
Tervetuloa Nollaan! 
Nollan ideologiana on edistää hiilineutraaliuteen tähtäävää luonto- ja lähimatkailua. Pyrimme 
tarjoamaan helposti saavutettavia retkikohteita mielenkiintoisissa ympäristöissä. Mikäli et löydä 
näistä ohjeista vastausta kysymyksiisi, soita meille numeroon 010 384 5000. Soittoaika 10-16,
muutoin vain hätätapauksessa.

Miten pääsen sisään Nollaan?
Nollan ovi toimii ovikoodilla, jonka olet saanut sähköpostitse ennen saapumistasi. Syötä koodi 
älylukkoon painamalla aluksi ja lopuksi tähti (vasen alakulma) ja lukitus aukeaa. Mikäli koodi 
menee viisi kertaa väärin, ovi menee 10 minuutin pituiseen lukitustilaan, jonka jälkeen koodin voi 
syöttää uudelleen. 

Miten liesi toimii?
1. Aloita painamalla käynnistysnappia (pyöreä, oikea kulma) noin 2 sekuntia. Anna laitteen 

käynnistyä noin 2 minuutin ajan. 
2. Laite käynnistyy automaattisesti keittotilaan (pidä kansi auki). Voit säätää lämmön 

tasoa vasemmanpuoleisesta säätönupista. Mikäli haluat laitteen lämmitystilaan, kierrä 
säätönuppia 2–3 kertaa edestakaisin numeroiden 1–6 välillä. Vasempaan alakulmaan 
syttyy merkkivalo ja laite on tällöin lämmitystilassa. Sulje kansi. Lämpötilaa voi säätää 
säätönupista.

3. Liesi sammuu painamalla samaa nappia 2–3 sekunnin ajan, millä laite käynnistyy. Laite käy 
sammutuksen jälkeen vielä noin 5 minuuttia.

4. Liesi on turvallinen ja suunniteltu alun perin venekäyttöön ja savukaasut ohjataan ulos 
Nollasta. Käytämme ainoastaan uusiutuvista raaka-aineista valmistettua polttoainetta.

Nollan siivous
On erittäin tärkeää, että jätät Nollan siistiksi seuraavaa asiakasta varten. Tiskaa astiat hyvin, 
lakaise lattia, tomuta täkit ja petaa sängyt. Jätä myös hylly ja liesitaso siistiksi.

Mikäli jokin on mennyt rikki, hävinnyt tai likaantunut, ilmoita siitä meille. Meille on erittäin 
tärkeää, että Nollat pysyvät siisteinä ja hyvin hoidettuina. Viethän myös kaiken mitä toit 
mukanasi ja jos huomaat Nollassa tai luonnossa jotain sinne kuulomatonta, auta meitä ja 
ympäristöä ottamalla ne mukaasi. Mikäli sinulla on mitä tahansa ajatuksia, miten voisimme 
toimintaamme parantaa, laita meille viestiä info@nollacabins.com.



Sänky 2 kpl
Peitto     2 kpl
Tyyny     4 kpl
Torkkupeitto   2 kpl
Istuintyyny   1 kpl
Pöytä    1 kpl
Sammutin   1 kpl
Palovaroitin   1 kpl
Kattila    1 kpl
Paistinpannu   1 kpl
Lasta    1 kpl
Patalappu   1 kpl
Haarukka   2 kpl
Veitsi     2 kpl

Lusikka   2 kpl
Pikkulusikka 2 kpl
Lautanen 2 kpl
Kulho 2 kpl
Puukko 1 kpl
Muki  2 kpl
Lasi   2 kpl
Tiskiharja ja -rätti 1 kpl
Sieni   1 kpl
Tarjotin   1 kpl
Valaisin (USB kytkennällä) 1 kpl
Harja ja rikkalapio  1 kpl
Mela    2 kpl
Pelastusliivit   2 kpl

Nollan varusteluettelo

Petaathan sängyt kuten kuvassa

Mikäli et ole vuokrannut 
petivaatteita, muista ottaa 

retkelle mukaan eväiden 
lisäksi myös tyynyliinat ja 

pussilakanat!



Grillaaminen
Nollamökkiläisillä on käytössä Big Green Egg grilli. Grilli on toimintaperiaatteiltaan 
yksinkertainen. Grillin ala- ja yläosassa olevia ilma-aukkoja säätämällä pystyt valitsemaan 
oikean lämpötilan. Täytä hiiliä korkeintaan alaosan yläreunaan asti. Käytä hiiliä varovasti, jottei 
lämpötila nouse liian kuumaksi. Muista tarkistaa myös, että grillin alaosassa ei ole tuhkaa ja 
ilma-aukko on auki. Hiilet löytyvät grillipaikalla olevasta arkusta.

Vesipiste
Isosaaressa vesipiste löytyy saunarakennuksen eteläpuolelta. Vesipiste on ulkona, rakennuksen
seinässä. Se on merkitty Vesipiste-kyltillä, joten sen löytää helposti. Vesi tulee Isosaaren 
putkea pitkin Santahaminasta ja on samaa juomavettä kuin Helsingissäkin. Tiskaa myös astiat 
vesipisteellä.

WC-tilat
Wc-tilat löytyvät saunarakennuksen etelä- ja pohjoispäädyistä. Klo 15.00 – 19.00 välisenä 
aikana käytäthän eteläpuolen wc:tä ja huomioit naisten sekä miesten saunavuorot, koska käynti 
pohjoispuolen wc-tiloihin tapahtuu suihkutilojen läpi.

Sauna
Saunoessa on käytettävä uima-asua. Sauna lämmitetään saari-isännän toimesta ja on käytössä 
seuraavasti:

 — Miehet klo 19.00 – 20.00
 — Naiset klo 20.00 – 21.00

Henkilökunta
Saaressa toimii saari-isäntä, jonka saatte ongelmatapauksissa kiinni numerosta 010 384 5000.

Tulenteko on Isosaaressa sallittu vain osoitetuilla pakoilla.
Uinti ja kanootilla liikkuminen saaren eteläpuolella on merenkäynnistä 

johtuen ehdottomasti kielletty. 



Yhteydet Isosaareen
Retki alkaa Vanhan kauppahallin edessä sijaitsevalta Lyypekinlaiturilta, mistä yhteysalus M/S 
Taxen kuljettaa saareen klo 11:30. Paluu Isosaaren satamasta lähtee klo 10:45. Matka-aika on 
noin 30 minuuttia. Et tarvitse kuljetukseen erillistä matkalippua, sillä kuljetus sisältyy majoituksen 
hintaan. Esitäthän veneenkuljettajalle saamasi varausvahvistuksen noustessasi kyytiin. 
Muistathan myös saapua paikalle riittävän ajoissa (noin 15 minuuttia) ennen matkan alkua. 

Toivotamme sujuvaa retkeilyä Nolla-mökissä!
 
Hätätapauksia varten saaressa toimii saari-isäntä, jonka tavoittaa numerosta 010 384 5000. 
Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen info@nollacabins.com

Instagram: @nollacabins  #Nolla #Nollacabins


