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ESITTEEN KUVAT Susanna Mikander (ellei toisin mainita)

PARTIO-
KÄMPÄT
ja -kurssikeskukset

ALLE TUNNIN AJOMATKAN PÄÄSSÄ HELSINGIN KESKUSTASTA SIJAITSEE VIIDELLÄ  

ERI ALUEELLA YHTEENSÄ KOLMETOISTA PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOSÄÄTIÖN  

HALLINNOIMAA MAJOITUSRAKENNUSTA: ESPOON NUUKSIOSSA, VIHDIN NUMMEN- 

KYLÄSSÄ, NURMIJÄRVELLÄ, INKOOSSA JA VANTAALLA. 

TUTUSTU KOHTEISIIN JA VARAA VUOROSI OSOITTEESSA: 

WWW.PARTIOKÄMPÄT.FI
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P artiossa tehdään tärkeää nuorisotyötä, joka 

on avointa kaikille. Varaamalla partiokämppiä 

ja -kurssikeskuksia olet mukana mahdollis-

tamassa nuorisotyötä. Varattavissa olevien kohteiden 

koot ja varustelutasot vaihtelevat yli sadan hengen mo-

dernista kurssi- ja leirikeskuksesta erähenkiseen noin 

20 hengen sähköttömään kämppään. 

Partiokämpät on ensisijaisesti tarkoitettu lippukun-

tien käyttöön, mutta vapaita vuoroja vuokrataan myös 

partion ulkopuoliseen käyttöön. Oletko esimerkiksi 

miettinyt työkokousta metsäisessä ympäristössä tai 

saunaa järvenrannalla työpäivän jälkeen? Partiokäm-

pät soveltuvat moneen eri tilaisuuteen! Kohteillamme 

pidetään TYKY-päiviä sekä opiskelijoiden ja opettajien 

virkistys- ja suunnittelutapahtumia. Myös leirikoulut ja 

seurakuntien tapahtuvat ovat löytäneet kohteillemme. 

Vuokratuotto käytetään alueiden ylläpitoon ja kehittä-

miseen. Alueiden hinnat ovat partiolaisille edullisem-

pia, ja tällä pyrimme mahdollistamaan sen, että par-

tioon voivat kuulua kaikki varallisuuteen katsomatta. 

Tutustu kohteisiin

> Muistathan, että kaikkien kohteiden pihapiirissä voi telttailla ja kiinteistöjen 
   mailta löytyy myös hyviä retki- ja leiripaikkoja.

> Lisätiedot ja varausohjeet löytyvät osoitteesta: www.partiokämpät.fi.

> Valokuvia kaikista kohteista löytyy osoitteesta: www.papa.kuvat.fi/kuvat/ 
   toiminta/partiokämpät. 

INFO
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HELSINKI

KAVALAHTI
INKOO
50 MIN.

NUUKSIO
ESPOO
35 MIN.PEURANTUPA

NUMMELA
40 MIN.

KUUSITUPA
VANTAA
40 MIN.

KILJAVA
RAJAMÄKI
55 MIN.

PEURANTUPA  – Rauhallinen metsäkämppä Vihdin Nummenkylässä,  

40 min Helsingin keskustasta autolla (Koivuharjuntie 78, 03100 Nummela). 

Sivut 4–5.
PEURANTUPA

NUMMELA

NUUKSIO
ESPOO

KILJAVA
RAJAMÄKI

KUUSITUPA
VANTAA

KAVALAHTI
INKOO

KUUSITUPA  – Partiotalo lähellä kaupunkia Vantaalla,  

40 min Helsingin keskustasta autolla (Rajakoskentie 5, 01760 Vantaa). 

Sivut 6–7.

NUUKSIO  – Kolme erähenkistä kämppää lähellä luontoa Haltian luontokes-

kuksen kupeessa, 35 min Helsingin keskustasta autolla, (Ruuhijärventie 11 & 15, 

02820 Espoo). Sivut 8–9.

KILJAVA  – Kolmen rakennuksen moderni kurssi- ja leirikeskus Nurmijärvellä, 

55 min Helsingin keskustasta autolla (Vihtilammintie 45, 05200 Rajamäki). 

Sivut 12–13.

KAVALAHTI  – Neljän rakennuksen kurssi- ja leirikeskus Inkoossa,  

50 min Helsingin keskustasta autolla (Björnvikintie 109, 10230 Inkoon as.). 

Sivut 10–11.
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PEURANTUPA
NUMMELA

PEURANTUPA 
– rauhallinen metsäkämppä

40 min Helsingin keskustasta autolla (Koivuharjuntie 78, 03100 Nummela)

P eurantupa sijaitsee Vihdin Nummelassa met-

sätontilla, aivan 1-tien ja 25-tien ”kainalossa”. 

Kämppä on perinteinen yksikerroksinen vuon-

na 1964 rakennettu partiokämppä, jonka pihapiirissä on 

vuonna 2015 rakennettu uusi saunarakennus ja huussi. 

