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Varusteiden vuokraussäännöt
1. Vantaan Latu vuokraa retkeilyvarusteita omalle jäsenistölleen jäsenen omaan käyttöön.
Vuodesta 2016 alkaen välineitä voivat korotettuun hintaan vuokrata myös ei-jäsenet.
2. Retkeilyvälineen varaus on voimassa varaajan/vuokraajan vastaanotettua maksupankkisiirtokuitin.
3. Tee varaus sähköpostitse osoitteeseen.
Ilmoita varauksessa nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä vuokrausaika.
Saat laskun/pankkisiirron sähköpostiisi pdf-tiedoston nimelläsi. Vuokraus maksetaan 14 vrk:n kuluessa
pankkisiirtokuitin vastaanottamisesta. Käytä viitenumeroa maksaessasi, näin suoritus ohjautuu oikealle
tilille!
Pankkisiirtokuitista ilmenee vuokrausaika ja vuokraajan henkilöllisyys, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä
vuokrausaika.
4. Vuokrausaika lasketaan seuraavasti:
Viikonloppuvuokraus on noudettavissa torstaina/perjantaina ja palautettava maanantaina.
Viikon vuokraus on noudettavissa keskiviikkona ja palautettava viikon jälkeen maanantaina.
2 viikon vuokraus on noudettavissa keskiviikkona/torstaina ja palautettava paluun jälkeisenä maanantaina jne.
5. Myöhästyminen sovitusta palauttamisesta tulkitaan uuden viikon vuokraukseksi, ja siitä peritään ylimääräinen
viikon vuokra.
6. Sovittu vuokraus on sitova, vuokrauksen perumisesta siitä peritään ylimääräinen sovittu vuokra.
7. Tavaran vaurioituessa huolimattomuuden tai varomattoman käytön takia on vuokraaja velvollinen ostamaan
uuden vastaavan tarvikkeen tilalle. Luonnollista kulumista ei vaadita korjattavaksi.
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Savotta Loue-laavu
Loe-laavu
Loue-laavun tekniset tiedot
Materiaali: polyamidikangas, jonka sisäpinta on hopeoitu
heijastamaan nuotion lämpöä.
Henkilöt: 2-3 henkeä
Paino: n. 1,1 kg
Putket: kysy erilliset putket pystykseen.
Savotta Loue-laavu on perinteinen laavumalli, joka on säilyttänyt
suosionsa aina 60-luvulta lähtien. Se on helppo ja nopea pystyttää
missä ja milloin vain. Loue-laavun pystyttämiseen käytetään
luonnosta löytyviä oksia ja keppejä, joten erillistä putkisarjaa ei
tarvitse kuljettaa mukana. Parhaimman suojan laavu tarjoaa, kun
sen pystyttää loivaan ylämäkeen, jolloin laavun yläreuna taittuu
mahdollisimman paljon sen alla yöpyvien henkilöiden päälle.
Loue-laavun sisäpinta on valmistettu lämpöä heijastavasta
materiaalista, joten laavun eteen sytytetty nuotio lämmittää laavun
tehokkaasti. Parhaiten laavun alla saa yövyttyä, kun asettelee
laavun pohjalle kuusen havuja ja havujen päälle Savotan
Avaruuspeitteen, joka pitää maan kylmyyden loitolla ja samalla
heijastaa takaisin kehon omaa lämpöä.
Laavun palautus
Tärkeää! Laavun palautus kuivattuna.
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Halti Laavu Pro
Laavu
Etuseinä, joka on suljettavissa erillisellä oviläpällä.
Luonnonläheisesti yöpyville vaeltajille.
Toimii kätevänä sateen- ja tuulensuojana.
Hyttysen ulkona pitävä. Hyvä tuuletus takaseinässä.
Laavupaketti sisältää ja tekniset tiedot:

Päällikangas hopeoitu polyesteri

PU-pinnoitteella, vesipilariarvo 2000 mm, teipatut saumat.

Pohja polyamidia PU-pinnoitteella, vesipilariarvo 2000 mm.

Pyöreät maakiilat, 13 kpl.

Alumiiniset putkisarja kulmiin.

Suojapussi kompressiomallinen, polyesterikangasta.

Korjaussarjaan kuuluu kangaskorjauspalat (sisä- ja ulkoteltta,
pohja, hyttysverkko) ja vetoketjun vedin.

Laavukangas kokopohjalla sekä verkko etuseinällä.

