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KILJAVAN KURSSI- JA LEIRIKESKUS
Vihtilammintie 45, 05200 Rajamäki
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YLEISKUVAUS ALUEESTA
Kiljavan kurssi- ja leirikeskus sijaitsee Rajamäellä, Märkiönjärven rannalla noin 50 kilometrin
päässä Helsingistä. Maasto on kumpuilevaa Salpausselän mäntykangasta.
Alueella on kolme vuokrattavaa majoitusrakennusta: vanha iso hirsikämppä (Alakämppä),
pienempi kämppä (Yläkämppä) sekä uusimpana 90-luvun alussa valmistunut
majoitusrakennus (Kassu). Lisäksi alueella on kaksi rantasaunaa sekä vuonna 2013 valmistunut
keittiö- ja saniteettirakennus. Alueelta löytyy lisäksi lentopallo- ja jalkapallokenttä,
”amfikatsomoinen” iltanuotiopaikka sekä useampia leirialueita, joissa on omat nuotiopaikat.
Leirikeskuksen piha-alue on mäkistä kuivaa
kangasmaastoa. Alakämpän edustan lippuaukio sekä
Alakämpän ja Sanin välinen piha-alue ovat
suhteellisen tasaista sorakenttää.
Majoitusrakennusten välillä kulkevat soratiet ovat
pääsääntöisesti kovapohjaisia, mutta alueen
korkeuseroista johtuen paikoitellen hyvin jyrkkiä
(Alakämpältä Kassulle kulkevan tien kaltevuus
jyrkimmillään 23 %). Piha-alue rajautuu
Märkiönjärveen ja ympäröiviin leiri-alueisiin
(kartassa Hiisilä, Mekalmo ja Mennimaa), jotka ovat
avaraa ja paikoin kivikkoista mäntykangasta.
Metsämaaston polut ovat paikoin juurakkoisia.
Talviaikaan etenkin mäkiset osuudet piha-alueesta ovat ajoittain jäiset ja hyvin liukkaat.
Alakämppä ja Sani (keittiö- ja saniteettirakennus) sijaitsevat pysäköintialueen kanssa samassa
tasossa. Yläkämppä ja Kassu sijaitsevat ylärinteessä. Sauna sijaitsee järven rannalla.
Alueen opaskartta on piha-alueen keskellä, pysäköintialueen jälkeen. Opaskartta on pimeän
aikaan valaistu. Alueella ei ole muita opastekylttejä. Rakennukset (pois lukien alhaalla rannassa
sijaitsevat sauna ja liiteri) ovat helposti havaittavissa alueella valoisan aikaan liikuttaessa.
Majoitusrakennusten välisillä sorateillä on pihavalaistus, lippuaukio ja Alakämpän ja Sanin
sisäpiha ovat valaisemattomat. Rakennusten sisäänkäynnit on valaistu.

Nuotiopaikat
Alueella on useita nuotiopaikkoja. Jalkapallokentän takana sijaitsevalle amfikatsomoiselle
nuotiopaikalle kuljetaan vaikeakulkuisia polkuja tai puuportaita pitkin. Liiterin pohjoispuolella
uimarannan tuntumassa sijaitsevalle nuotiopaikalle pääsee rantasaunalle vievää soratietä
pitkin. Maasto nuotiopaikan ympärillä on tasaista, neulasista ja hiekasta johtuen paikoin
pehmeähköä. Nuotion ääreen ei pääse pyörätuolilla.

Rannan nuotiopaikka

Leirialueen nuotiopakka
Amfikatsomoinen nuotiopaikka
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Leirialueilla on useampia nuotiopaikkoja, joille kuljetaan leveitä metsäpolkuja pitkin.
Mekalmolle vievä polku on alkupäästään jyrkkä (kaltevuus yli 20 %) ja kivinen, mutta ylös
leirialueelle päästyä maasto on tasaisempaa.