Keittiössä on sähkölieden lisäksi perinteinen puuhel-

la. Pihalla on kesällä 2018 rakennettu nuotiopaikka, ja 

kämpältä löytyy iso muurikkapannu ja telineet loimulo-

helle. Rantaan matkaa on 500 metriä. 

INFO
• Majoitustilat noin 30 hengelle (laverit).

• Sähköt, myös takka. 

• Vesi kaivosta, jossa käsipumppu.
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Peurantuvan pihalla sijaitseva nuotiopaikka on 
hyvin varusteltu: kämpältä löytyy puiset alustat 
kiinnikkeineen loimulohen paistamiseen ja iso 
muurikkapannu. Lisäksi piha ja läheinen niitty 
soveltuvat hyvin telttailuun. 
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KUUSITUPA
VANTAA

KUUSITUPA 
– partiotalo lähellä kaupunkia

40 min Helsingin keskustasta autolla (Rajakoskentie 5, 01760 Vantaa)

K uusitupa sijaitsee Vantaalla, metsäisellä mäkitontilla 

peltoaukean keskellä noin 30 kilometrin päässä Hel-

singistä. Alueella on puulämmitteinen sauna, johon 

mahtuu noin kahdeksan saunojaa. Keittiössä on sähköliesi, 

mikroaaltouuni, kahvinkeitin, jääkaappipakastin, ruuanlaitto-

välineistö sekä astiasto 20 hengelle. Keittiössä on viemäröinti, 

mutta vesi tulee kantaa kaivosta. Talo on rakennettu 1950- 

luvulla ja peruskorjattu 1996–1998. Keittiö on uusittu 2007.
KUVA  Suvi Kettunen

INFO
• Majoitustilat noin 20 hengelle 

(laverit yläkerrassa ja kerrossängyt alakerrassa).

• Sähkölämmitys ja -valaisu, takka.

• Vesi kaivosta.

#partioscout #päpa
Piirin kiinteistöillä on puisia kylttejä, joihin on 

painettu piirin viralliset hashtagit. Bongaa kyltit 

retkelläsi ja käytä niitä somepäivityksissä!

Kyltit: Ville Jokinen / Fatwood.
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Nurmikentäksi siistityllä pihalla  
on hyvät mahdollisuudet järjestää 
ohjelmaa ja telttailla. 
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NUUKSIO
ESPOO

NUUKSIO
– erähenkiset kämpät lähellä luontoa

35 min Helsingin keskustasta autolla (Ruuhijärventie 11 & 15, 02820 Espoo)

N uuksiossa noin kaksi kilometriä Suomen luontokeskus 

Haltiasta sijaitsee luonnontilaisen metsän keskellä 

kolme erähenkistä kämppää. Alueella on ison saunan 

lisäksi yhteinen porakaivo sekä huoltorakennus, jossa on käymä-

lät ja liiteri. Matkaa Ruuhijärven rannassa sijaitsevalle nuotio- ja 

leiripaikalla on noin 700 metriä. Kaikissa kämpissä on välineet 

ruuan valmistukseen noin 20 hengelle, mutta ei astioita. 

INFO
Kiinnostaako piirin kiinteistöjen kehittäminen? 

Tule mukaan piirin kiinteistöryhmään suunnittelemaan 

projekteja ja osallistumaan niiden toteuttamiseen.  

Ole yhteydessä kiinteistövastaavaan:  

timo.paaskynkivi@partio.fi. 

Korvenkolkka 

• Majoitustilat noin 20 hengelle (parvi).

• Sähköt, valaistus myrskylyhdyillä ja osittain 

sähkövaloilla, tuvassa kamiina ja takka.
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Mörrimöykky 
• Majoitustilat noin 20 hengelle (laverit ja parvi).

• Ei sähköä, lämmitys puilla, valaistus myrskylyhdyillä.

Piilopirtti 
• Majoitustilat noin 20 hengelle (laverit). 

• Sähköt, sähkövalaistus, tuvassa takka.

SAUNA 
Saunan käyttö kuuluu kämppien vuokraan. Varattavissa 

myös erikseen. Tilava pukeutumistila, pesuhuone sekä  

löylyhuone, johon mahtuu noin 12 saunojaa. 

Pata ja kiuas puulämmitteisiä. Saunavesi kannettava 

kaivosta. 
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KAVALAHTI
INKOO

KAVALAHTI
– kurssi- ja leirikeskus

50 min Helsingin keskustasta autolla (Björnvikintie 109, 10230 Inkoon as.)

K avalahden 150 hehtaarin alueelta löy-

tyy päärakennuksen lisäksi 50 henki-

lön majoitusrakennus, kolme mukavaa 

hirsikämppää, keittiökeskus ruokailutiloineen ja 

terasseineen, iso saunarakennus, pienempi ranta-

sauna sekä leiri- ja nuotiopaikkoja. Lisäksi alueella 

on kanootteja ja pelastusvene. Saunoja ja saunan 

kokoustilaa vuokrataan myös erikseen. 

