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Muusikkojen liiton taiteilijaresidenssi / 2 Knivet Road   (päivitetty 13.7.2017) 
 
OHJEITA 
 
Nämä ohjeet löytyvät Muusikkojen liiton nettisivuilta osoitteesta www.muusikkojenliitto.fi/residenssi 
 
Myös olohuoneen Playstation 3:n internet-selain hakee automaattisesti residenssisivun kotisivukseen. 
 
Residenssi sijaitsee noin vuonna 1885 rakennetussa kolmikerroksisessa tiilitalossa Fulhamissa lähellä Fulham 
Broadway -metroasemaa ja Chelsean Stamford Bridge -jalkapallostadionia. Talo ja piha on remontoitu alkuvuodesta 
2012 residenssikäyttöön. 
 
Astiat ja ruokailuvälineet 
 
Huoneistossa on perusastiasto, ruokailu- ja ruoanlaittovälineitä sekä tiskikone. Jos jotakin olennaista puuttuu, ole 
yhteydessä liiton toimistoon. 
 
Pese astiat ennen lähtöäsi ja laita ne paikoilleen. Astioiden pesu ei kuulu viikoittaiseen siivouspalveluun. Koneen 
käyttö on helppoa: virta päälle, valitse ohjelma ja sulje ovi. Älä laita espressokeitintä (mutteripannu) tiskikoneeseen. 
Tiskikoneen virtasyötön kytkin on seinässä vasemmalla. 
 
Avaimet 
 
Residenssin avainnipussa on 2 avainta, pienempi etuoven ylempään ja isompi alempaan turvalukkoon. Avainnippuja 
säilytetään kirjainkoodilla varustetuissa koukuissa eteisen metrokartan alla. Jos etuoven ylälukon avaamisessa on 
vaikeuksia, älä työnnä avainta ihan pohjaan. Takapihan ja olohuoneen valokuilun avaimet ovat ovissa. Jos takapihan 
oven avaamisessa on vaikeuksia, avaa kaikki lukot ja työnnä molemmat oven puoliskot auki.  
 
Polkupyörän kaarilukon avain roikkuu eri nipussa (B) eteisessä. 
 
Älä luovuta avaimia ulkopuolisille missään tilanteessa. 
 
Avaimet kannattaa pitää tarkoin tallessa. Käytännön hankaluuksien ja kulujen lisäksi joudut korvaamaan myös uusien 
avainten teettämisen. 
 
Palauta liiton toimistosta saamasi avaimet liiton toimistoon sovitussa ajassa. Jätä residenssissä olleet huoneiston 
avaimet roikkumaan eteisen avainnaulakkoon.  
 
CD-levyjen/musiikin kuuntelu 
 
CD-levyjä voi kuunnella olohuoneen Blu-Ray -soittimella (Cambridge Audio) tai Playstation 3 -konsolilla. Omalla 
kannettavalla tietokoneella tai soittimella voit kuunnella CD-levyjä myös yläkerran työpisteen kaiuttimilla. 
 
Alakerrassa kuunnellessasi tarkista, että ainakin etukaiuttimissa (vasen ja oikea) palaa virtavalo (stereomateriaali). 
Jollei pala, tarkista, että pistorasia, johon kaiutin on kytketty, on päällä (kytkimessä punainen puoli näkyvissä). Jollei 
valo sittenkään syty, kaiuttimen takana sisäänmenojohdon vieressä alapuolella on virtakytkin. Käännä kaiuttimen 
etureunassa oleva voimakkuudensäädin ääriasentoonsa myötäpäivään. Jos kuuntelet monikanavaääntä, kytke virta 
samoin kaikkiin kaiuttimiin, jos ne eivät jo ole päällä. Äänenvoimakkuutta säädetään vahvistimen kaukosäätimestä, ja 
suhteellinen äänenvoimakkuus ilmenee vahvistimen näytöstä desibeleinä.  
 
Voit kuunnella esim. iPodiasi tai MP3-soitintasi myös kytkemällä sen vahvistimen päällä näkyvään johtoon, jossa on 
3,5 mm ministereoplugi. Muista palauttaa johdon pää samalle paikalle näkösälle, että muutkin löytävät sen. Valitse 
vahvistimesta äänilähteeksi ”Audio 2” painamalla ”Audio” näppäintä toistuvasti kunnes näytössä lukee ”MINI 
PLUG”. 
Voit kuunnella musiikkia omilla musiikkisoittimillasi myös käyttäen yläkerran työaseman kaiuttimia. Kytke laitteesi 
mikseriin pöydällä/hyllyssä (toivottavasti) olevalla johdolla, jossa on 3,5 mm stereoplugi. 
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Huoneistossa on jonkin verran CD-levyjä. Palauta ne paikoilleen yläkerran työpisteen tai olohuoneen hyllylle käytön 
jälkeen. Voit jättää tulevien vieraiden käyttöön lisää levyjä, muistona eräästä ääniteteollisuuden aikakaudesta. 
 
Älä missään tapauksessa muuta laitteiston kytkentöjä! Muuten nämä ohjeet eivät enää toimi ja seuraava käyttäjä on 
pulassa. 
 
DVD/Blu-Ray -levyjen ja videopalvelujen toisto 
 
DVD/Blu-Ray -levyjä voi toistaa olohuoneen televisiosta Blu-Ray -soittimella (Cambridge Audio, lasihyllyllä TV:n 
alla) tai Sony PS3-pelikonsolilla (myös lasihyllyllä). Joitakin videopalveluja voit katsella PS3:lla (edellyttää PSN-
tiliä). 
 
Cambridge Audio Blu-Ray -soitin: Avaa TV kaukosäätimestä (Panasonic), paina nappulaa yli sekunti. Valitse 
kaukosäätimestä AV (oikea yläkulma) ja valikosta nuolinäppäimillä HDMI 1. 
 
Kytke virta vahvistimeen (Yamaha, alahyllyllä). Valitse vahvistimesta HDMI 2 (kaukosäätimen yläosassa nappularivi, 
jossa numerot 1, 2, 3 ja 4) jolloin näyttöön ilmestyy ”BD/DVD/CD”. 
 
Tarkista, että kaikissa kaiuttimissa (3 edessä, 2 takana) palaa virtavalo. Jollei pala, kytke virta edellä kohdassa ”CD-
levyjen kuuntelu” olevien ohjeiden mukaisesti. Kaiuttimien voimakkuussäätimet kannattaa pitää maksimiasennossa. 
 
Äänenvoimakkuutta säädetään vahvistimen kaukosäätimestä (Yamaha), ja suhteellinen äänenvoimakkuus ilmenee 
vahvistimen näytöstä desibeleinä. 
 
3D-elokuvien katseluun tarvitset 3D-elokuvan ja lasihyllyltä mustista koteloista löytyvät 3D-lasit, joita on kahdet. 
Lasit ladataan USB-johdolla (esim. PS3:lla). Lasien virtakytkin löytyy sangan alareunasta. Kytke virta pois, kun et 
käytä laseja. TV:n kaukosäätimestä on painettava yläreunassa olevaa 3D-nappulaa.  
 
