salla Heiskanen			
14. Joona Uitto			
14. Petri Ijäs			
16. Antti Mielonen			
16. Juho Häme			
18. Olli Raitio			
18. Petja Heiskanen			
18. Tuomas Haapkylä		

21
21
13
12
12
11
11
10
10
10

Tulihan siitä kämpästä hieno!
Haluaisitko tietää mitä raksalla oikeasti tapahtui?
Rakennusporukan blogi tallensi tunnollisesti raksaajien ilot ja surut läpi
koko kämppäprojektin. Voit vielä lukea tunnelmia ja tarinoita osoitteesta
www.toolonsiniset.net/kamppa/raksa.
Blogista löytyy myös kattava kokoelma kuvia!
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Unelmakämppä, osa 14

Jo vanhalta kämpältä tuttu kärrynpyörä
koristaa myös uuden kämpän kattoa.

Hannele Airola

U

nelmakämppä-sarjassa on seurattu Tösin
uuden kämpän rakentumista Kirkkonummelle. Sarja päättyy tähän osaan.
Unelmakämppä-sarjan ensimmäinen osa
näki päivänvalon Pihauksen numerossa 1/2006,
joten tätä kirjoittaessa on sarja päässyt 3½ vuoden ikään. Sarjan aloituksen ja lopetuksen välillä
on rakennettu kämppä ja sauna, yhteispintaalaltaan noin 150 neliötä, Långvikiin. Edellisen
ja tämän Pihauksen ilmestymisen välillä on kämpällä tapahtunut melkoista edistymistä, ja syystä voi sanoa viimeisten parin kuukauden olleen
kämppähankkeen mielenkiintoisimmat (ja kiireisimmät).
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Menneen kevään aikana on raksa-aktiivisuus ollut varsinkin Tösin johtajiston puolella
korkeampaa kuin koskaan. Raksaviikonloppuja
järjestettiin 11, ja osallistujamäärä vaihteli kolmen ja kymmenen välillä. Aktiivisuuteen ei ole
voinut olla vaikuttamatta tietoisuus rakennusajan
käymisestä vähiin ja avajaispäivän vääjäämättömästä lähestymisestä. Viikonloppujen lisäksi
ovat Simo ja Mara puuhastelleet kämpällä myös
arkisin. Kokonaan oma lukunsa on kesäkuun
alussa järjestetty kaksiviikkoinen raksaleiri, jolle osallistui kunnioitettava joukko partiolaisia.
Raksaviikonloppujen ja –leirin aikana saatiin
kämppä siihen pisteeseen, että sitä kehtaa esitellä
avajaispäivänä.
Rakennuskohteet ovat kevään ja alkukesän aikana olleet mitä moninaisimmat. On rakennettu
sisäkattoa, asennettu vuorilautoja, rakennettu lavereita, asenneltu ikkunoita, rakennettu käymälä,
siivottu paikkoja, maalattu, puunattu, siirretty
liiteri ja rakennettu keittiö. Työt ovat kautta linjan olleet varsin miellyttäviä, varsinkin johtuen

”

Kämppähankkeen lopputulosta arvioidessa voi hyvällä syyllä
sanoa, että termi ”unelmakämppä” ei ole tippaakaan liioiteltu.
erilaisten työtehtävien välittömästä näkymisestä
kämpän valmiustilassa. Saunarakennuksella on
myös retkeilty ahkerasti kevään mittaan, osittain
samanaikaisesti kämpän rakentamisen kanssa.
Hankkeen varainkeruuta on jatkettu vielä loppu-
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Unelmakämppä, osa 14
metreilläkin, sillä rahoituksen riittävyys
on jatkuvasti ollut kyseenalainen, ja keväällä elettiin usein ns. kädestä suuhun.
Tösin kannatusyhdistyksen ponnistusten ansiosta varoja on kuitenkin saatu
kasaan riittävästi, ja kämpän viimeistely
on ollut mahdollista.
Kämpänrakennuksen jokaista yksityiskohtaa ei saatu valmiiksi avajaispäivään
mennessä, mutta pääpiirteissään tönö
on valmis. Sauna viimeisteltiin jo kevään aikana, joten sen voi sanoa olevan
lopullisessa tilassaan. Retkeily Tösin

Loppukeväästä päästiin muokkaamaan maata kämpän maastossa. Viemäriputkia peittämässä
Jiikku ja Mara.

uudella erämajalla onnistuu ongelmitta,
ja syksystä alkaen alue onkin tarkoitus
pyhittää lippukuntien erätoiminnalle.
Kämpän valmistumisen johdosta Pihaus
lopettaa Unelmakämppä-sarjansa tähän.
Kämppähankkeen lopputulosta arvioidessa voi hyvällä syyllä sanoa, että
termi ”unelmakämppä” ei ole tippaakaan
liioiteltu. Sen verran tyylikäs on meinaan
Tösin uusi kämppä. Sen rakentamiseen
osallistunut sukupolvi voi totisesti olla
ylpeä aikaansaannoksestaan, varsinkin
kun lähtötilanteessa lähes kaikki olivat
maallikoita rakennushommissa. Ei muuta
kuin että täältä tähän.

K.S.

Kaarlo Saukonpää
S.L.
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Simon haastattelu
Väsynyt mutta onnellinen

R

aksaleirimme vartiolaisvahvistukset saivat tilaisuuden keskeyttää Simo Laukkasen ahkerasta työnteostaan ja pääsivät
esittämään hänelle joukon kiperiä kysymyksiä.

K.S.