SAAPUMINEN
Kiljavan leirikeskus sijaitsee noin 50 kilometrin päässä Helsingistä. Helsingin suunnasta
tultaessa ajetaan Hämeenlinnan moottoritietä pohjoiseen, moottoritieltä poistutaan
Nurmijärven liittymässä. Ajetaan Nurmijärven kirkonkylän läpi kohti Rajamäen keskustaa.
Rajamäen keskustaan saavuttaessa käännytään rautatiesillan jälkeen vasemmalle Röykkään ja
Matkuun vievälle tielle. Tietä jatketaan noin 2,7 kilometriä, kunnes oikealla näkyy Kiljavan
Kiven bussipysäkki ja tienviitta Leirikeskus Partiolaiset (Vihtilammentie). Vihtilammentietä
pitkin pääsee perille saakka, matkaa Kiljavan pysäköintialueelle on 1,6 kilometriä.
Vihtilammentie on kovapohjainen metsäautotie. Valaisematon metsäautotie on leveä ja
käveltävissä. Matkan varrella ainoassa merkittävässä risteyksessä on selkeä puinen opaskyltti,
joka on valoisan aikaan hyvin havaittavissa. Tie nousee mutkitellen harjun päälle. Viimeinen
pätkä tiestä on alamäkeä, jonka kaltevuus on jyrkimmillään yli 15 %. Opastusta leirikeskukselta
takaisin Kiljavantielle ei ole.
Autolla
Autolla pääsee perille saakka. Pysäköintialue sijaitsee metsäautotien reunassa ja se on merkitty
P-kyltillä. Henkilöautolla on mahdollista kulkea koko alueella (saattoliikenne), mutta
pysäköinti on sallittua vain pysäköintialueella.
Tilausbussilla
Linja-autolla voi ajaa Alakämpän vieressä sijaitsevalle lippuaukiolle. Tie on ajettavissa ympäri
vuoden.
Julkisilla kulkuneuvoilla
Helsingistä Kiljavalle pääsee Korsisaaren liikennöimillä joukkoliikennebusseilla. Kaikki
Rajamäelle ajavat linjat eivät aja leirikeskuksen risteyksen ohi, joten kannattaa tarkistaa
aikataulut osoitteesta www.korsisaari.fi. Leirikeskusta lähinnä olevan pysäkin nimi on Kiljavan
kivi.

WC:T JA PESEYTYMISTILAT
Kiljavalla on useita wc- ja peseytymistiloja.
Rannan saunarakennus
Rannassa sijaitsevalle saunalle kuljetaan joko
rakennuksen vieressä sijaitsevia portaita pitkin tai
rakennuksen toiselta puolelta naisten pesutilojen
puoleiseen päätyyn soratietä pitkin. Portaita on
yhteensä 30, nousun korkeus keskimäärin 20 cm.
Portaissa ei ole tukikaiteita. Soratien kaltevuus on
jyrkimmillään 12 %. Saunarakennuksen naisten
pesutilojen puoleisessa päädyssä on 4 porrasta,
joiden nousun korkeus vaihtelee 15 ja 20 cm välillä.
Portaissa ei ole tukikaiteita. Portaiden vieressä ei
ole ramppia.
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Sähkövalaistussa rakennuksessa on kaksi saunaa. Saunarakennusten edusta on katettu,
betonilattia on epätasainen. Lattialla on puiset irtorallit. Kulku pieneen puulämmitteiseen
saunaan on hankalaa kapean ja matalan oviaukon sekä 40 cm korkean kynnyksen takia. Katon
lipan reunat ovat matalalla, alimmillaan noin 185 cm.
Sähkösaunassa on erilliset pukeutumis- ja pesutilat naisille ja miehille. Löylyhuone on yhteinen
ja kulku siihen tapahtuu pesutilojen kautta. Sähkösaunan pukeutumistilojen ulko-ovien vapaa
kulkuaukko on 77 cm ja pukeutumistilojen väliovien kulkuaukko 75 cm.
Naisten puolen ulko-ovella ei ole portaita eikä korkeaa kynnystä. Pukuhuoneessa on 3,5 cm
korkea kynnys, muuten sisätiloissa ei ole korkeita kynnyksiä. Pesuhuoneessa katto on
matalalla, kattovalaisimien alla kulkukorkeus 186 cm. Miesten puolen ulko-ovella on 17 cm
korkea porras ja sen lisäksi 10 cm korkea kynnys. Pukuhuoneet ovat tilavat. Penkkien
istumakorkeus on 50 cm. Naulakot ovat korkealla.
Löylyhuoneen oven vapaa kulkuaukko on 70 cm. Lauteet sijaitsevat löylyhuoneen kolmella
seinällä ja kiuas on sijoitettu keskelle. Lauteissa ei ole kaiteita. Alin nousu lauteille on 37 cm,
seuraava nousu 31 cm. Istuinlaudan leveys on 81 cm.