3D-lasien käyttöalue ei ole kovin laaja sivusuunnassa, joten kannattaa sijoittua katselemaan mahdollisimman keskelle. 
 
Säilytä 3D-laseja koteloissaan virta pois kytkettynä, kun ne eivät ole käytössä. Älä naarmuta laseja. 
 
Sulje AINA plasmatelevisio käytön jälkeen, ettei pysähtynyt kuva pala ruutuun. 
 
Käyttöohjeita on keittiön yläkaapissa tai TV:n alla lasihyllyillä. PS3:n käyttöohje löytyy netistä.  
 
Älä missään tapauksessa muuta laitteiston kytkentöjä! Muuten nämä ohjeet eivät enää toimi ja seuraava käyttäjä on 
pulassa. 
 
Elokuvat 
 
Huoneistossa on muutamia Blu-Ray ja DVD-elokuvia asukkaiden käyttöön. 
 
 Billy Elliot (DVD) 
 Californication: The People vs. Hank Moody, The Complete Season 4 
 Coriolanus (Blu-Ray)  

Finnish Rockumentary 2004-05 (DVD) 
Harry Brown (DVD) 
Harry Potter ja Viisasten Kivi (DVD) 
Hugo (Blu-Ray 3D) 

 Harry Potter I (DVD) 
 Jonesin perhe (DVD) 
 Kesken jäänyt elämä (DVD) 
 Loma Roomassa (DVD) 
 Love actually (DVD) 
 Music and lyrics (DVD) 
 Nanny McPhee ja suuri pamaus (DVD) 
 No Limits by Jeremy Clarkson (DVD) 
 Notting Hill (DVD) 
 Paholainen pukeutuu Pradaan (DVD) 
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 The Queen (DVD) 
Rio (Blu-Ray) 
Soundbreaker, Accordion Music Kimmo Pohjonen (DVD) 
The Artist (Blu-Ray) 

 The Tourist (Blu-Ray) 
 Tron (Blu-Ray 3D) 
 Vampire Hunter D  
 Vettä elefanteille (Blu-Ray)  
 
Älä vie niitä pois. Jos haluat hankkia tai tuoda lisää ja jättää niitä residenssiin, seuraavat vuokralaiset kiittävät. 
 
Flyygeli 
 
Flyygeli on äänekäs soitin, joten sen käytössä asuinhuoneistossa on syytä käyttää tervettä järkeä. Ks. myös kohta 
Harjoittelu/musiikkityö.  
 
Flyygeli on Yamahan malli C3 silent (186 cm), eli sillä voi myös soittaa ääneti kuulokkeita käyttäen. Koskettimiston 
alapuolella oikeassa reunassa on vipu, josta vetämällä flyygeli muuttuu äänettömäksi digitaaliflyygeliksi. Kuulokkeet 
on syytä jättää valmiiksi kiinni flyygeliin roikkumaan alla vasemmalla olevaan koukkuun. Digitaalipuolen äänisignaali 
tulee kuulokeliitännöistä myös silloin, kun flyygeliä käytetään normaalitilassa akustisesti. Kuulokeliittimen vieressä 
on voimakkuuden ja kaiun säädin. Omaa soittoa voi myös tallentaa. Digitaalipuolen äänisignaalin saa tarvittaessa ulos 
kuuloke- tai aux-liitännästä (alla). Ohje löytyy keittiön kaapin ylähyllyltä. 
 
Flyygelin digitaalipuoli on aina vireessä, siis silloinkin kun akustinen flyygeli ei enää ole. Flyygelin viritys sovitaan 
liiton toimiston kanssa, ja on realistista hyväksyä se lähtökohta, että sitä ei voida koko ajan virittää. 
 
Harjoittelu/musiikkityö 
 
Residenssi on asuinhuoneisto tavallisessa asuintalossa. Kohtuutonta melun tuottamista on siksi syytä välttää. Olisi 
kohtalokasta, jos residenssin käyttö tarkoitukseensa vaarantuisi siksi, että asiaan suhtaudutaan välinpitämättömästi. Se 
tekisi pahimmillaan tyhjäksi residenssin perustamisen mahdollistaneet suuret panostukset. Tämä asia on kaikkien 
syytä ottaa vakavasti. Kun flyygeliä voi soittaa myös ääneti kuulokkeita käyttäen, on tätä mahdollisuutta syytä käyttää. 
 
Yläkerran sähköisessä työasemassa on kaiuttimet, mutta varsinkin iltaisin voi olla syytä käyttää kuulokkeita, jotka voit 
kytkeä mikseriin tai suoraan kosketinsoittimeen. Kaiuttimet voi tarvittaessa kytkeä pois päältä niiden vasemmassa 
alaetukulmassa olevasta voimakkuussäätimestä, kun kierrät sen ääriasentoon vastapäivään. 
 
Neljä nuottitelinettä ja mikrofonitelinettä adaptereineen löytyvät makuhuoneen 4 komeron alahyllyltä. 
 
Hiustenkuivaaja 
 
Huoneistossa on hiustenkuivaaja, jota säilytetään makuuhuoneen 3 kaapissa. 
 
Hälytinjärjestelmä 
 
Talon hälytysjärjestelmä on toistaiseksi pois käytöstä. 
 
Hätänumero 
 
Yleinen hätänumero on paikallisten paremmin tuntema 999 tai EU-standardin mukainen 112 , josta voi tilata 
ambulanssin, hälyttää poliisin tai tehdä palohälytyksen. Suuntanumeroa ei tarvita. 
 
Lähin sairaala on Chelsea & Westminster Hospital osoitteessa 369 Fulham Road.  
 
Ei-hätätapauksessa poliisin numero on 101. Fulhamin poliisiasema sijaitsee osoitteessa: 
 

Heckfield Place  
Fulham  
SW6 5NL 
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eli North End Roadia Fulham Roadille, ja sitä oikealle noin sata metriä. Avoinna ti-pe 9-17 ja la 12-20. 
 
Ikkunat 
 
Ikkunoita ei saa jättää auki ollessasi poissa huoneistosta.  
 
Internet 
 
Huoneistossa on BT (British Telecom) laajakaistaliittymä ja langaton verkko (WLAN). Verkon nimi on BTHub3-
T5PC ja salasana bea5b7c327, mitkä löytyvät myös 1. kerroksen työpisteen hyllyllä olevan WLAN-hubin 
etupaneelista. Langaton verkko toimii kaikkialla huoneistossa ja takapihalla. Voit käyttää internet-yhteyttä omalla 
laitteellasi tai PS3-konsolilla olohuoneessa. 1. kerroksen työpisteessä voit kytkeä tietokoneesi myös verkkojohdolla 
suoraan WLAN-hubiin (liittimet 1-4 laitteen takana) nopeimman ja häiriöttömimmän yhteyden varmistamiseksi. 
Työpisteen tulostimessa on WLAN-yhteys. 
 
Jos nettiyhteys katkeaa eikä palaudu, käynnistä kone uudelleen ja odota, että yhteys löytyy.  Avaa sitten selain. Jollei 
tämä auta, voit resetoida modeemin painamalla laitteen takana olevaa reset-nappia kynän kärjellä 15 sekuntia. Odota 
sitten, että modeemi löytää kaikki asetukset. 