H: Hei.
S: Hei.
H: Mikä on ollut kivointa raksalla?
S: Hyvä rakennusporukka ja että työt ovat edenneet välillä nopeasti.
H: Ja mikä on ollu raskainta?
S: Kaivaminen Maran kanssa kahdestaan.
H: Mikä on ollut suurin yllätys rakentaessa?
S: Ehkä se että saatiin kämppä vuodessa valmiiksi.
H: Onko paljon työkaluja kadonnut?
S: Ei ole laskettu vielä, mutta muutamia mittoja
on hajonnut.
H: Mikä on ollut raksalla suurin moka?
S: (Naurahtaa.) Eipä mitään mainittavaa.
H: Oletko tehnyt töitä yön yli?
S: Ei ole täytynyt, tosin muutamaan kerran työpäivä on venynyt aamuyön pikkutunneille.
H: Mikä on ollut lempiruokaasi kämpällä?
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S: Vaikea sanoa, mutta varmaan roiskeläpät kun
niitä on tullut syötyä eniten.
H: Onko vartiolaisistakin ollut suurta hyötyä
raksalla?
S: On. Varsinkin varastotalon kokoaminen on
hieno suoritus.
H: Nyt kun yli kaksivuotinen projekti on vihdoin tulossa päätepisteeseensä, millaisia tunteita kämpän valmistuminen tuo?
S: Olen väsynyt mutta onnellinen.
H: Kiitos haastattelusta!
S: Kiitos.
Haastattelijoina toimivat:

Niilo Aro
Arne Vuorenrinne
Otto Hyytiälä
Petteri Häkkinen
Eino Miettinen
Janne Kivinen

Teppolan turinat

Kämppä-Pihaus 2/2009

A.M.

Tösissä ei hiirustella!

A

sioita voi hoitaa monella tavalla.
Tösissä perinteeseen kuuluu, että asiat ratkaistaan kerralla ja kestävällä
tavalla. Hiirustelu ei ole koskaan kuulunut
lippukunnan tapoihin.
Kämppä Långvikissa, Metsäkolo, on tästä paras todiste. Kun tonttiasiat eivät ottaneet
edistyäkseen, nostettiin asia Hesarin palstoille ja
vaikuttamista tehostettiin karvalakkilähetystöllä
yhdessä Hesparton kanssa metsähallituksen pääjohtajan luona. Löytyihän meille sopiva tontti.
Rakennustyöt käynnistyivät saunan teolla
ja jatkuivat itse kämpän rakentamisella. Simo
Laukkasen johdolla ja uupumattoman talkooporukan voimin työt etenivät kuin paremmassakin
rakennusfirmassa. Lopputulos on komea ja käytännöllinen.
Rakennushanke on saanut tuntuvaa taloudellista tukea Helsingin seurakuntayhtymältä ja
useilta entisiltä tösiläisiltä, jotka ovat myös puhaltaneet uuteen vauhtiin Lassi Westerlingin jo
1945 perustaman Sämpylä-killan.
Kämppäprojekti on osoittanut, että Tösillä
on tällä hetkellä laaja ja hyvin sitoutunut johtajisto. Sillä on tukenaan myös suuri joukko entisiä lippukunnan johtotehtävissä olleita tösiläisiä,

”

Simo Laukkasen johdolla ja
uupumattoman talkooporukan
voimin työt etenivät kuin paremmassakin rakennusfirmassa.
jotka mielellään auttavat nykyjohtoa ja ovat mukana tukemassa lippukuntaa taustalla. Mahtava
voimavara!
Kämpän rakentaminen on ollut monelle tösiläiselle ensimmäinen hirsitalohanke elämässään,
mutta ei varmaankaan viimeinen. Innostus on ollut silmin havaittavaa. Se on vahvistanut mukana
olleiden itsetuntoa, mikä onkin partiotoiminnan
yksi tärkeimmistä tavoitteista.
Kun Tösi täytti 50 vuotta, silloinen suuri
TV-julkkis ja entinen tösiläinen Matti ”Pikkis”
Kuusla muisteli onnellista nuoruuttaan lippukunnassa ja totesi sen olevan lähtemätön fläkki
hänen elämässään. Myös Metsäkolon rakentajat
ja tukijat ovat saaneet hankkeesta iloisen ja lähtemättömän fläkin elämäänsä.

Kari Teppola
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Kämppäprojekti alusta loppuun

T

öölön Sinisten vanha, vuonna 1959
valmistunut eräkämppä Kirkkonummella oli vuosikymmenien ajan lippukunnan toiminnan kulmakivi. Ahkerassa
käytössä ollut kämppä mahdollisti vuosittain
satojen töölöläislasten ja –nuorten retkeilyn
luonnon helmassa. Kämpästä jouduttiin luopumaan vuoden 2006 alussa tontin vuokran
kymmenkertaistumisen vuoksi, ja siitä lähtien
on lippukunta ahkeroinut saadakseen uuden,
entistä ehomman erämajan.
Kämppäprojektin alkuvaiheessa keskityttiin
taustatyöhön, kuten uuden tontin hankkimiseen,
rahoituksen varmistamiseen ja tulevan kämpän
suunnitteluun. Uuden tontin kauppakirja allekirjoitettiin Metsähallituksen kanssa vuoden 2005
lopussa, minkä jälkeen vuorossa oli rakennusluvan hakeminen ja töiden aloittaminen. Rakennuslupa Kirkkonummen kunnalta saatiin syksyllä
2006, ja alkukesästä 2007 aloitettiin työt tontilla.
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Sekä kämpän että saunan hirret ovat peräisin Oulunkylän kansakoulun vanhasta opettaja-asuntolasta, joka oli rakennettu 1920-luvulla, mutta
jouduttiin purkamaan tulipalon vuoksi. Projektin
vastuuhenkilöksi lupautui puuseppä Simo Lauk-

”

Pitkän urakan jälkeen Töölön
Sinisillä ja Hesparttolla on jälleen käytössään loistava erämaja, joka mahdollistaa luonnonläheisen toiminnan jatkamisen
2000-luvullakin.