Miesten puolen sisäänkäynti

Naisten puolen sisäänkäynti
Yhteinen löylyhuone

Sani
Alakämpän vieressä sijaitseva saniteetti- ja keittiörakennus
on valmistunut vuonna 2013. Sanissa on erilliset wc- ja
peseytymistilat miehille ja naisille. Lisäksi rakennuksessa
on sukupuolineutraali inva-wc, jossa on myös suihku.
Kulku rakennukseen tapahtuu betonilattiaisen katoksen
kautta rakennuksen sivusta. Betonikoroke kiertää koko
rakennuksen. Kynnys betonikorokkeelle on ulko-oven
kohdalla noin 1 cm, muuten noin 10 cm. Ulko-oven edustalla
on isosilmäinen metalliralli, joka on 3,5 cm korkea. Ovella
on 5 cm korkea kynnys. Ulko-oven vapaa kulkuaukko on 78
cm, vasikan avaamalla oviaukon saa leveämmäksi.
Leveällä eteiskäytävällä on 137 cm korkeudella olevat
naulakot ja matalalla sijaitsevat lavuaarit käsien pesua
varten. Lavuaarille pääsee myös pyörätuolilla. Käytävältä on
kulku miesten ja naisten pesutiloihin, inva-wc:hen ja ruokailutilaan.
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Inva-wc:n oven vapaa kulkuaukko on 90 cm, kynnystä ei ole.
WC-istuimessa on käsituet. WC:ssä ei ole hälytintä. Inva-wc:ssä
on suihku, mutta ei suihkuverhoa, suihkujakkaraa eikä
vaatekoukkuja.
Ruokailutilan oviaukon vapaa kulkuaukko on 90 cm.
Ruokailutilassa on siirreltävät pöydät, joiden ääreen pääsee
pyörätuolilla. Ruokailutilasta kuljetaan ulos tuplaovien kautta.
Ovien välissä on 32 cm välikkö. Ulko-oven vapaa kulkuaukko on
65 cm, vasikan avaamalla leveämpi. Ulko-ovella on 6 cm
kynnys. Ulos rakennuksesta pääsee myös sisääntulo-oven
kautta.
Kassu ja Yläkämppä
Kassun alakerrassa on saunaosasto. Yläkämpällä on sisä-wc.
Tarkemmat tiedot Kassun ja Yläkämpän wc-tiloista löydät
alempaa majoitusrakennukset-otsikon alta.

MAJOITUSRAKENNUKSET
Kiljavalla on yhteensä kolme majoitusrakennusta. Kassulla mahtuu nukkumaan 100 henkilöä,
Alakämpässä 25 henkilöä ja Yläkämpässä 25 henkilöä.
Kassu
Vuonna 2016 peruskorjattu
Kassu on kolmikerroksinen.
Alakerrassa on saunaosasto,
keskikerroksessa keittiö, sali
ja makuutiloja. Yläkerrassa
on makuutiloja.
Kerrosten välisessä
portaikossa on käsijohde vain
toisella puolella.
Rakennuksessa ei ole hissiä.
Pyörätuolilla liikkuminen
alakerran ja keskikerroksen
välillä tapahtuu ulkokautta.
Kassun seinänviertä
kulkevan soratien kaltevuus
on jyrkimmillään 25 %.
Talviaikaan tie voi olla aurauksesta ja hiekotuksesta huolimatta jäinen ja liukas.
Käynti alakertaan tapahtuu joko kuraeteiseen vievän oven kautta (vapaa kulkuaukko 71 cm,
kynnys 3 cm) tai saunaosaston eteiskäytävään vievän oven kautta (vapaa kulkuaukko 82 cm,
kynnys 2,8 cm). Ulko-ovien edustat on valaistu. Betonitasanteen kynnys on matalimmillaan
noin 1 cm. Alakerran ulko-ovelta Alakämpän edustalla sijaitsevalle lippuaukiolle on matkaa alle
100 metriä, kulku tapahtuu soratietä pitkin. Soratien kaltevuus on jyrkimmillään 12 %.
Kassun alakerrassa on tilava kuraeteinen, kuivaushuone, useampi yksittäinen
sukupuolineutraali wc-koppi sekä takkahuoneella varustettu saunaosasto. Takkahuoneessa on
pieni avokeittiö. Takkahuoneessa on siirreltävät kalusteet. Alakerrassa ei ole korkeita
kynnyksiä.
Takkahuoneen ja saunaosaston oviaukot ovat leveät. Pukuhuone on tilava. Pukuhuoneen
seinustoilla olevat penkit ovat 42 cm korkeudella.