Koko: 185 x 220 x 130/70 cm

Paino: 2,2 kg

Tilaa: 4 henkeä

Kuvassa etuseinä/katos on rullattu kokoon oven yläpuolelle.
Laavun palautus
Tärkeää! Laavun palautus kuivattuna.

Etuseinällä ja kokopohjalla
varustettu laavu
hyttysverkkosisäteltalla.
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Savotta SA-20 puolijoukkueteltta
Puolijoukkueteltta, jossa on tilaa 15-20 hengelle. Oviaukossa tuplakangas,
joiden väliin jää pieni tuulikaappi. Kattosaumat on teipattu vedenpitäviksi.
Teltta on varustettu savutorven metallisella läpiviennillä.
Telttapussi teltan mukana samoin putkille ja maakiiloille.
Telttapaketti sisältää
- teltan
- salkosarjan putket
- maakiilat
Tekniset tiedot
- materiaali: homesuojattu ja
palokyllästetty puuvillapolyesteri
- pohjan pinta-ala: 21 m²
- pohjan halkaisija: 500 cm
- korkein kohta: 285 cm
- räystäskorkeus: 110 cm
- paino: n. 24 kg
Lisävarusteena kamiina
Ruotsalainen käsitys kamiinasta on teräspeltinen laatikko, johon puut
ladotaan vaakatasoon. Tämä on hyvä kamiina. Se on helppo käyttää,
helppo kuljettaa, sen päällä on tosi näppärä tehdä ruokaa ja se lämmittää
puolijoukkueteltan hyvin. Koska kamiina on vaakamallinen ja siinä on iso
luukku, sille on helppo tehdä tuli. Käyttökokemus on hyvin takkamainen,
mikä ei ole paha asia.
Savupiippu on kamiinan sisälle pakattuna ja kulkee kätevästi mukana.
Teltan palautus
Tärkeää! Teltan palautus kuivattuna ja kamiina ”nuohottuna”.
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Lumikengät
Lumikenkä eli karpponen on kenkään kiinnitettävä verkkomainen tai rei'itetyn levyn
tyyppinen alunen, jonka avulla voi kävellä lumen päällä. Lumikengän tyypillinen malli on
soikeahko, etuosastaan leveämpi ja taaksepäin kapeneva.
Historiaa
Arvellaan, että lumikenkiä on käytetty jo tuhansia vuosia, jopa 6000 vuotta sitten.[2][3]
Keski-Aasiasta on löydetty merkkejä muinaisista lumikengistä, toisin sanoen jalkaan
kiinnitetyistä puisista välineistä, jotka helpottivat kulkua upottavassa lumessa. Niitä on
käytetty sekä metsästyksessä että sotajoukkojen liikkumisen apuna, onpa jopa eläimille
kiinnitetty jalkoihin levymäisiä lumikävelyn apuneuvoja. Lumikengät tunnetaan kuitenkin
ehkä parhaiten eskimoiden ja intiaanien historiasta. 1800-luvulla lumikenkäily oli
muodikas kuntoilulaji Pohjois-Amerikassa. Lumikengät olivat siellä yleisestikin keskeinen
lumessa liikkumisen apuväline, ennen kuin sukset yleistyivät Pohjois-Amerikkaan
muuttaneiden pohjoismaalaisten myötä. Suomen ensimmäiset lumikenkäilykilpailut
pidettiin Oulussa 1800-luvun lopussa.
Käyttö
Lumikenkiä käytettäessä jalka ei uppoa lumeen, sillä lumikenkä jakaa kävelijän painon
suurelle alueelle. Lumikenkäkävely on tavallista kävelyä raskaampaa ja avoimella,
tasaisella maalla hiihtoon verrattuna hitaampaa, koska kenkä ei liu'u. Toisaalta
lumikengät kantavat pehmeähkössäkin lumessa ja maaston korkeuserot eivät ole
samalla tavalla hidasteena tai esteenä kuin hiihdettäessä. Lumikenkien kanssa käytetään
samantyyppisiä laajasompaisia sauvoja kuin metsäsuksien kanssa. Pehmeässä lumessa
tai suuremman kuorman kanssa voidaan käyttää pohjaltaan suurempaa lumikenkää kuin
kovalla lumella ja ilman kuormaa liikuttaessa. Sauvan pituuden laskukaava on oma
pituus x0,75.
Lähde: Wikipedia

Omapaino on oleellista
lumikenkien valinnassa.
Sauvat, mainitse erikseen
tilauksen yhteydessä.