kanen, pitkän linjan tösiläinen ja rautainen ammattimies. Muutenkin projektin keskeisimmät
toimijat ovat löytyneet lippukunnan lähipiiristä.
Projektin rakennusvaihe pääsi käyntiin kesällä 2007. Kesän ja alkusyksyn aikana pystytettiin talkooporukan voimin tontille hirsinen
saunarakennus, joka mahdollisti pienten retkien
järjestämisen alueella. Saunalla on kokoa noin
50 neliömetriä, ja se sisältää pesuhuoneen, löylyhuoneen, eteisen, pukuhuoneen, nukkumaparven
ja varaston. Seinien pystytyksen, katon tekemisen ja lattian rakentamisen lisäksi kesän rakennusohjelmaan kuului hirsien siirtoa ja järjestelyä
ja vanhojen ikkunoiden kunnostamista. Sekä
saunarakennuksen että kämpän ikkunat ja ovet
ovat peräisin Oulunkylän hirsitalosta. Ensimmäinen partioretki saunarakennukselle järjestettiin
marraskuussa 2007.
Toukokuussa 2008 päästiin itse kämppärakennuksen kimppuun. Töitä tehtiin toukokuulta
syyskuulle, ja kesän aikana kämppä sai seinät,
katon, lattian rungon ja savupiiput. Töitä jatkettiin syksyn ja talven viikonloppuina, ja al-
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Kämppäprojekti alusta loppuun
kukevääseen mennessä kämpässä oli jo lattia,
sisäkatto, muutama tulisija ja nukkumalaverit.
Loppukeväästä ja alkukesästä 2009 kämppärakennusta viimeisteltiin mm. asentamalla ikkunat, rakentamalla keittiö ja uusi käymälä ja
tekemällä viimeistelytöitä ulkona.
Kämppäprojektin käytännön toteutuksesta
ovat vastanneet palkatun puuseppä Simo Laukkasen lisäksi Töölön Sinisten ja Hesparton jäsenet. Kaikki rakennustyö on tehty talkoilla, ja
moni lippukuntien jäsen on käyttänyt suuren
osan kahdesta edelliskesästä työmaalla. Yhteensä projektiin on osallistunut noin 40 nuorta
ja nuorta aikuista, jotka ovat saaneet matkan
varrella arvokasta kokemusta talonrakentamisesta ja ryhmätyöskentelystä.
Projektin rahoitus on peräisin omatoimisesta varainkeruusta, avustuksista, lahjoituksista ja Töölön Sinisten kannatusyhdistyksen

pesämunasta. Merkittävimpiä varainkeruutempauksia olivat lippukuntien ja lauluyhtye AIA:n
yhteiset joulukonsertit joulukuussa 2007 ja 2008.
Lahjoituksia ja avustuksia on saatu niin yksityishenkilöiltä, säätiöiltä, yhdistyksiltä kuin yrityksiltäkin.
Pitkän urakan jälkeen Töölön Sinisillä ja Hesparttolla on jälleen käytössään loistava erämaja,
joka mahdollistaa luonnonläheisen toiminnan
jatkamisen 2000-luvullakin. Kiitos projektin onnistumisesta kuuluu monelle, joukossa niin rahoittajia, taustatyöntekijöitä kuin rakentajiakin.
Oman kämpän ansiosta lippukunnat voivat jatkaa
elämysten tarjoamista nuorisolle nyt ja tulevaisuudessa.

Kaarlo Saukonpää
Vasemmalla: Martti auttaa OLli . Yllä: Saunan sisätilat huokuvat puhtautta. Vieressä:
Kukas se sieltä pilkistää? Taitaa olla Martti
Kyyrö tarkistamassa uutta vessaa.
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Työvaiheet kuvina

A.M.

Valmistelevat työt ja varainkeruu

Projektin alkupäivinä sorvattiin suunnitelmia kasaan Metsäkolon tontilla. Kuvassa vasemmalta
Olli Mattila, vastaava rakennusmestari Jerry Tapio, Ralf Baumann, Petu Tapio ja Kari Teppola.

V

aikka rakentaminen alkoi vasta kesäkuussa 2007, oli kämppäprojektin eteen
tehty töitä jo useamman vuoden ajan.
Aivan ensimmäiseksi tehtävänä oli löytää sopiva
tontti. Kari otti tästä vastuun. Lippukunnalle tarjottiin maaplänttiä muun muassa Sipoonkorvesta
ja Inkoosta. Se oikea löytyi lopulta kuitenkin
tutuilta kulmilta. Tarvittava rakennusmateriaali,
hirret, löytyi puolestaan Petun suhteilla. Pitkän
linjan hespartto, Kiki, suunnitteli rakennusten
pohjaratkaisut. Ja pelin viimeinen pala loksahti
paikalleen, kun puuseppäjedi Simo saatiin puikkoihin. Taustatöihin kuului myös varainkeruu,
missä vetovastuu oli kannatusyhdistyksellä.

Lippukunnan omista varainkeruutempauksista
näkyvimpiä olivat vuosina 2007 ja 2008 yhdessä
lauluyhtye AiA:n kanssa järjestetyt joulukonsertit.
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Työvaiheet kuvina
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Valmistelevat työt ja varainkeruu
Rakennusprojektin ylikapellimestari, kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Kari Teppola ja kämpän arkkitehti Kiki Pesola pohtivat kämpän sijoituspaikkaa keväällä 2005.

T.L.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kuvassa ensimmäinen versio kämpän pohjapiirrustuksesta ja Oulunkylän rakennuksen sähkösuunnitelmat. Haasteena oli löytää hyvä yhteensopivuus pohjien välillä,
jotta voitaisiin käyttää mahdollisimman paljon vanhoja salvoksia.
S.L.

Kuva:
T.L.

R.B.

Legendaarinen puuliiteri, kavereiden kesken kakkamaja, siirrettiin ja kasattiin tontille Hirfsalan kämpän tyhjennyksen yhteydessä vuoden 2005 lopulla. Kuvassa Olli
Mattila tyytyväisenä ensimmäisen hirsikerran kokoamisen jälkeen.

Rakentamisen mahdollistamiseksi tilattiin uudenkarhea soratie.