6
Pukuhuoneen yhteydessä olevan inva-wc:n istuimessa ei ole käsitukia. Pöntössä on käsituet.
WC:ssä ei ole tukikaiteita eikä -kahvoja. Pyörätuolitila istuimen molemmilla puolilla on ahdas,
noin 70 cm. Lavuaari on noin kahden metrin päässä wc-istuimesta. Lavuaari on varustettu
bideesuihkulla, jonka letku ei ylety istuimelle saakka.
Pesutila on avara ja
kynnyksetön. Pesutilassa ei
ole suihkutuolia tai -jakkaraa.
Suihkussa ei ole hissimäistä
korkeudensäätöominaisuutta,
joten suihkupään ollessa
suihkutangon yläosassa, sitä
ei pyörätuolista käsin saa
vedettyä alas.
Löylyhuoneen oviaukon vapaa
kulkuaukko on 88 cm.
Lauteille on mahdollista
nousta suihkutuolin avulla, jos alimman porrasjakkaran siirtää pois tieltä.
Kassun edustalle voi ajaa henkilö- ja tila-autolla (saattoliikenne). Ajotie Kassun sisäänkäynnille
(keskikerros) kulkee rakennuksen eteläpuolelta. Etäisyys saattoliikenteen pysähtymispaikasta
sisäänkäynnille on alle 5 metriä.
Keskikerroksen sisäänkäynti on valaistu ja katettu, sisäänkäyntitasanne on tasainen. Kassun
sisäänkäynnille ei ole portaita. Ovella on isosilmäinen metalliralli. Ulko-oven vapaa kulkuaukko
on 84 cm, vasikan avaamalla oviaukon saa tarvittaessa leveämmäksi. Ulko-oven kynnys on 3
cm.
Keskikerroksen eteinen on tilava. Keskikerroksessa ei ole korkeita kynnyksiä. Inva-wc sijaitsee
eteisaulassa. WC:n oven vapaa kulkuaukko on 91 cm, ovella on 2 cm kynnys. Inva-wc:ssä
pyörätuolin pyörähdysympyrä ei täyty. WC-istuimessa ei ole käsitukia. Pöntössä on käsituet.
WC:ssä ei ole tukikaiteita eikä -kahvoja. Istuimelle pääsee vain yhdeltä suunnalta, istuimen ja
seinän välinen tila on 58 cm.
Eteisen ja ruokailu-/kokoussalin välissä on lasiseinä, jossa on kaksi lasiovea. Ovien vapaa
kulkuaukko on 86 cm. Ovet ovat raskaat avata. Lasiseinän ikkunoiden ja ovien hahmottaminen
on hankalaa. Salissa on siirreltävät kalusteet. Pöytien ääreen pääsee pyörätuolilla.
Osa keskikerroksen makuutiloista sijaitsee salin yhteydessä.
Neljän hengen makuualkoveissa on kangasverhot ovina. Salin
yhteydessä olevien alkovien oviaukon korkeus on 184 cm ja
vapaa kulkuaukko 81 cm. Alasängyt ovat 40 cm korkeudella.
Ala- ja yläsängyn välinen tila on 91 cm korkea, alasänkyjen väli
on 90 cm.
Keskikerroksessa on myös raskaalla väliovella salista erotettu
erillinen makuutila, jossa on useampia makuualkoveja. Erillisen
makuutilan alkovit ovat tilavampia kuin salin puolella olevat.
Sängyt ovat samalla korkeudella kuin salin puolen alkoveissa,
mutta alasänkyjen välinen tila on 105 cm.
Yläkertaan kuljetaan joko alakerrasta keskikerroksen kautta
yläkertaan vievien portaiden kautta tai keskikerroksen salin
kierreportaita pitkin. Yläkerrassa ei ole inva-wc:tä. Yläkerran
makuutilojen väliovet ovat todella raskaat avata.
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Yläkämppä
Sähkövalaistu yläkämppä sijaitsee ylärinteessä Kassun
vieressä. Kulku kämpälle tapahtuu jyrkähköä soratietä pitkin.
Alakämpän ja Yläkämpän välinen mäki on kaltevuudeltaan
15–17 %, jyrkimmillään 25 %.
Saattoliikenteellä on pääsy noin 10 metrin päähän
sisäänkäynnistä. Sisäänkäynti on valaistu. Ulko-ovelle
vievillä portailla ei ole käsijohdetta. Portaiden nousun
korkeus vaihtelee 10 ja 18 senttimetrin välillä. Ulko-oven
vapaa kulkuaukko on 75 cm, oviaukon korkeus 181 cm. Ulkooven kynnys on 7 cm.
Yläkämpässä on keittiö ja yhdistetty kokous- ja makuutila.
Kulku keittiöön, makuutilaan ja vessaan tapahtuu tilavan
eteisen kautta. Sisäovien vapaa kulkuaukko on 81 cm,
sisäovien kynnykset ovat noin 2 cm korkeita.
Tilavan sisä-wc:n wc-istuimessa ei ole käsitukia
eikä wc:ssä ole tukikaiteita.
Keittiössä on ruokapöytä ja istumapaikat neljälle
henkilölle. Keittiössä on lisäksi kaksi levitettävää
sohvaa, joissa on mahdollista yöpyä.
Yhdistetyssä kokous- ja makuutilassa on
laveripaikat noin 20 henkilölle. Alalaveri on 45 cm
korkeudella.