Vuokrattavat Lumikengät
TSL 217
Tubs Rental 27"
Tubs Flex TRK 24"
Tubs QvikOraw 24"
MorphoVip
Follys 26"
Pyry lumikenkät (Tubs)

5 kpl
5 kpl
2 kpl
1 kpl
1 kpl
2 kpl
4 kpl

Lumikengät Fox

3 kpl

Lasten koot
Tubs Flex Jr
TSL 340

3 kpl
1 kpl
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Sauvat
Vahvat 2-osaiset teleskooppisauvat.
Soveltuu vaellukseen jne. ulkoilmalajeihin.
Säädettävissä portaattomasti sauvan yläosassa
olevalla Clamper Lock -pikalukolla
105-130 ja 100-140 cm.
Molempien teleskooppiosien materiaali vahvaa 7075-alumiinia.
Mukana 85 ja 80 mm kiinteät sommat.
Volframinen kärkipiikki.
Paino 265 g/kpl = 530 g/pari.
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Liukulumisukset
OAC:n WAP UC 127 liukulumikengissä yhdistyvät
lumikenkien ja maastosuksien
parhaat puolet.
Niillä voi kulkea ketterästi
metsäisessä maastossa ja
laskea mäet alas kuin tavallisilla
suksilla.
Tuotteessa on pitävä
karvapohja, teräskantit, leveä ja
kantava muotoilu, useiden
kenkien kanssa yhteensopiva
EA-side ja kompakti koko.
Valmistettu Suomessa.
Sopivan kengän pohjan mitta:
24 - 46 cm
Suksen pituus: 127 ja 147 cm
Suksen leveys: 135-132 mm
Sauvat eivät kuulu vuokrattaviin kohteisiin.
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Paljakka-ahkio
Ahkio
Paljakka-ahkio on erinomainen varuste vaativissa olosuhteissa
liikkuvalle vaeltajalle. Se sopii yhtälailla niin lumikenkävaellukselle kuin
hiihtoretkellekin.
Paljakka-ahkion perässä vetäminen tapahtuu
helposti kiinteiden, ristikkäisten vetoaisojen ansiosta, jotka
mahdollistavat ahkion vaivattoman liikuttamisen ja samalla myös
tukevat vetäjää. Ahkio on varustettu kiinteällä kuormapeitteellä, jonka
alle kuljetettavat tavarat on helppo laittaa suojaan vaelluksen ajaksi.
Ahkion mukana tulee myös kiinteänä kumiköysi, jolla on helppo sitoa
ahkiossa kuljetettavat tavarat niin, että ne pysyvät varmasti paikallaan.
Lapsen on hyvä istua ahkiossa, joten voitte yhdessä nauttia luontoretken
riemuista.
Pituussäätöinen ahkion vetovyö 59. Vetovyössä on pikalukitushahlot,
joihin ahkion vetovyön aisat on helppo ja nopea kiinnittää.
Vyön pituutta voidaan säätää vetäjän mittojen mukaan.
Kangas: PUR-polyesteri.
Kangasosien väri: sininen.
Savotta, Paljakka-ahkio kuljetusmuoto. Vetoaisat joko peitteen alla tai
kuten kuvassa ahkion päällä.
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Savotta-rinkat
Rinkka
Suomalaisen retkeilykansan käsitteeksi muodostunut liki
legendaarinen 906. Vuonna 1980 julkaistu on vielä tänäkin
päivänä monen retkeilijän suosikki. Iso, hyvin lokeroitu
reppupussi tekee pakkaamisesta helppoa ja rungon yläkaareen