Voit käyttää myös BT:n kaikkialla kaupungilla toimivia WLAN-hubeja, joiden nimessä on yleensä sanat ”BT” ja 
”FON”, mutta myös muun nimisiä BT-WLAN:eja löytyy. Käyttäjätunnus on  

ahgi.vanttinen@btinternet.com 

ja salasana: 

2knivetrd 

Käyttäjätunnuksen lievästi hupaisa kirjoitusasu johtunee heikkolaatuisesta puhelinyhteydestä Lontoon ja Intian välillä, 
missä BT:n asiakaspalvelukeskukset sijaitsevat. 

Juhlat/kutsut ym. 
 
Juhlista tms. tilaisuuksista, joista voi aiheutua normaalia asumista suurempaa meteliä tai muuta häiriötä, on syytä 
hyvien tapojen mukaisesti ilmoittaa kummankin puolen naapureille esim. postilaatikosta pudotettavalla lapulla tai 
henkilökohtaisesti. Metelöintiä on syytä välttää erityisesti pihalla ilta- ja yöaikaan. 
 
Jätteet, roskat ja tyhjät pullot 
 
Huoneistossa on 2 varsinaista roskista, toinen korkea lattialla takapihan oven vieressä ja toinen keittiön allaskaapissa. 
Korkeaan roskikseen laitetaan kirkas kierrätyspussi, ja allaskaapin roskikseen voi laittaa minkä tahansa muun värisen 
pussin. 
 
Jätteet kerätään Fulhamissa torstaiaamuisin talon edustalta. Kirkkaaseen recycling-pussiin laitetaan kaikki tyhjät 
pakkaukset, pullot ym., jotka jätelaitos lajittelee keskitetysti. Muut jätteet kuten orgaaninen jäte laitetaan toiseen 
pussiin, joka on jätealtaan alla sangossa. Katso ohjetta takapihan oven vieressä keittiön seinällä.  
 
Laita hyvin suljetut pussit talon edustalle viimeistään torstaiaamuna ennen klo 06:00, niin pussit kerätään 
torstaiaamuna. Pussien tulee olla noutohetkellä maassa eikä säiliössä. Säiliötä voi käyttää jätepussien säilyttämiseen 
väliaikana. Jos laiminlyöt jätepussien laittamisen oikealle paikalle noudettavaksi, jätteesi jäävät seuraavan 
vuokralaisen riesaksi seuraavaan torstaihin saakka. Älä laita jäteastiaan irtojätettä, vaan pakkaa kaikki pusseihin.  
North End Roadille tultaessa heti oikealla ja vasemmalla on arki-iltapäivisin tyhjennettäviä torikauppiaille tarkoitettuja 
roskiksia, joihin kannattaa viedä ohi mennessään jätepusseja vaikka päivittäin, jos säiliö tulee täyteen eivätkä maassa 
lojuvat roskapussit miellytä silmää. 
 
Jääkaappipakastin 
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Älä jätä jääkaappiin/pakastelokeroon pilaantuvia ruokia tai ruoka-aineita. Hyvin säilyviä ja avaamattomia tuotteita, 
joissa näkyy selvästi viimeinen käyttöpäivä/parasta ennen -päivä, sekä avaamattomia juomia voit jättää vähäisessä 
määrin jääkaappiin seuraavien vuokralaisten käytettäväksi, mutta ota huomioon, että jääkaappi on suhteellisen pieni, ja 
seuraava vuokralainen tuskin haluaa aloittaa viikkoaan tyhjentämällä jääkaappia edellisten vuokralaisten jättämästä 
tavarasta. Käy siis läpi sisältö lähtiessäsi ja tyhjennä kaappi turhasta. Lähtökohtana on, että jääkaapin tulee olla 
lähtiessäsi lähes tyhjä ja siten seuraavan vuokralaisen normaalisti käytettävissä. 
 
Kaiuttimet 
 
Kaikki huoneistossa olevat kaiuttimet ovat kotimaisia Genelec-aktiivikaiuttimia. Kuhunkin käytettävään kaiuttimeen 
tulee olla virta kytkettynä kuunneltaessa. Jos ääntä ei kuulu, tarkista ensimmäiseksi, että kaiuttimien etuseinässä palaa 
virtavalo. Alakerran television vasemmalla puolella lattialla on aktiivinen subwoofer-kaiutin, jonka pitää olla päällä, 
jotta äänisignaali kulkisi muihin kaiuttimiin (3 edessä ja 2 takana). Kaiuttimien virtaa ei normaalisti kytketä pois, eikä 
niitä tarvitse kytkeä pois päältä huoneistosta lähdettäessäkään. Yläkerran työpisteessä on kaksi aktiivikaiutinta 
pöytäjalustoilla. Älä muuta kytkentöjä! 
 
Jos olohuoneen kaiuttimista kuuluu häiritsevää matalataajuista hurinaa vahvistimen (Yamaha) ollessa suljettuna, avaa 
vahvistin tai kytke virta pois molemmista subwooferin takana olevista pistorasioista. 
 
Keittiön ikkunalaudalla on akustinen keraaminen torvi, johon voi panna sopivan kokoisen matkapuhelimen, jonka 
kaiuttimesta toistettava musiikki toistuu akustisesti vahvistettuna. Laita kaiutin torven sisälle päin. 
 
Kartat 
 
Eteisen seinällä on isokokoinen Lontoon metrokartta. 
 
Keittiön seinällä on Lontoon kartta. Kartan mittakaavasta johtuen siihen ei pidä kiinnittää neuloja tai muuta merkkejä, 
koska ne yleensä peittävät kadunnimet ym. merkinnät, ja pian karttaa on vaikea lukea. Kirjoita vinkit löytämistäsi 
hienoista paikoista, ravintoloista tai kaupoista vieraskirjaan ja selosta niiden sijainti kadunnimillä ja suhteessa 
lähimpiin metroasemiin tms. paikkoihin. 
 
Lontoo-oppaissa, joita huoneistoon on jätetty, on kaupungin karttoja. Niitä saa myös kioskeista ja kirjakaupoista. 
Huoneistossa on myös Lontoon tarkka katukarttakirja. Älä ota niitä mukaasi lähtiessäsi vaan jätä ne paikoilleen eteisen 
pöydän oikeanpuoleiseen laatikkoon. Netistä löytyy Lontoon karttoja hakutoimintoineen.  
 
Kirjat, lehdet, kartat ja oppaat 
 
Jos haluat jättää kirjoja ja esim. Lontoo-oppaita residenssiin, seuraavat vuokralaiset kiittävät. Karttoja säilytetään 
eteisen pöydän oikeanpuoleisessa laatikossa. Älä jätä turhaa materiaalia, esim. mainoksia. Heitä vanhentunut aineisto 
pois. 
 
Kitarat, basso ja cahon 
 
Huoneistossa on kaksi akustista teräskielistä kitaraa ja akustinen bassokitara, joita säilytetään seinätelineissä 1 
kerroksen työpisteessä sekä makuuhuoneissa 2 ja 4. Käsittele niitä varovasti, jotta ne säilyisivät kunnossa tuleville 
käyttäjille, ja palauta ne paikoilleen käytön jälkeen. 
 