Alakämppä
Kiljavan alakämppä on rakennettu Kytäjän kartanon
seurahuoneen puretuista hirsistä 1955 ja
peruskorjattu 1994–1995. Kämpän keittiön tilalle
remontoitiin Urlus-kokoustila vuonna 2013.
Alakämpän käyttäjät ruokailevat Sanissa.
Alakämpän etuovelle kuljetaan epätasaisia
betoniportaita pitkin, 4 porrasta joiden
nousukorkeus vaihtelee 10 ja 18 cm välillä. Portaissa
ei ole käsijohdetta. Etuoven kulkuaukko on 82 cm,
kynnys 7 cm. Oviaukko on 182 cm korkea.
Tuulikaappi on ahdas. Esteettömämpi kulku
Alakämppään tapahtuu Urlus-kokoustilan kautta. Urlus-tilan puoleisen ulko-oven edustalla on
isosilmäinen metalliralli. Ulko-oven vapaa kulkuaukko on 90 cm. Tuulikaapissa on tuplaovet,
kynnysten korkeus 2,5 cm.
Urlus-kokoustilassa on pirttikalustot, joiden ääreen pääsee myös pyörätuolilla. Urlus-tilassa ei
saa yöpyä. Urlus-tilasta kuljetaan välioven kautta salin puolelle. Välioven vapaa kulkuaukko on
86 cm.
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Alakämpän sali on avara ja hyvin valaistu. Salissa on
pirttipöydät ja ylälaveri, jossa mahtuu nukkumaan
noin 25 henkilöä. Pirttipöydän ääreen pääsee myös
pyörätuolilla. Makuulaverille kuljetaan tikkaita
pitkin. Tikkaissa ei ole erillisiä käsikaiteita.
Nukkuminen on sallittua myös alakämpän
lattiatasossa, mikäli käyttäjä tuo itse retkisängyn tai
vastaavan mukanaan.

MUUTA
Hiljentyminen
Osa Kassun makuutiloista on rajattu väliovilla, joten osaa makuutiloista voi päiväsaikaan
käyttää tarvittaessa lepo-/rauhoittumis-/hiljentymistiloina. Yläkämpässä ja Alakämpässä on
molemmissa kaksi erillistä huonetta, joista toisen voi tarvittaessa rauhoittaa hetkellisesti
hiljentymiselle, mikäli tapahtuman osallistujamäärä antaa myöten sen, että yhteisessä käytössä
on vain toinen huoneista.

Lääkkeiden kylmäsäilytys
Kiljavalla jääkaappeja on Sanissa, Yläkämpässä ja Kassulla. Kassun jääkaapit sijaitsevat
keskikerroksen keittiössä ja alakerran takkatuvassa.
Halkoliiteri
Halkoliiteri sijaitsee rannan tuntumassa rantasaunan
vieressä. Kassulta on halkoliiterille matkaa noin 200
metriä, Alakämpältä noin 100 metriä. Kulku liiterille
tapahtuu samaa reittiä kuin rantasaunallekin.
Avoliiterin edusta on tasainen, mutta maasto on
paikoin pehmeähköä. Sahapukin korkeus ei
mahdollista sahaamista pyörätuolista käsin.
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Uimaranta
Leirikeskuksen alueella on kaksi uimarantaa. Rantasaunojen yhteydessä olevalle
ponttoonilaiturille kuljetaan jyrkähköjä portaita pitkin. Puuportaissa on käsijohde toisella
puolella. Käsijohde ei jatku alimmalle portaalle saakka. Ponttoonilaiturin päässä on pystysuorat
portaat, joissa on kaiteet. Uimaan pääsee myös rantaan avantouimareita varten rakennettua
matalampaa puulaituria pitkin. Laiturissa on kaksi leveää porrasta, ei käsijohteita.

Toinen uimapaikka sijaitsee rannan nuotiopaikan läheisyydessä. Ranta on pehmeähköä
hiekkamaata, joka on paikoittain muhkuraista. Rannalla on ponttoonilaituri.