A.M.
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Työvaiheet kuvina
Oulunkylä

K

ämppähankkeen rakennusvaiheen ensimmäisenä näyttämönä oli Oulunkylän
vanhan kansakoulun ympäristö. Kämpän hirret, ikkunat ja ovet ovat peräisin koulun
vanhasta opettaja-asuntolasta, joka purettiin
yläkerrassa sattuneen tulipalon jälkeen. Ikkunat ja ovet oli varastoitu rakennuksen kosteaan
kellariin, ja hirret pinottu pressun alle kellarin
päälle. Hirsikasa, joka käsitti noin 800 erilaista,
eripituista ja erikokoista hirrenpätkää, siirrettiin
epäilyttävästi Schwarzeneggeriä muistuttavan
kuskin kuorma-autolla kämpän tontille. Wanhan
käsinveistetyn hirsikehikon ominaisuuksiin kuuluu se, että jokaiselle hirrelle on vain yksi oikea
paikka, johon se sopii. Hirsien ollessa aivan sekaisin kuluivat kesäkuun ensimmäiset tontilla
vietetyt viikot läjän järjestelyyn ja oikean paikan
löytämiseen jokaiselle hirrelle. Hommaa ei helpottanut se, että hirsien numerointi oli kulunut
pois sillä tarkkuudella, että usein raksaajille ilkkui vain sileä vanerinpala hirren päässä.

O.M.

Hirsiläjä valmiina siirtoon, pressut ja
tuet on purettu pois. Taustalla pilkottaa
varsinainen koulurakennus, josta saa
kuvan asuntolan alkuperäisestä ulkoasusta.

Hämmästyttävän selvä merkintä hirren päässä.
Suurimmasta osasta hirsiä oli numerointi kulunut kokonaan pois.

K.S.

Kämpän ja saunarakennuksen hirret kurkistelevat varastostaan asuntolan kivijalan päältä.
K.S.
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Oulunkylä
Hirsivuoren welho ilmestyi kesken työurakan manaamaan raksaajia, muttei onnistunut karkottamaan heitä.

K.S.

K.S.

O.M.

Hirsikuormaa puretaan kämpällä. Pisimmät hirret piti sahata poikki, jotta ne saatiin mäkeä ylös
kuorma-autossa.
Mara ja Simo hirren kimpussa. Hirsien pituudet
vaihtelivat 30 sentin ja 11 metrin välillä.

K.S.

Hirsipalapeliä parhaimmillaan kämpällä, kokoamisvuorossa tuleva saunan takaseinä. Mittanauha,
mielikuvitus ja kärsivällisyys olivat hirsien järjestelyssä tärkeimmät työkalut.

Kämpän kehikkoon kuuluva 11-metrinen hirsi
matkalla kohti talvisäilytystä. Hirren paino on
noin 200 kg, joten vahvat kantajat olivat kysyttyjä.
K.S.
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Perustukset ja valamistyöt
Saunan peruskivi matkalla kohti ikuista
hautaansa 30.6.2007. Peruskivi muodostuu puolen litran pullosta, jonka sisälle
on säilötty Pihauksen numero 1/2007 ja
15 senttiä pesämunarahaa. Peruskiven
laskemisen suoritti Kake.
K.S.

S.L.

Saunan perustusten tekoa. Betonista valetulle tasoitukselle tehtiin kevytsoraharkoista tolpat. Habaa
kasvattamassa Simo ja Ralf.

I
O.M.

Rautainen parivaljakko Mara ja Euromix. Betonimyllyn käyttö on yllättävän
tarkkaa työtä, ennen kaikkea
sekoitussuhteen helpon epäonnistumisen vuoksi.
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lman kunnon perustuksia on turha rakentaa
taloa, ja niinpä kuuluivat betonihommat olennaisesti myös kämppäprojektiin sen jokaisessa
vaiheessa. Perustusten lisäksi tarvittiin laastia harkkojen väliin, tasoitetta seiniin ja sementtiä kalliossa
oleviin kuoppiin. Kämppä ja sauna on perustettu
kevytsoraharkoista kasatuille tolpille, joiden sisällä
on raudoitettua betonia ja alla samaa kamaa tasoitusvaluna. Tulisijojen alla on betonilaatat. Osa sisäseinistä on muurattu harkoista, jolloin laastia on
tarvittu niiden väleihin. Kautta kämppähankkeen
tuotettiin tarvittava lälli uskollisella Lescha Euromix 125 -betonimyllyllä, jonka kanssa projektin
kakkosmies Mara muodosti usein rautaisen parivaljakon. Betonihommien parissa vietettiin kämppähankkeen pisin työpäivä, joka päättyi vasta 01.30
saunan perustusten valmistuttua. Kämpän ja saunan
peruskivet on muurattu tulisijojen alla olevan betoniperustuksen sisään.
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Perustukset ja valamistyöt
O.K.

Kämpän tulisijojen
alusta täytettiin kevytsoralla Liinan,
Ainon ja Tontun
toimesta
kesällä
2008. Soran päälle
valettiin myöhemmin betonilaatta.
S.L.

O.K.

Olli kämpän peruskiveä
laskemassa. Muovipullon
sijasta betoniin haudattiin
pakki, joka sisältää 75vuotisjuhlapihauksen ja
rahaa.

Kämpän perustuksiin tarvittiin paljon betonia, joka
kuljettiin kottikärryillä
myllyltä kohteeseen. Leo
ja Simo valamassa kämpän tolpan tasoitusvalua
kesällä 2008.

K.S.
K.S.

Myös savupiippuihin
tarvittiin betonimyllyn
tuotetta. Valmishormin
ensimmäistä
harkkoa paikalleen
asettelee Simo elokuussa 2008.