Jos kieliä katkeaa, vaihda koko setti. Jollei kitaralaukun (työpisteen viereisessä komerossa) taskussa ole kielisettejä, 
kitara/musiikkikauppoja on Lontoossa runsaasti. Esimerkiksi Denmark Streetiltä Sohosta löytyy lukuisia kitara- ja 
musiikkikauppoja. Älä ryhdy säätämään kitaran tai basson kaulaa, ellet tiedä mitä olet tekemässä. Basson tai 
Tanglewood-merkkisen kitaran ääntä saat tarvittaessa vahvistettua käyttämällä yläkerran mikseriä ja kaiuttimia. 
Työpisteessä on myös pieni sähköakustisen kitaran stereovahvistin (Yamaha THR5A), jossa on 
mikrofonimallinnuksia, efektejä ja USB-väylä tietokoneelle. Älä jätä sähköjä päälle kitaraan tai bassoon. Irrota myös 
kitarajohdot soittimista käytön jälkeen. Vaihda tarvittaessa niihin paristot. 
 
Työpisteessä pöydän alla on cahon-rumpu, jota ei pidä soittaa myöhäiseen ilta- ja yöaikaan, koska siinä on melko kova 
ja talon rakenteisiin lattian kautta kulkeutuva ääni. 
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Kotieläimet 
 
Kotieläimet ovat kiellettyjä residenssissä. Puutarhasta sisään pyrkivät otukset kannattaa käännyttää takaisin. 
 
Lukuvalot 
 
Makuuhuoneen 3 lukuvalot eivät toimi, ellei sängyn viereisellä seinällä olevan pistorasian katkaisin ole päällä. 
 
Lähtö huoneistosta 
 
Vuokra-aika päättyy maanantaina klo 12. Jos on tarvetta jäädä huoneistoon pidempään tai jättää sinne esimerkiksi 
matkatavaroita, asiasta on sovittava liiton toimiston kanssa. Jos on tarvetta jäädä yli klo 15:n, jolloin seuraavan 
vuokralaisen vuokra-aika alkaa, asiasta on sovittava lisäksi hyvissä ajoin seuraavan vuokralaisen kanssa (ei samana 
päivänä). Yhteystiedot saat liiton toimistosta. 
 
Ennen lähtöäsi muista  
 

- tiskata astiat ja panna ne paikoilleen 
- viedä käytetyt pyyhkeet (ei märkinä), laudeliinat ja kylpytakit sekä vuodevaatteet keskikerroksen 
kylpyhuoneen allaskaappiin 
- huolehtia siitä, että tavarat ja huonekalut ovat paikoillaan 
- sammuttaa sähkölaitteet ja valot (Genelec-kaiuttimia ei tarvitse sammuttaa) 
- palauttaa huoneistossa olleet avaimet eteisessä oleviin koukkuihin 
- palauttaa keskus- ja lattialämmitysasetukset ennalleen, jos olet muuttanut niitä 
- sulkea ikkunat 
- sulkea flyygelin ja koskettimiston kansi 
- ladata miniläppäri, PS3-ohjaimet ja 3D-lasit (virtakytkin off-asentoon), jos olet käyttänyt niitä, ja 
irrottaa ne lopuksi latauksesta 
- kirjoittaa vieraskirjaan 
- lukita kaikki ovet: etuovesta myös turvalukko; takapihan ja valokuilun ovista myös ylä- ja alareunan 
lukot erillisellä avaimella (jätä avaimet lukkoihin) 
- ottaa liiton toimistosta saamasi avaimet mukaasi Suomeen 

 
Lämmitys 
 
Talossa on vesikiertoinen lämmitys, jossa vesi lämpiää kaasulla. Kaukosäätimellä (Honeywell), joka on keittiön 
ikkunalaudalla, voi säätää lämpötilaa yläkaapissa/ikkunalaudalla olevan ohjeen mukaisesti. Älä kuitenkaan turhaan 
muuttele asetuksia, ellei se ole oikeasti välttämätöntä. Palauta asetukset lähtiessäsi. Ruudussa näkyy nykyinen 
(mitattu) lämpötila. 
 
Metro ja muu julkinen liikenne 
 
Lontoon metroa pidetään turvallisena ja melko luotettavana. Olennaista on tunnistaa nimetyt linjat ja 
vaihto/risteysasemat sekä tarkistaa suunta junan pääteaseman mukaan. Palveluissa on joskus katkoksia etenkin 
viikonloppuisin. 
 
Oyster-kortilla voi matkustaa julkisissa liikennevälineissä. Kortin pantti on 5 puntaa. Kortti asetetaan lukulaitteen 
keltaisen kohdan päälle portilla metroon mentäessä ja sieltä poistuttaessa. Bussissa korttia käytetään lukulaitteessa 
vain sisään noustaessa. Oyster-korttiin voi ladata arvoa asemien automaateilla ja lippuluukuilla käteisellä ja korteilla. 
Näet kortin arvon kun asetat sen latauslaitteen keltaisen kohdan päälle. Päivittäisen hintakaton ansiosta Oysterin käyttö 
ei ole koskaan kalliimpaa kuin päivälipun. 
 
Bussi 11 lähtee Fulham Broadway -metroaseman läheltä Harwood Roadilta kohti Liverpool Stationia. Se käy hyvin 
kiertoajelusta, mutta on varsinaisia kiertoajeluja paljon halvempi vaihtoehto. Bussi 14 vie Fulham Broadwaylta mm. 
Natural History Museumiin, Knightsbridgen Harrodsiin, Piccadilly Circusiin ja Sohoon. 
 
Lisätietoa julkisesta liikenteestä löytyy tästä. 
 



7	

	

Taksit ovat luotettavia ja verrattain edullisia. Esimerkiksi taksimatka Victorian asemalta talolle maksaa vajaat 20 
puntaa. Jos käytät korttia, varmista ensin kuljettajalta että se käy. 
 
Oyster 
 
Ks. yllä ”Metro ja muu julkinen liikenne”. 
 
Pelit 
 
Alakerran Playstation 3 -konsolilla voi pelata PS3-pelejä, joita huoneistossa on tällä hetkellä: 
 

Little Big Planet 2 
Ice Age 4 Continental Drift – Arctic Games 
Playstation All-Stars: Battle Royale 
Motor Storm: Pacific Rift 
Gran Turismo 5: Academy Edition 
Uncharted 3: Drake’s Deception 
Rayman: Origins 

 
Piha/puutarha 
 
Talon takapihapuutarha on suunniteltu helppohoitoiseksi ja turvalliseksi. Valvo kuitenkin lasten oleskelua siellä mm. 
portaiden ja korkeuserojen takia. Jos kasvit näyttävät olevan veden tarpeessa, voit kastella niitä hiukan halutessasi. 
Pidä piha siistinä. Vaikka siivoojat lakaisevat pihan maanantaisin, lehtiä ja roskaa kertyy päivässä parissa, ja sateisen 
kelin jälkeen ne saattavat tarttua puukanteen. Harjoja on oven vieressä, jos motivaatiota riittää, ja boilerihuoneessa on 
lehtipuhallin/imuri. Älä jätä lehtiä/roskia puhaltimeen säiliöön vaan tyhjennä se aina heti käytön jälkeen. 
 