Kavalahteen on viime vuosien aikana rakennet-

tu paljon uutta. Uudet vesivessat ovat kaikkien 

alueella retkeilevien ja leireilevien käytössä. Myös 

Björnvikenin tien päässä sijaitsevalla uimarannalla 

on uusi keittiökatos, pukukopit ja vessa. Rannalle 

pääsee meloen, polkua pitkin tai suoraan autolla 

tietä pitkin. 

Urhola + keittiökeskus (NAVETTA)
• Majoitustilat 50 hengelle (patjat).

• Sähköt, takka, iso sali.

• Keittiökeskuksessa kevyt laitoskeittiö ja ruokailu / kokoustila 

50 hengelle.

• Dataprojektoreja ja langaton internet. 

Lassila
• 4 kokoustilaa kahdessa kerroksessa ja keittiö alueen yhteiskäytössä. 

Uimaranta ja ruokailukatokset
• Björnvikintien päässä noin 400 metrin päässä leirikeskuksesta. 

Hirsimökit, 3 kpl
• Jokaisessa mökissä majoitustilat 8-10 hengelle.

• Keittiönurkkaus ja Lassilan keittiö käytössä.

• Sähköt, tuvissa takka. 

Urhola
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keittiökeskus

hirsimökit

lassila

Björnvikin uimaranta 

Björnvikin uimaranta
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KILJAVA
RAJAMÄKI

KILJAVA 
– moderni kurssi- ja leirikeskus

55 min Helsingin keskustasta autolla (Vihtilammintie 45, 05200 Rajamäki)

K auniissa mäntykangasmaastos-

sa sijaitsevalla alueella on kolme 

eri kokoista majoitusrakennusta, 

rantasauna, kaksi uimarantaa, keittiökeskus ja 

saniteettirakennus, jossa on suihkut ja vessat, 

lentopallo- ja jalkapallokenttä, ”amfikatso-

moinen” iltanuotiopaikka ja kanootteja.

Kiljavan peruskorjaus valmistui kaksi vuotta 

sitten, ja käyttäjät ovat antaneet remontoi-

duista tiloista paljon positiivista palautetta. 

Oletko ollut tyytyväinen Kassun remonttiin? 

Entä onko sinulla kehitysideoita? Ole suoraan 

yhteydessä kiinteistövastaavaan tai liity isän-

nistöön lähettämällä sähköpostia:  

timo.paaskynkivi@partio.fi.

Kassu 

• Majoitustilat 100 hengelle 

(4-6 hengen loossit).

• Iso sali, jossa dataprojektori.

• Lisäksi takkahuone, 

kuivaushuone, sauna.

• Laitoskeittiö, ruokailuvälineet 

80 hengelle.

Yläkämppä 

• Majoitustilat 25+4 hengelle 

(laverit ja vuodesohva).

• Keittiö ja välineet ruoan 

valmistukseen 25 hengelle.

• Sähkölämmitys sekä takka. 

Alakämppä + 
Keittiökeskus 

(Sani)
• Majoitustilat 25 hengelle

(parvi).

• Kokous- ja ruokailutilat 

80 + 20 hengelle.

• Av-välineet, äänentoisto-

   laitteet, dataprojektori.

• Erillisessä keittiökeskuksessa 

suurtalouskeittiövarustus 

200 hengelle ja ruokailutilat 

45 hengelle. 

kassu

KUVA  Johanna Junkkari
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Uuttu
Uuttu on erähenkinen kämppä, joka sijaitsee Kilja-

van leirikeskuksen lähistöllä. Kiljavalle mentäessä 

Vihtilammintie 25:n kohdalta käännytään oikealle 

pienelle hiekkatielle, jonka päässä tupa sijaitsee.

- Majoitustilat noin 8 hengelle (kerrossängyt).

- Vesi hanasta, sähköt.

- Astiat noin 12 hengelle.

- Sauna ja ulkohuussi.

yläkämppä

alakämppä ja SANI
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TERVETULOA!

Osoitteessa www.varaus.partiokampat.fi voit käydä tekemässä itsellesi tunnukset ja  

varaamassa haluamasi kohteen. Vahvistuksen yhteydessä sinuun otetaan tarvittaessa yhteyttä.

AVAIMET
Avainten hakemisen poikkeukset sovitaan toimiston kanssa. Aukioloaikoina voit noutaa  

avaimet muutamaa päivää ennen varausta Partioasemalta Töölöstä ja ne pitää palauttaa 

seuraavan viikon alussa samaan paikkaan.

Ole rohkeasti yhteydessä kaikissa kysymyksissä: 

Kiinteistövastaava Timo Pääskynkivi

timo.paaskynkivi@partio.fi tai 050 511 2606 

(Arkisin 8–16, viikonloppuisin vain tärkeät asiat.)

PARTIOASEMA
Piirin toimiston aukioloajat löydät netistä, 

www.päpa.fi/toimisto

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset, 2. kerros 

Töölönkatu 55, 00250 Helsinki

puh: (09) 8865 1200