Perustusten teko alkoi terästankojen reikien poraamisella. Tösin kiiltokuvapoika Ralf vauhdissa kesällä 2007.
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Hirsityöt

H

irsityöt ovat se kämpän rakentamisen
osuus, joka usein mielletään projektin keskeiseksi työnkuvaksi. Ja eikä aivan syyttä;
hirsikehikon kokoaminen on ollut kämppähankkeen eniten työvoimaa vaativa osuus. Pisimpien
hirsien ollessa 11 metriä pitkiä ja tavoitteen ollessa
niiden nostaminen kolmen metrin korkeuteen on
tekijöitä todella tarvittu. Sekä saunan että kämpän
kehikot koottiin kesäloma-aikana, joten tarvittava
määrä tekijöitä onneksi löytyi. Hirsihommien omaleimaisuuden vuoksi muodostui niiden ympärille
omaa raksaslangia, joka avautuu täysin vain mukana olleille. Väline nimeltä ”spede” on esimerkiksi
puuvarren päässä oleva metallipultti, jonka avulla
hirsien tapit lyötiin paikalleen. ”Pekka” sen sijaan
on pidike, jolla raskaat hirret saatiin pysymään paikallaan ennen kiinnittämistä. Hirsirakentamiseen
on projektin aikana käytetty noin kaksi kuukautta
aikaa.

K.S.

Mystinen ”spede” tositoimissa.
Spede on Tapsan vasemmassa
kädessä oleva vehje, jonka avulla
hirsien tapit lyötiin paikalleen.

Rakennusten seinät eristettiin pellavalla, joka levitettiin rullalta hirren
alapintaan ja niitattiin kiinni. Pellavarullan kimpussa Kake, ja työn alla
saunarakennuksen viimeinen hirsi.
M.K.
K.S.

Mara, Ralf ja ”Ralfin kulma”, saunarakennuksen kirkkaasti eniten päin mäntyä
mennyt osa. Salvoksenteon salat oppii vain
tekemällä, mutta tekemällä oppiminen ei
ole paras mahdollinen toimintamalli harjoittelukappaleen ollessa itse saunarakennus.
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Hirsityöt
Tösimiehetkin osaavat porata. Ollit saunarakennuksen
kimpussa, vuorossa entisen ikkuna-aukon tukkiminen
paikkahirsillä.

K.S.
K.S.

Kämppä heinäkuussa 2008. Rakennustelineet
tehtiin lankuista ja kuusitolpista, ja ne osoittautuivat varsin tukeviksi.

Pisimpien hirsien nostamiseen tarvittiin melkoinen määrä käsiä.
S.L.
S.L.

Topin taitavassa käsittelyssä hirsi muotoutuu sopivaksi. Alkuperäisen rakennuksen kehikko muutettiin paremmin
Tösin tarkoituksia vastaavaksi, minkä seurauksena osa ikkuna-aukoista tukittiin ja väliseiniä siirrettiin uusiin paikkoihin.

Siististi
pinoissa
odottavat kämpän
hirret työn etenemistä. Kämppärakennuksessa on yhteensä yli 1,5 kilometriä
hirttä.
K.S.
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Salvoksien salatiede
K.S.

O

letko koskaan miettinyt miten hirsitalojen
kulmat pysyvät kasassa? Hirsien päät on
muotoiltu erityisellä tavalla, joka mahdollistaa niitten lukittumisen tiiviisti paikoilleen. Näitä
liitoksia kutsutaan salvoksiksi, ja niiden veistely on
salatiedettä. Raksaprojektin aikana vanha hirsikehikko muutettiin uuden talon tarpeisiin sopivaksi,
ja samalla jouduttiin veistelemään iso määrä uusia salvoksia ja paikkaamaan vanhoja ikkunoiden
aukkoja. Pienen harjoittelun ja opiskelun jälkeen
veistely alkoikin jo sujua ja kulmat alkoivat näyttää
alkua paremmalta. Harjoittelu tekee mestarin!

K.S.

Hirsimestari Leonardo da Salvos luovassa hurmoksessa.

Ralf veistelee vauhdilla ja tarkkuudella.

Ralfin kulma sijaitsee saunarakennuksen pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella, ja on maailmanlaajuisesti tunnustettu maailman parhaimmaksi
kulmaksi. Se on oikein kulmien kulma, johon kaikki muut kulmat nojaavat, ja ilman sitä sauna olisi
vain mitätön hirsikasa. Täydellinen.
O.M.
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Salvoksien salatiede

Olli M- naputtelemassa salvosta oikeisiin mittoihinsa. Työ on
yhtä vaativaa kuin aikapommin
purkaminen. Tässä työssä tarvitaan yli-inhimillistä tarkkuutta
ja teräksisiä hermoja, eikä virheisiin ole varaa. Onneksi jokainen tösi täyttää vaatimukset
leikiten.

S.L.

S.L.

Ralf ihmettelee valmista hirsikehikkoa, joka hohtaa vuosisatoja
vanhaa viisautta. Taidokkaasti
veistetyt salvokset loksahtavat
paikoilleen kuin kohtalon johdattamina ja koko maailmankaikkeus saavuttaa harmonian.

Sauna rakenteilla vuonna 2006.
Olli Raitio ja Olli Mattila asettelevat rutiininomaisesti hirsipalaa
paikoilleen. Jos hirsi asettuu väärään asentoon, voi uhkana olla
saunan välitön romahtaminen!
Puuseppä Simo Laukkaselle jännitys on liian hermoja raastavaa.
K.S.
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Kattotyöt
K.S.

Työasento ei kattohommissa ollut aina helpoimmasta päästä. Kuvassa Simo ja Olli
kiinnittävät tuulensuojalevyjä.

S.L.

S.L.

Aluskatetta kiinnittämässä. Vasemmalla:
Ralf automatisoituu. Yllä: Tösin varjo on
mieltynyt manuaaliseen malliin.

P

erustusten ja seinien teon jälkeen oli molempien kesien lopussa tärkeää saada (vesi-)
katto pään päälle ennen talven tuloa. Tellinkejä piti yleensä ensin korottaa, minkä jälkeen kurkihirsi saatiin nostettua paikoilleen. Tämän jälkeen
edettiin kattovasojen asentamisen kautta tuulensuojalevyihin, joita oli liki mahdotonta pitää ehjänä.
Aluskatteen kiinnitys – varsinkin tuulisena päivänä
– oli melkoista puuhaa, sillä ohut kangas piti nitoa
yläpuolelta kiinni kohtuullisen harvassa olleisiin
kattovasoihin. Kun lopulta ruodelaudat saatiin paikoilleen, päästiin asentamaan kattopellit, joista lähti
metallinen star wars –ääni taivutellessa. Viimeisenä
silauksena askarreltiin paikoilleen rännit, joihin piti
saada täsmällinen kaato. Uskomatonta, miten vettä
täynnä oleva putki toimiikaan mittana.
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K.S.