Vältä metelöintiä pihalla etenkin ilta- ja yöaikaan. 
 
Jätä ruokapöytäryhmä markiisin alle sateelta suojaan ja markiisi lähes kokonaan auki. Markiisin kaukosäädin on 
keittiön ikkunalaudalla. Jätä ulkovalojen pääkatkaisin (oven vasemmalla puolella sivuseinässä) aina päälle, koska 
markiisin sähkö on katkaisimen takana, eikä tuuliautomatiikka toimi ilman sähköä. Ylä- ja alavalojen katkaisimet ovat 
pääkatkaisimen vieressä. 
 
Pöytä on jatkettavaa mallia. Päätypaloja liikutellaan vetämällä/työntämällä ja keskipala pyörii akselinsa ympäri. 
 
Playstation 3 (PS3) 
 
Olohuoneen Playstation 3 (PS3) -pelikonsoli on monikäyttölaite. Se on kytketty Yamaha-vahvistimen HDMI4-
sisäänmenoon, joka puolestaan on kytketty television HDMI1-sisäänmenoon. Täytyy siis avata TV ja vahvistin, jotta 
saat pelikonsolin näkymään ja kuulumaan. Kun vahvistimen HDMI4 on valittu, näytössä lukee ”PS3”. 
 
Voit pelata PS3-pelejä, katsoa elokuvia lähes mistä tahansa formaatista (DVD, BluRay jne.), käyttää videopalveluja 
(vaatii PSN-tilin), kuunnella musiikkia (CD, mp3 jne.), katsella valokuvia ja selailla internetiä. Jos lataat PS3:lle 
jotakin, esimerkiksi K-18 pelidemoja, muista että lapset käyttävät laitetta. Tällaisen materiaalin poistaminen PS3:sta 
ennen lähtöäsi on suotavaa. 
 
Älä luo turhia käyttäjätunnuksia. Älä muuta laitteen asetuksia, ellet oikeasti tiedä mitä olet tekemässä ja miksi. Älä 
missään tapauksessa muuta alkuperäisiä kytkentöjä. Älä jätä kiintolevylle omia tiedostojasi, vaan poista ne lähtiessäsi. 
 
Langattomia peliohjaimia on kolme. Ohjaimen PS-nappulan painaminen käynnistää ohjaimen ja konsolin. Konsoli 
sammutetaan painamalla PS-nappulaa hetki ja valitsemalla sen jälkeen annetuista vaihtoehdoista, tai painamalla 
konsolin virtanappulaa (oikeanpuoleisin nappula). 
 
Ohjainten lataus tapahtuu USB-kaapelilla PS3-konsolin ollessa päällä. Ladattaessa kaikki ohjaimen valot vilkkuvat. 
Vilkkuminen lakkaa, kun akku on täynnä. Jos ohjaimen akku lähestyy loppuaan, näytölle tulee varoitus, jonka jälkeen 
voit sulkea ohjaimen PS-nappulalla ja kytkeä ohjaimen lataukseen USB-kaapelilla. Voit ottaa käyttöön toisen 
ohjaimen painamalla sen PS-nappulaa. Pelaamista/käyttöä voi myös jatkaa samalla ohjaimella, vaikka latausjohto on 
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kiinni. Jos käytät ohjaimia, lataa ne ennen lähtöäsi täyteen seuraavaa käyttäjää varten, mutta sulje lopuksi PS3 
(punainen valmiustilan valo jää päälle).  
 
PS3:n ohjeita löytyy verkosta. 
 
Portaikot 
 
Kapeat jyrkät portaikot ovat tyypillisiä viktoriaanisille taloille. Tilaa on haluttu säästää ja tonttimaa on kallista. Kulje 
varovasti portaissa, laita aina valot. Varsinkin pienten lasten kulkua portaikoissa tulee valvoa. Koeta matkalaukkuja 
ym. tavaraa kuljettaessasi varoa portaikon seiniä, etteivät ne kolhiinnu ja vältä meteliä naapurien takia. 
  
Posti 
 
Residenssihuoneiston postiosoite on: 
 

Finnish Musicians Union 
2 Knivet Road 
SW6 1JH London 
United Kingdom 

 
Puutteet/korjaustarve 
 
Ilmoita puutteista viipymättä liiton toimistoon. Jos jotakin puuttuu tai on mennyt rikki, ilmoita asiasta ensi tilassa. 
 
Pyyhkeet, laudeliinat ja kylpytakit 
 
Vuokrasopimuksessa mainitulle henkilömäärälle on kullekin 1 iso ja 1 pieni pyyhe sekä 1 laudeliina, joita säilytetään 
makuuhuoneiden kaapeissa. Laita käytetyt pyyhkeet (ei märkinä) keskikerroksen kylpyhuoneen allaskaappiin, mistä 
siivooja noutaa ne pestäväksi maanantaisin. Toimi samoin kylpytakkien kanssa, joita kuuluu varustukseen 11 kpl eri 
kokoja. Koska osa voi olla pesulassa edellisten vuokralaisten jäljiltä, niitä ei välttämättä riitä kaikille vierailijoille. 
 
Pyykinpesu 
 
Alakerran portaikon syvennyksessä olevassa komerossa on kuivaava pesukone. Noudata käyttöohjeita, joita 
säilytetään koneen päällä. Pyykkiä ei pidä kuivattaa huoneistossa muulla tavalla. Lähistöllä on lukuisia pesuloita. 
 
Pyöräily 
 
Lontoossa pyöräillään ahkerasti, mutta suomalaisen on syytä suhtautua vakavasti vilkkaaseen ja vääränpuoleiseen 
liikenteeseen, joka vaatii totuttelua ja keskittymistä. Tuntumaa kannattaa ottaa sivuteillä. Kapeita pyöräkaistoja on 
jonkin verran. Huomaa ryhmittymismerkit asfaltissa liikennevaloissa: pyörillä ryhmitytään autojen eteen, jotta nämä 
näkevät pyöräilijät paremmin. 
 
Residenssiin on hankittu yksi naistenrunkoinen polkupyörä. Pyörä on joka tapauksessa aina lukittava rungosta 
kaarilukolla kiinteään esineeseen ja mieluiten vielä etupyörä erillisellä vaijerilla (etupyörä on aina lukittava vaijerilla 
yön ajaksi). Saattaa vaatia hetken miettimistä, miten pyörä kulloinkin kannattaa sijoittaa lukittavaksi, mutta katso 
mallia paikallisista. Pyöriä varastetaan koko ajan ja varsin röyhkeillä tavoilla. Kiinnitä pyörä yöksi talon edessä 
olevaan rautakaiteeseen mieluiten niin, että kiinnität rungon kaarilukolla ja erillisillä vaijereilla vielä etu- ja 
takapyörän sekä satulan. 
 
Pyöräily ei siis ole Lontoossa ehkä yhtä huoletonta kuin Suomessa tai vaikkapa Berliinissä. Lontoon toistaiseksi 
vaatimaton pyörätieverkosto laajenee kuitenkin koko ajan. 
 