tukevasti sitomalla voit kantaa mukana isojakin erikoistarvikkeita,
jotka eivät muuten reppuun sopisi.
Perinteinen putkirinkka on parhaimmillaan raskaiden
kantamuksien kanssa, mutta soveltuu hyvin kevyemmillekin
retkille. Ulkoisen putkirangan ansiosta ilma pääsee kiertämään
itse reppupussin ja kantajan selän välissä vähentäen
lämpökuormaa huomattavasti. Vaikka anatomiset rinkat ovat
valloittaneet aluetta rinkkamarkkinoilla, on yhä tilanteita joissa ei
vielä ole putkirinkan voittanutta.
Tekniset tiedot
Ulkomitat: korkeus 80 cm, leveys 55 cm, syvyys 25 cm.
Kokonaistilavuus: noin 85 litraa.
Paino: noin 3,00 kg.
Materiaalit: PUR-polyesteri, polyesterinauha,
metallisoljet ja Opti ja Kroko vetoketjut.
Ranka: DUR-alumiini.
Väri: oliivinvihreä mustilla nauhoilla.
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Terra Nova Superlite Solar 2,2
Teltta
Terra Nova Superlite Solar 2.2, jossa ei ole poikittain nukkuvan
ongelmaa. Siellä ei tarvitse kiivetä yökaverin yli päästäkseen
ulos teltasta, siinä on kaksi uloskäyntiä.
Teltta kasataan värillisten putkien ja sinisen sekä punaisen
koodauksen mukaan.
Pakkauksen koko: 55cm x 20cm
Paino: 1,85 kg / pakkaus 2,10 kg
Henkilöt: 2, vaellusretkeily- ja vaellus teltta.
Tapit painaa yhteensä 5,5 g.
Teltan palautus
Tärkeää! Teltan palautus kuivattuna.
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Everest Himal
Teltta
Everest Himal, kupoli isohkolla absidilla.
Erinomainen vaelluskäyttöön.
Kupoliteltta, joka on helppo pystyttää. Sopii kolmelle henkilölle.
Sisäteltan mitat: 210x215x114 cm. Absidin mitat: 220x100x117
cm. Paino: 3,4 kg. Polyesteristä valmistettu vedenpitävä ulkoteltta
kestää 2000 mm:n vesipilarin ja vedenpitävä lattia 5000 mm:n
vesipilarin.
Teltan palautus
Tärkeää! Teltan palautus kuivattuna.
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Trangia-retkikeitin
Retkikeitin
Trangia-retkikeitin on varmasti jokaiselle ulkoilevalle ja luonnossa
viihtyvälle ihmiselle tuttu.
Niin suosittu on Trangia, että sitä käytetään yleisnimityksenä
kaikille retkikeittimille. Trangiat ovat erittäin laadukkaita ja
pitkäikäisiä tuotteita, ja eri kokoja. Trangian on helppo- ja
nopeakäyttöisyys ja korkea laatu.
Trangia 25-5 UL
Vantaan Ladulla on näitä retkikeittimiä 4 kpl ja molemmat
ovat polttimella.
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GPS-Garmin, eTrex 10
GPS-paikannin
Garmin eTrex 10 - eTrex-sarjan perusmalli sisältää
olennaisimmat gps-toiminnot. Reittipisteiden (autiotuvat, auton
parkkipaikat, geokätköt) tallentaminen ja niihin suunnistaminen on
helppoa! eTrex myös piirtää ruudulle jäljen, jota pitkin löydät
takaisin hurjankin marjareissun jälkeen.
Mustavalkonäyttö