Peltikate napsahteli kivasti paikoilleen, kunhan ensimmäinen palanen
saatiin oikeaan kulmaan. Työturvallisuudestakin pidettiin huolta – huomaa Simon turvaköysi.
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Kattotyöt
K.S.

K.S.

S.L.

S.L.

Yllä: Tösin akrobaattiryhmän tasapainoiluharjoitukset korkeuksissa kuuluivat olennaisena
osana kattotöihin.

Vaeltajaryhmä Hirfsalan pojat Miska ja Leo
kattovasan kimpussa.

S.L.
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Ikkunoiden raaputus
S.L.

Hespartot olivat aina valmiina maalaamaan ikkunoita jopa arkipäivisin ja
aina yhtä ahkerina. Hymystä päätellen homma ei
ollut yhtään hullumpi.

S.L.

Ikkunoita maalatessa täytyi
olla tarkkana kuin porkkana,
ettei maalannut vahingossa arvokasta ikkunalasia. Aitoa käsityötä voi ihailla molemmissa
rakennuksissa.

S.L.

Hirvet-vartio
työn
touhussa. Lämpölampun näppäri käsittely
jätti maalin pehmeäksi, jotta se voitiin
raaputtaa suhteellisen
helposti irti vanhasta puupinnasta. Olli,
Max ja Otto raaputtamassa tällä kertaa
keittiön ovea.
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Ikkunoiden raaputus

T

iesitkö että myös kaikki kämpän ikkunat ja ovet ovat kierrätysmateriaalia?
Tämän mahdollisti raksaajien ahkerat
kunnostustalkoot jotka jatkuivat läpi koko projektin Simo Laukkasen verstaalla Töölössä.
Homma alkoi vanhan maalin kärsivällisellä
poistamisella. Kun raaputtimen sai oikeaan
asentoon ja lämpölampun päälle alkoivat
maalilastut lentää. Esiin tuli vähitellen hieno
sata vuotta vanha puupinta täysin uuden veroisena. Vähän maalia päälle ja muutaman
ikkunaruudun vaihto, ja voila, valmista tuli!
Ikkunat ovat tekijöidensä näköiset!

Simo poistaa yli satavuotiseen ikkunankarmiin jääneitä nauloja pienoissorkkaraudalla.

K.S.

S.L.

Emakot raaputtamassa ovea ammattimaisin ottein. Työn iloa.

O.M.

Ovien ja ikkunoiden kunnostustöissä työkalut oli paha tapa olla aina hukassa. Kuvan
tilanne on harvinainen.
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Pihatyöt
S.L.

Tösin uusi sukellusvene SS saostuspallo
S.L.

Keturan viuhke, kuinka puilla riittääkään juuria.

T.L.

Luovuttihan se petäjä lopultakin.

Yhteistyö on voimaa
- myös kaivamisessa.
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V

arsinaiseen talonkokoamiseen liittymättömiä, mutta hyvin merkityksellisiä
työtehtäviä oli tarjolla tontilla rutkasti.
Parasta partiossa –listan ikisuosikit – kantaminen
ja kaivaminen – olivat vahvasti edustettuina. Jo
ennen perustusten tekoa piti kalliopohja puhdistaa
huolellisesti. Myöhemmin piti kaivaa kuopat poistovesiputkille ja saostuspalloille ja peittää nämä
S.L. huolellisesti maalla. Salaojitus vaati niin ikään
kaivamista, sekä uutena elementtinä soran (tai
Hanan maarakentajanäkökulman mukaan murskeen) kärräämistä ympäri tonttia. Muutama puu
oli kasvanut juuri sellaisiin kohtiin, joihin Tösi
oli päättänyt laittaa saunan, kämpän tai polun.
Sitkeimpien yksilöiden kanssa saatiin tapella
useampi tunti, ennen kuin ne lopulta suostuivat
antautumaan juurineen. Polttopuitakin tehtiin
muutama motillinen, ja varsinkin ennen avajaisia
piha piti siistiä kaikesta rakennusjätteestä.
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Pihatyöt
O.M.

Parhaimmista kohdista maa irtosi rullaamalla (kunhan
ensin oli katkottu
noin sata juurta).
Työn
touhussa
Kake ja Ralf.
T.L.

O.M.

Kämpän televiestintäjärjestelmät edustavat eräkämppien kuuminta hottia. Kuvassa Kake asentaa saunan ja
kämpän välistä puhelinlinjaa.

Puiden pilkkominen ja kärrääminen oli harvoja
talvella
tehtäviä
ulkohommia. Ralf
ottamassa ansaittua paussia raskaasta kokopäiväpuurallista.

Maailman vahvin nainen – Peppi P... eikun Aliisa – näyttää kantamisen mallia.
Kyydissä pari lekaharkkoa.

Saostuspallojen ympärille piti saada soraa,
joten murskeesta suodatettiin pienin kiviaines
pois. Haukat-vartiolla oli homma hanskassa
ja hanskat Tanskassa.
S.L.

S.L.
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Sisätyöt
K.S.

P

erustusten tekemisen, hirsipalapelin
kokoamisen ja katon rakentamisen jälkeen sisätyöt ovat oikein tervetullutta
vaihtelua. Kyseessä on nimittäin projektin
kenties kevyin työvaihe. Nämä loppusuoran
tehtävät kuitenkin vaativat suurta huolellisuutta, koska käytännössä mitä myöhemmin
jokin palikka naulataan kiinni, sitä enemmän
se jää näkyviin. Näennäisestä keveydestä
huolimatta sisällä saatiinkin kulumaan useampi kuukausi. Sisätyöt pyrittiin ajoittamaan
talveen, kun ulkona touhuaminen oli kylmää
ja kosteaa.