7-vaihteinen Dawes Duchess pyörä on ostettu Evans Cycles -ketjun Fulhamin liikkeestä, joka on muutaman sadan 
metrin päässä residenssistä osoitteessa 13-15 Jerdan Place. Jos pyörän kanssa tulee ongelmia, vie se ensisijaisesti tähän 
liikkeeseen. Tarvittavia välineitä ja työkaluja esim. satulan korkeuden säätämiseen on eteisen pöydän ulko-oven 
puoleisessa laatikossa. Pyörässä on vain käsijarrut. Pyörään on hankittu irrotettavat paristokäyttöiset valot, pieni 



9	

	

käsipumppu ja mittarilla varustettu jalkapumppu (makuuhuoneessa 1). Jos haluat käyttää kypärää, mitä lämpimästi 
suositellaan, ota oma mukaan. 
 
Suositeltu rengaspaine on 65 PSI. Prestaventtiilistä on ennen pumppaamista kierrettävä auki pieni tappi venttiilin 
kärjestä. Sitten pumpun suutin painetaan 90 asteen kulmassa venttiilin päälle pohjaan saakka ja mittaripumpun 
suuttimen lukitusvipu käännetään venttiilin suuntaiseksi, jolloin se lukittuu, ja pumppaaminen on mahdollista. Kun 
irrotat pumppua venttiilistä, käännä suuttimen lukitusvipu ensin 90 asteen kulmaan venttiiliin nähden. Lopuksi kierrä 
venttiilin tappi kiinni ja aseta suojakorkki. 
 
Santander Cycle Hire -kaupunkipyöriä saa luottokortilla monesta paikasta edullisimmillaan 2 punnalla päivässä. Lähin 
kaupunkipyöräasema sijaitsee Halford Roadilla alle 200 metrin päässä residenssistä. Nettikartasta näet asemat ja 
ajantasaisen pyörien saatavuustilanteen. Vuokrausehdot ja -ohjeet löytyvät järjestelmän nettisivuilta.  
 
Santander -vuokrapyöräjärjestelmä on helppokäyttöinen, ja pyörät ovat yleensä hyväkuntoisia ja helppoja ajaa. Niissä 
on 3 vaihdetta, käsijarrut, tavarateline edessä ja automaattiset valot. Järjestelmän idea on se, että pyörää ei omita 
pitkäksi ajaksi, vaan sillä kannattaa ajaa alle puolen tunnin etappeja ja ottaa seuraavalle etapille uusi pyörä, koska 
asemia on niin tiheästi Lontoon kantakaupungin alueella. Alle puolen tunnin ajot sisältyvät perushintaan. Jos ajat 
illalla esim. Fulhamiin päin aikoen jättää pyörän lähiasemille, kannattaa varautua siihen, että asemat ovat täynnä, ja 
joudut viemään pyörän esim. 5 minuutin kävelymatkan päähän seuraavalle asemalle. Muista kuitata 15 minuutin 
ilmainen lisäaika automaatista. Iltaisin väki palaa pyörillä keskustasta asuinalueille, minkä johdosta keskustan asemat 
ovat tyhjiä ja asuinalueiden täynnä.  
 
Ruoanlaitto 
 
Huoneistossa on perusvarustus ruoanlaittoa varten, mutta koska Lontoon ravintolatarjonta on runsas, mitään 
erikoisvälineitä ei ole hankittu. Jos ruoanlaittovarustus on mielestäsi puutteellinen, ota yhteys liiton toimistoon. 
 
Keittiön uunissa on tavallinen uuni ja mikroaaltouuni yhdessä. Kodinkoneiden ohjeet ovat keittiön kaapissa. 
 
Ruokakauppa 
 
Lähistöltä löytyy useita myöhään auki olevia ruokakauppoja. Heti North End Roadille talolta tullessasi näet 
muutaman. Päivisin kadun varrella on runsaasti mm. vihanneskojuja. 
 
Ruokapöytä 
 
Keittiön ruokapöytä on jatkettavaa mallia. Olohuoneen perällä boilerihuoneessa on jatkopaloja, jotka kaipaavat 
todennäköisesti pyyhkimistä. 
 
Saapuminen huoneistoon 
 
Vuokra-aika alkaa maanantaina klo 15. Jos haluat jostakin syystä päästä huoneistoon jo ennen klo 12, esimerkiksi 
tuomaan matkatavarat sisälle, asiasta on ehdottomasti sovittava hyvissä ajoin (ei esimerkiksi ilmoittamalla vasta 
samana päivänä) edellisen vuokralaisen kanssa ja ilmoitettava myös liiton toimistoon. Yhteystiedot saat liiton 
toimistosta. Jos sinulla on tarve päästä huoneistoon klo 12-15 välillä, jolloin huoneistoa siivotaan, asiasta on sovittava 
liiton toimiston kanssa. Siivoojille on annettava työrauha, koska tuona aikana on usein tarpeen tehdä myös pieniä 
kunnostustöitä. 
 
Ota etukäteen selvää yhteyksistä lentoaseman ja residenssin välillä. Heathrow Express -juna vie vartissa Paddingtonin 
asemalle, josta pääset suoraan metrolla District-linjaa Fulham Broadwaylle. Heathrowlta pääsee Fulham Broadwaylle 
myös metrolla vaihtamalla Earl’s Courtissa District-linjalle Wimbledonin suuntaan. Jää pois Fulham Broadwaylla ja 
lähde aseman pääuloskäynnistä oikealle. Loivan oikealle kaartavan mutkan jälkeen kävele NatWest-pankin ja 
automaattien ohi suoraan Vanston Placea pitkin kunnes se yhtyy North End Roadiin vasemmalla. Jatka North End 
Roadia hiukan kunnes Ryman-toimistotarvikekaupan kohdalta kääntyy oikealle Eustace Road, jonka päässä talo 
näkyy. Kävelymatka metrolta kestää noin 5 minuuttia. 
 
Gatwickistä pääset Gatwick Express -junalla Victorian asemalle, josta pääsee metrolla District-linjaa suoraan Fulham 
Broadwaylle, mutta varmista että metrojunan pääteasema on Wimbledon. Taksi Victorialta talolle maksaa 
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liikenneolosuhteista riippuen vajaat 20 puntaa. Gatwickistä on myös bussiyhteys West Bromptonin asemalle, josta on 
10 minuutin kävelymatka talolle, tai vaihtoehtoisesti voit jatkaa metrolla Fulham Broadwaylle, joka on lähempänä. 
 
Stanstedin lentoasemalta kulkee Stansted Express-juna Lontooseen Liverpool Streetin metroasemalle, mistä pääsee 
esim. Central-linjaa Notting Hill Gateen, jossa vaihtamalla District-linjalle Wimbledoniin pääsee Fulham 
Broadwaylle.  Stanstedista on myös bussiyhteys Liverpool Streetin asemalle Lontooseen. 
 
Sateenvarjot 
 
Eteisessä on 2 reilun kokoista sateenvarjoa vuokralaisten käyttöön. Huolehdi siitä, että ne ovat tallessa ja kunnossa 
seuraavienkin vuokralaisten käyttöön. 
 