Vain muutama nappi ja “joystick”-tyylinen ohjain

Tarkka WAAS-yhteensopiva GPS-vastaanotin

HotFix-satelliittiennusteen ansiosta nopea käynnistysaika

Matkan ja keskinopeuden mittaus

Pinta-alamittaus

Virtalähde: 2 x AA-paristo (ei sisälly pakkaukseen).

Vedenkesto: IPX7 eli kestää puolen tunnin upotuksen metrin
syvyyteen

USB-liitäntä helppoa tietokonetiedonsiirtoa varten

Reittipistemuisti: 1000

Reittien maksimimäärä: 50
Paketti sisältää

eTrex 10 -laitteen

USB-kaapelin

Opasvihkosen
Tähän laitteeseen ei voi lisätä kartta-aineistoa.
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Välinevuokrattavat varusteet
Välinevuokrauksestamme löydät retkillesi varusteet.
Valikoimastamme löytyvät oikeanlaatuiset välineet niin talven kuin kesänkin retkille.
Ahkiot ovat Paljakka-ahkioita, joita on tällä hetkellä 5 kpl. Ahkiot ovat lasikuiturunkoisia ja ne on varustettu vedenpitävällä kankaalla.
Paljakka-ahkion perässä vetäminen tapahtuu helposti kiinteiden, ristikkäisten vetoaisojen ansiosta, jotka mahdollistavat ahkion
vaivattoman liikuttamisen ja samalla myös tukevat vetäjää. Ahkio on varustettu kiinteällä kuormapeitteellä, jonka alle kuljetettavat
tavarat on helppo laittaa suojaan vaelluksen ajaksi. Ahkion mukana tulee myös kiinteänä kumiköysi, jolla on helppo sitoa ahkiossa
kuljetettavat tavarat niin, että ne pysyvät varmasti paikallaan. Pituussäätöinen ahkion vetovyö 59. Vetovyössä on pikalukitushahlot,
joihin ahkion vetovyön aisat on helppo ja nopea kiinnittää.
Lumikenkiä on erimerkkisiä käytössä 21 paria. Lasten lumikenkiä 4 paria. Lumikengät on TSL 217 ja Tubs mallisia. Lumikengät
vuokrataan ilman sauvoja, ellei erikseen sovita.
Sauvat ovat mallia teleskooppisauvoja. Soveltuu vaellukseen jne. ulkoilmalajeihin. Säädettävissä portaattomasti sauvan yläosassa
olevalla Clamper Lock -pikalukolla 105-130 ja 88-140 cm.
Liukulumikengissä yhdistyvät lumikenkien ja maastosuksien parhaat puolet.
Niillä voi kulkea ketterästi metsäisessä maastossa ja laskea mäet alas kuin tavallisilla suksilla.
Tuotteessa on pitävä karvapohja, teräskantit, leveä ja kantava muotoilu, useiden kenkien kanssa yhteensopiva
EA-side ja kompakti koko. Valmistettu Suomessa. Sopivan kengän pohjan mitta: 24 - 46 cm.
Suksen pituus: 127 ja 147 cm, Suksen leveys: 135-132 mm.
Laavu tai Loue vuokrakäytössä 1+1 kpl. Laavu on mallia Halti ja Loue mallia Savotta, ja niihin kuuluvat putket mukaan.
Puolijoukkuetelttoja on 1 kpl mallia Savotta SA-20, johon saatavana myös kamiina. Telttaan kuulu pohjakangasta.
Keittimiä on vuokrakäytössä 4 kpl Trangiaa. Molemmat Trangiat ovat sprii-polttimella. Keitin luovutetaan turvallisuussyistä vain
käyttöön perehdytetylle / kokeneelle henkilölle.
Rinkkoja on vuokrakäytössä 2 kpl, joista putkirinkkaa ja anatominen rosna. Rinkat ovat Savotta-merkkisiä.
Telttoja on vuokrakäytössä 1 kpl mallia Terra Nova Superlite 2.2, kahdelle sekä Everest Himal 3 hengelle.
Abisko Trap, large on vuokrattavana 2 kpl.
GPS-paikantimia on 2 kpl mallia Garmin GPS eTrex10.
Saat laskun/pankkisiirron sähköpostiisi pdf-tiedoston nimelläsi.
Muista käyttää viitenumeroa maksaessasi, näin suoritus ohjautuu oikealle tilille!
Ei-jäsenille hinta on 10 € / vuokrauskerta / korotettu hinta.
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Välinevuokraus
Saat laskun/pankkisiirron sähköpostiisi pdf-tiedoston nimelläsi.
Noutaessasi välineet tarkista ne, että tilaamasi välineet ovat tilaustasi vastaavat ja ehjät.
Muista käyttää viitenumeroa maksaessasi, näin suoritus ohjautuu oikealle tilille!

Välinevuokraushinnat
Varuste
Ahkiot, Paljakka Ahkiot
Lumiliukusukset, 127 ja 147 cm pituiset
karvapohjaiset
Puolijoukkue, Savotta maavaate +
kamiina, mainiste tarve erikseen
Retkikeittimet, Trangia 25-5 UL
Rinkkat, Savotta putki ja anatom.
Sauvat, teleskooppi
Lumikengät, Tubs ja TSL
Lasten lumikengät, Tubs ja TSL
Telttat, Terra Nova Superlite 2.2, 2 hklö,
Everest Himal 3 hklö
Laavu ja Loue, Halti Pro tai Loue,
Savotta
Abisko Trap, large
GPS-paikantimet, Garmin GPS eTrex10

Päivä
-

Viikonloppu
20 €

1 viikko
50 €

Lisäviikot
10 € / viikko

20 €

30 €

60 €

10 € / viikko

-

75 €

150 €

50 € / viikko

5€
5€
5€
5€

10 €
10 €
5€
10 €
5€

20 €
20 €
10 €
20 €
10 €

5 € / viikko
5 € / viikko
10 € / viikko
10 € / viikko
5 € / viikko

10 €

20 €

30 €

10 € / viikko

10 €

20 €

30 €

10 € / viikko

5€
10 €

5€
20 €

5€
30 €

5 € / viikko
10 € / viikko
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Kiitos!
vantaanlatu.com