Simo öljyämässä Kämpän
lattiaa, jotta sen hohto säilyisi muuttumattomana jälkipolvillekin.

Kake mahtuu vaikka mistä kolosta.
Nokkelaa toimintaa ja notkeutta tarvittiin raksalla päivittäin, kun aina
löytyi naulattavaa haastavista paikoita.
S.L.
K.S.

Mitö olisi sisätyö ilman uskollista radiotamme. Tätä koviakin kokenutta mölytoosaa on korjailtu jos jonkinmoisilla
ilmastointiteippivirityksillä. Kaikesta huolimatta, se jaksoi päivästä päivään saada
meidät jaksamaan vielä hieman pidempään.
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Sisätyöt
S.L.

Hansu keskittyy puhdistamaan ja kiillottamaan
metallikaminan aaltoilevia ornamentteja.

K.S.

Antti Jäppinen kiinnittämässä ovilistoja. Vaihtoehtoina paineilmalla toimiva naulapyssy tai vanha kunnon vasara.

Ralf pääsi naulapyssyn makuun lattialautoja kiinnittäessä.
K.S.

O.M.

Simo tasapainottelee itsetehdyn tellingin päällä ja
mittailee kattovasojen pituutta. Kämpän sisäkaton
rakentaminen haastoi monen tösin kohtaamaan korkeanpaikan kammonsa ja kiipeilemään välillä melko
kiperissä paikkoissa.
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Raksaelämää

O

n perjantai ja takana on raskas kouluviikko, raahaudut kotiin ja pakkaat
tavarat, sillä on aika lähteä raksalle!
Aurinko paistaa ja auton keula suunnataan kohti Långvikia. Simo on jo paikalla rakentamassa
ja rupeatte heti töihin. Kun tehdään, tehdään
kunnolla. Työt jatkuvat kahteentoista illalla.
Tunti saunomista ja koomaamista, ja uni tulee
silmään välittömästi. Sama tahti jatkuu koko
S.L.
viikonlopun. Sunnuntaina tuntee tehneensä.
Raksaprojekti toteutettiin lähes sadan ihHaukat seikkailijaryhmä hengähtää hetmisen yhteistyöllä. Osa oli tukemassa ja osa
ken varjossa.
rakentamassa iltaisin, viikonloppuisin ja välillä
jopa muutamia viikkoja yhteen putkeen. Tiukan
ja tehokkaan raksaamisen mahdollisti leppoisa
ilmapiiri, oikea asenne ja hyvät tukijoukot. Raksaajien jaksamista lisättiin maukkaalla ruualla,
saunomisella, lautapeleillä ja jopa elokuvilla!
K.S.

S.L.

Viiru työn uuvuttamana.

Kunnon proteiinipaukku raksamiehen tiellä pitää.
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Martti ja Simo kahvilla
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Raksaelämää
O.M.

Simon (loputon) työlista näytti oikean suunnan.

O.M.
S.L.

Välillä syötiin herkullista mustekalaa ja suussa sulavaa herkkusieniartisokkapastaa.
Varsinkin Paulan ollessa kokkaamassa, oli
ruoassa määrän lisäksi maksimoitu myös kulinaristinen nautinto.
S.L.

S.L.

Välillä vähän väsytti.

Hakatyttöjen kämpältä löytyi mielenkiintoista rekvisiittaa, josta irtosi hupia
moneksi illaksi.
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Rekrytointi

O

nnistunut työvoiman rekrytointi oli kämppäprojektin onnistumisen kannalta keskeistä. Palkattujen ammattimiesten määrän rajoittuessa yhteen oli työporukan kasaaminen lippukunnan humanisteista, teekkareista, lukiolaisista ja koululaisista olennaista
taustatoimintaa. Työvoiman rekrytoinnissa keskeisellä sijalla olivat puhelinyhteydet ja Tösin
keskustelufoorumi. Ajoittain myös järjestettiin erityistempauksia joukkojen mielenkiinnon
herättämiseksi, näistä tempauksista mainittakoon kesän 2008 Erilainen viikonloppu ja Raksa
hero -viikonloppu. Töölön Sinisten koko johtajisto osallistui parhaan kykynsä mukaan rakennustoimintaan. Myös Tösin vanhempi kaarti kantoi arvokkaan kortensa kekoon, ja Hespartostakin saatiin ajoittain pientä vahvistusta. Työntekijöiden oma-aloitteisuudessa raksalle tulemisen suhteen oli kautta linjan toivomisen varaa, mutta tarpeellinen rakentajajoukko
saatiin kasaan, mistä valmis kämppä olkoon todisteena. Loppujen lopuksi jakautui työmäärä
seuraavasti: nykytösit 2/5, vanhat tösit 1/5, Simo 1/5 ja vanhat hespartot, nykyhespartot ja
ulkopuoliset 1/5.

Ralf Baumannin käsialaa oli raksaa yleisesti mainostanut kolmen julisteen
sarja, joista ylivoimaisesti vetoavin esitti Laukkasten Viiru-koiraa. Sloganina
kuului: ”Tule Raksalle. Kehität itseäsi ihmisenä.”
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Rekrytointi
Erilaisen viikonlopun juliste oli ensimmäinen
pitkässä raksamainosten sarjassa. Tuotos on
Jude Haapkylän käsialaa.

Raksan loppukiriksi suunniteltua kesän 2009 Raksaleiriä varten toteutti Kake tösiläistä realismia
edustavan hengentuotteen. Kuvassa keskimääräinen
Töölön Sinisten johtaja työmaavarustuksessaan.

Myös
itse työmaalla pyrittiin työintoa
pitämään yllä visuaalisin keinoin. Oheinen, kannustava
kyltti ilmestyi työmaan käymälän oveen jo projektin alkuvaiheessa ja auttoi osaltaan työporukkaa jaksamaan.