Sauna 
 
Pihasauna on Lontoossa takuulla erikoisuus. Yksi lämmityskerta sisältyy vuokrahintaan. Jos lämmität saunaa 
useammin, käyttömaksu on 5 euroa/lämmityskerta (max 3 tuntia). Ilmoita käyttökerrat/tunnit liiton toimistoon 
vuokrajakson päätyttyä ja maksa käteisellä avaimia palauttaessasi.  
 
Jätä jalkineet saunan ulkopuolelle oven viereen sään salliessa, koska sisälle kulkeutuva lika pinttyy helposti 
suihkuhuoneen lattiaan. 
 
Kiukaan käyttösäätimet ovat kiukaan alaosassa oven puolella, hiukan huonosti näkyvissä suojakaiteen takana. 
Vasemmanpuoleinen on ajastin ja oikeanpuoleinen lämpötilan säätö. Saunaa lämmitettäessä löylyhuoneen peräseinällä 
katon rajassa oleva ilmanvaihtoluukku on pidettävä kiinni ja valot pois päältä, ettei suihkuhuoneen tuuletin ime 
lämmintä ilmaa saunasta oven alta. 
 
Saunottaessa löylyhuoneen tuuletusluukku pidetään auki ja pesuhuoneen ulko-ovi kiinni, jolloin suihkuhuoneen 
tuuletin imee löylyhuoneeseen raitista ilmaa tuuletusluukusta. 
 
Saunomisen jälkeen jätetään valot päälle kunnes suihkuhuone ja sauna ovat täysin kuivat. Tämä voi kestää useita 
tunteja. Kun valot sammutetaan, tuuletin pysähtyy jonkin ajan kuluttua. Voit nopeuttaa kuivumista pitämällä ovia 
raollaan. Pidä sauna ja pesuhuone siistinä, ja käytä saunoessasi laudeliinoja, joita on vaatekaapeissa. 
 
Saunarakennuksen sähkökytkimet ja lattialämmityksen säädin sijaitsevat oven oikealla puolella kotelossa 
ulkoseinässä. Älä muuta asetuksia! Lattialämmitys on yksinkertaisuuden vuoksi säädetty pysyvästi 22 asteeseen. 
 
Siivous 
 
Viikkosiivous tapahtuu maanantaisin kello 12-15 välillä. Siivoojat tulevat sisälle omilla avaimillaan. Siivoukseen 
kuuluu lattia- ja pöytä- ym. pintojen puhdistus ja käytettyjen vuodevaatteiden sekä pyyhkeiden pois vienti ja puhtaiden 
tuominen huoneistoon sekä vuoteiden sijaaminen. Siivoojat siistivät myös pihan ja saunan/pesuhuoneen. Jos siivoojien 
työn jäljessä on huomauttamista, kerro siitä viipymättä liiton toimistoon. 
 
Siivousvälineitä, mm. pölynimuri, löytyy alakerrasta portaikon alla olevista komeroista. 
 
 
Silitys 
 
Silitysrautaa ja -lautaa säilytetään alakerrassa portaikkosyvennyksen perällä olevassa pesukonekomerossa.  
 
Suihkut 
 
Talossa on 5 suihkua, 1 ullakkohuoneessa, 1 ensimmäisen kerroksen kylpyhuoneessa, 1 katutason kylpyhuoneessa ja 2 
pihasaunan pesuhuoneessa, mistä löytyy myös käsisuihkut. Käytä vettä säästeliäästi. Se on Lontoossa kallista. Jätä 
kylpyhuoneisiin valot suihkun jälkeen siksi aikaa, että tuuletin kuivaa suihkutilan. Kuivaminen nopeutuu, jos jätät 
oven raolleen. 
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Yläkerrosten suihkujen käyttöä ei suositella klo 22-06 välillä, koska vesipumput pitävät ääntä ja häiritsevät naapurin 
yöunta. 
 
Sähkö 
 
Suomalaiset sähkölaitteet toimivat Lontoon sähköllä. Jännite on sama 230 V, mutta väliin tarvitaan pistokeadapteri, 
joita on hankittu huoneistoon. Seinäpistokkeissa on kytkin, joka on päällä (sähkö kulkee) kun punainen yläreuna 
näkyy (kytkimen alapuoli on sisään painettuna). 
 
Sulakekaappi sijaitsee olohuoneessa flyygelin takana boilerihuoneeseen johtavan oviaukon päällä. Sulakkeet ovat 
kytkinmallisia. 
 
Televisio 
 
Olohuoneessa on 3D Full HD-plasmatelevisio. Pysähtynyttä kuvaa ei kannata jättää tarpeettomasti ruudulle eikä 
laitetta turhaan päälle, koska sähkön kulutus ja lämmön tuotanto on melko suuri. Ruutuun ei myöskään pidä koskea. 
Tästä on syytä erityisesti huolehtia, jos mukana on lapsia.  
 
Jos haluat kuunnella TV:n ääntä korkealaatuisena stereo- tai monikanavaäänenä, avaa vahvistin (Yamaha) ja valitse 
siitä ”AV1”, jolloin vahvistimen näytössä lukee ”TV”. TV:n oma ääni kannattaa tällöin vaimentaa häiritsevän viiveen 
välttämiseksi. 
 
3D-sisältöjen katseluun tarvitaan 3D-lasit. Tarkemmat ohjeet edellä kohdassa ”	DVD/Blu-Ray -levyjen katselu”. 
 
Myös työpisteen näytössä on TV-viritin.  
 
Tulostin 
 
Yläkerran työpisteen viereisessä komerossa on USB-liitäntäinen lasertulostin, jossa on myös langaton liitäntä. 
Tulostimen USB-kaapeli tulee työpöydälle kaapin seinässä olevasta reiästä. Tulostin on jaettu myös langattomaan 
verkkoon ja sen IP-osoite on 192.168.1.72. Verkkoasetusohjeiden mukaan voit asettaa oman laitteesi tulostamaan 
langattomasti. 
 
Tulostuspaperia löytyy hyllyltä ja mm. suoraan taloa vastapäätä North End Roadilla olevasta toimistotarvikekaupasta 
(Ryman). Myös väriainetta pitäisi löytyä Rymanilta. Noudata käyttöohjeita kasetin irrottamisessa ja kiinnityksessä. 
 
Tupakointi 
 
Tupakointi on ehdottomasti kielletty sisällä residenssissä, mutta takapihalla sallittu. Huolehdi siitä, että 
tupakantumppeja ei jää pihalle eikä tuhkakuppeihin lähtiessäsi residenssistä. Kukaan ei estä tupakoimasta myöskään 
olohuoneen ikkunan takana olevassa valokuilussa, mutta ovi sisälle on syytä pitää kiinni. 
 
Turvallisuus 
 
Lontoo on suurkaupunki, jossa kannattaa pitää varansa ja toimia vastuullisesti. Tilanteiden ennakointi, mikä tietysti 
onnistuu parhaiten selvin päin, ei ole huono idea. Tallenna matkapuhelimeesi (tarvittaessa suuntanumeron kanssa) 
numerot, joita arvelet voivasi tarvita. 
 
Residenssin ovet ovat eivät ole kovin järeät. Turvaketju kannattaa pitää kiinni sisällä oleskeltaessa, varsinkin öisin, 
eikä ovea pidä avata tuntemattomille.  
 
Takapiha on suunniteltu turvalliseksi, eikä sinne kovin helposti pääse muuta kuin talon etuoven kautta. Lasten oleilua 
pihalla on kuitenkin syytä valvoa kiinnittäen erityisesti huomiota siihen etteivät lapset kiipeile esimerkiksi ylä- ja 
alatason erottavassa kaiteessa. 
 
Alakerrassa portaikkosyvennyksessä on kaksi sammutinta; isompi vaahtosammutin (ei sähkölaitepaloille) ja pienempi 
CO2-sammutin. Niiden yläpuolella seinässä on sammutuspeite. Yläkerran sammutin sijaitsee makuuhuoneen 3 
pelipöydän alla. 
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Työasema/yläkerta 
 
Yläkerran työasema on tarkoitettu sähköiseen musiikkityöhön. Varustukseen kuuluu Yamaha CP50 MIDI/USB-
koskettimisto/sähköpiano, 27 tuuman Samsung Full HD LCD LED-näyttö RGB- ja HDMI-sisäänmenoilla, 2 kpl 
Genelec 8020B aktiivikaiuttimia, Mackie 1202-VLZ3 -mikseri, Yamaha THR5A sähköakustisen kitaran vahvistin, 
Samsung ML-2955DW -mustavalkolasertulostin sekä AKG K540 -kuulokkeet. RGB-kaapeli ja DVI-adapteri ym. 
löytyy hyllyltä, samoin käyttöohjeita. 
 
Ajatuksena on se, että käyttäjä tuo oman tietokoneensa mukanaan työskentelyä varten. Sen voi sijoittaa liikuteltavassa 
nivelvarressa olevaan telineeseen. Kun liikuttelet telinettä tai isoa näyttöä, varo kolhimasta ikkunaa, isoa näyttöä tai 
koskettimistoa nivelvarsilla. 
 
Työtuolin takimmaisen jalan on syytä osoittaa suoraan taaksepäin nojattaessa selkänojaan, muuten tuoli voi kaatua 
taaksepäin. Älä päästä selkänojan säätöruuveja löystymään. 
 
Peruskytkennät on valmiiksi tehty. Älä turhaan muuttele niitä, ja jos teet muutoksia, palauta alkutilanne ennen 
lähtöäsi. Kaikki käyttäjät eivät ole yhtä eteviä näiden laitteiden kanssa. Laitteiden käyttöohjeet ovat hyllyllä. Jätä ne 
paikoilleen.   
 
Yhdistääksesi koskettimiston tietokoneeseesi, tarvitset todennäköisesti ajurin, joka löytyy Yamahan nettisivuilta 
mallinimellä CP50 (support/downloads). Asenna ajuriohjelma koneellesi ohjeiden mukaan. 
 
Viereisen kaapin alahyllyltä löytyy myös 4 nuotti- ja mikrofonitelinettä adaptereineen. 
 
Vahingot ja puutteet 
 
Huoneistolle tai sen irtaimistolle sattuneet vahingot on ilmoitettava viipymättä liiton toimistoon. Jos huoneistosta 
puuttuu saapuessasi jotakin sellaista, mitä siellä pitäisi olla, ilmoita asiasta viipymättä liiton toimistoon. Jos huoneiston 
varustuksessa tai kunnossa on yleisiä puutteita, jotka mielestäsi pitäisi korjata, ilmoita siitäkin liiton toimistoon. 
 
Vesi ja viemärit 
 
Käytä vettä säästeliäästi. Veden paineet eivät ole ihan sitä, mihin olemme Suomessa tottuneet.  
 
Hanavesi on virallisen selityksen mukaan juomakelpoista, mutta aika monet näyttävät juovan pullovettä. 
 
Etenkin yläkerran makuuhuoneen ja keskikerroksen WC:n lavuaarit ovat alttiita tukkeutumaan, joten älä laita niihin 
mitään muuta kuin vettä. 
 
Vieraat 
 
Huoneistoon voi kutsua vieraita kohtuullisessa määrin ja vuokraajan vastuulla. Vieraiden yöpyminen huoneistossa ei 
kuitenkaan ole sallittua. Turvallisuussyistä emme suosittele entuudestaan tuntemattomien henkilöiden päästämistä 
huoneistoon. Huoneisto ja sen irtaimisto on kaikissa tilanteissa vuokraajan vastuulla. 
 
Vuodevaatteet 
 
Huoneistossa on vuodevaatteet vuokrasopimuksessa sovitulle henkilömäärälle. Useampien vuodevaatteiden käytöstä 
veloitetaan erikseen jälkikäteen pesulakulujen mukaan. Vähimmäisveloitus on 35 euroa. Puhtaat vuodevaatteet ovat 
makuuhuoneiden kaapeissa. 
 
Käytetyt vuodevaatteet laitetaan keskikerroksen kylpyhuoneen allaskaappiin, mistä siivooja noutaa ne pesuun 
maanantaisin (jos vuodevaatteet jätetään vuoteisiin, seuraa siitä lisälasku vuokralaiselle; vähimmäisveloitus 35 euroa).  
  
Vuoteet 
 
Huoneistossa on vuodepaikkoja seuraavasti: 
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Katutason makuuhuone 1: 2 erillistä vuodetta. 
Katutason makuuhuone 2: erillisvuode ja avattava vuodetuoli. 
Ensimmäisen kerroksen makuuhuone 3: iso parisänky ja avattava vuoderahi (alle 185 cm henkilölle). 
Ensimmäisen kerroksen makuuhuone 4: 2 erillistä vuodetta. 
Ullakkohuone: 1 vuode ja sen alta vedettävä lisävuode 
 
Enimmillään vuodepaikkoja on siis 11, mutta mukavammin majoittuu 9 henkeä. Jos kukin majoittuja haluaa oman 
huoneen, vuodepaikka löytyy viidelle. 
 
WC:t 
 
Talossa on 3 WC:tä: yksi katutasossa, yksi 1. kerroksessa ja yksi ullakkohuoneessa. Yläkerrosten pumpputoimiset 
WC:t pitävät kohtalaisesti ääntä, kun pumppu tekee lisäpainetta korkealla sijaitsevan WC:n tarpeeseen. Yläkerrosten 
WC:t voi joutua huuhtelemaan kahteen kertaan, koska imu kohdistuu vain altaan pohjasyvennykseen, jolloin esim. 
ulommas jäänyt WC-paperi ei aina heti poistu huuhdeltaessa. 
 
WLAN 
 
Ks. kohta ”Internet”. 
 
Yhteystietoja 
 
Liiton toimisto Pieni Roobertinkatu 16 
  00120 Helsinki 
  +358-9-68034070 
  sml@muusikkojenliitto.fi 
 
  Kaisu Junno-Sollo + 358-9-68034072 
  kaisu.junno-sollo@muusikkojenliitto.fi 
 
  Sirpa Seppänen +358-9-68034071 
  sirpa.seppanen@muusikkojenliitto.fi 
 
  Ahti Vänttinen +358-50-5695585 
  ahti.vanttinen@muusikkojenliitto.fi 