Olli Mattila teki silmiä hivelevän Raksa Hero -julisteen
kesän 2008 samannimistä viikonloppua varten. Tämä,
kuten muutkin julisteet, oli esillä Tösin kololla.
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Vartiolaiset vauhdissa

Raksaleirin viikonloppuna vartiolaiset saivat tehtäväkseen siirtää puuvaja uuteen paikkaan. Kun rakennus oli purettu ja hirret siirretty, päästettiin juniorit irti. Into ja vauhti oli
huikea. Vajaassa tunnissa seinät nousivat ja lattialaudat saatiin paikoilleen.

14:50

15:04

15:29

15:38
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Hespartot raksalla
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Puoli kesälomaa pumpuissa...

S.L.

S.L.

P

umppasimme vettä saunaan, pumppasimme vettä ruokaan, teimme kuumia
voileipiä, kannoimme välipaloja raksalle.
Veimme koirat lenkille. Sekotimme mehua raksalle. Irrotimme nauloja. Homeenestimme lautoja. Äiti teki ruokaa ja autto raksalla ja isi rakensi
kämppää.
Ruoka oli hyvää...paitsi hummerikeitto.
Pumppasimme vettä tiskiin ja tiskasimme. Pesimme kämpän seinää. Pumppasimme vettä
raksalle. Pumppasimme vettä betonimyllyyn.
Pumppasimme vettä juomapaikalle. Keräsimme
nöyhtää vessankuivikkeeksi, Viiru auttoi meitä
kaivamalla turvetta maasta, Alma loikoili yleensä saunan kuistilla. Sadevesitynnyreiden peseminen oli kivaa, menimme sinne sisään. Tehtiin

kanervanjuurisormuksia. Hannes ja Jarkka ja Olli
(ei Mattila tai Raitio, toim.huom.) oli välillä raksalla. Olli oli aika kova menemään.
Tonttu ja Saskiakin oli välillä raksalla. Tontun kanssa kannettiin pari säkillistä (2m³, toim.
huom.) lekasoraa ämpäreillä ja saaveilla piipun
perustuksiin. Saskian kanssa tyhjensimme kellarikuopasta vedet, se oli kivaa, kun me teimme
järjestelmän. Anni Pesukarhut-laumasta ja sen
äiti ja isä ja pikkusisko oli yhtenä viikonloppuna,
silloin pumpattiin vähän vähemmän vettä. Me
kerättiin Annin kanssa mustikoita ja leikittiin.
Pumppasimme vettä ämpäriin ja pumppasimme vettä maitotonkkaan, se oli painava ja sen
piti olla pumpattu, kun raksalta tultiin syömään
ja ne saattoivat kantaa sen. Lämmitimme saunaa,
kun kukaan muu ei kerenny. Se oli kivaa ja sauna oli mukava. Välillä ei tarvinnu pumpata, jos
sadevesitynnyrissä riitti saunavettä. Kun Kasu ja
Topi ja Elsa (Koira) oli siellä, tehtiin iltanuotiota
Sallan ja Petjan kanssa ja poltettiin kuusenhavuja
ja pumpattiin vettä, leikittiin rosvoleikkiä. Petjalle sopi aika hyvin Hakatyttöjen parta ja hiukset.
Elina Hirvet-laumasta oli meidän kanssa
jonkun aikaa. Senkin kanssa pumpattiin vettä
ja poltettiin roskia ja veistelimme. Elinan aikana joulupukki kävi Hakatyttöjen kämpällä aika
monta kertaa. Nukuimme ja söimme siellä. Ja
pumppasimme vettä saaviin. Pumppasimme
vettä kannuun. Pumppasimme vettä aamulla ja
pumppasimme vettä illalla.
Joskus joku muisti viedä meidät uimaan.

Liina Laukkanen - Orava
Aino Laukkanen - Susi
Juttu julkaistu aiemmin Hehkussa 01/09
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Piirustuksia

Ralf Baumann piirsi kesän 2007 aikana Hakatyttöjen buukiin osuvia tilannekuvia.

Piirustuksia

Kämppä-Pihaus 2/2009

Kesän aikana syötiin tulista chili-tonnikalaa, otettiin aurinkoa ja seottiin hirsisudokuun.
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Piirustuksia

Kun valutyöt kerran aloitettiin, oli ne pakko saattaa loppuun - vaikka kello löisi jo puolta yötä.

Piirustuksia

Kaarlo Saukonpään näkemys eräästä raksaviikonlopusta.

Kämppä-Pihaus 2/2009
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Pohjapiirustukset
Kämppä
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Pohjapiirustukset
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Sauna

Yläkerta

Alakerta
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Ajo-ohje kämpälle
Kämpän tontti

Kämpän koordinaatit
60°06,654´N
24°36,191´E		

P

H

elsingin keskustasta ajetaan Länsiväylää
(kantatie 51) Kirkkonummen suuntaan.
Noin 5 kilometriä Kirkkonummen ja
Espoon rajan jälkeen tulee vastaan liikennevaloliittymä, josta käännytään vasemmalle Hirsalantielle (seurataan tienviittaa,
jossa lukee Hirsala). Risteyksen kohdalla vasemmalla
puolella on Ericssonin tehdas ja oikealla Shell-huoltoasema.

Tösi-kyltti opastaa perille
kioski. Medvastintietä jatketaan noin 2 kilometriä, jonka jälkeen käännytään jälleen vasemmalle
Hummelvikintielle. Risteyksessä on musta tienviitta, jossa lukee Tösi. Tietä ajetaan n. 1 kilometrin verran, kunnes vastaan tulee parkkipaikka
tien oikealla puolella.
Parikymmentä metriä parkkipaikalta eteenpäin
lähtee etuoikealle kämpälle menevä tie, jonka
alussa lukee 99 – Töölön Siniset. Soratien päästä
löytyy itse kämppä.
Matkaa kämpälle on Töölöntorilta noin 36 kilometriä. Alueen osoite on Hummelvikintie 99,
02420 Jorvas..

Hirsalantietä ajetaan n. 6 kilometriä Långvikin kylään,
josta käännytään vasemmalle Medvastintielle. Risteyksen kohdalla on VPK:n
rakennus, seurojentalo ja
Maailman kaksi napaa – Töölö ja Metsäkolo
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