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Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö 
Töölönkatu 55, 00250 Helsinki  Puh. (+358 9) 8865 1200  y-tunnus 1802417-4 

 

RETKIKOHTEITA 
Tunnetkin varmaan jo hyvin Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön omistamat Kämpät 
https://partiokampat.fi/ 

Muista että kämppien pihalla ja välittömässä läheisyydessä on hyvä telttailla samaan aikaan kun 
varaatte kämpän tukkikohdaksi. 

Kämppien pihat on varattu varaajille, samoin nuotiopaikat. Kunnioita muiden rauhaa! Mutta 
osalla kohteitamme voi varata pelkkiä retkikohteitakin, tällöin saat vessan, puita ja 
tulentekoluvan! Muista että nuotio (tulenteko) vaatii aina maanomistajan luvan ellei alue ole 
yleinen retkikohde/nuotiopaikka. 

Kiljavalla ja Kavalahdessa on paljon partio-omisteista metsää. Järjestä siellä ohjelmaa ja 
erikoiseen ohjelmaan voit aina kysyä erikseen luvan! 

Mutta osataan sitä muuallakin. Tutustu alla olevaan listaan ja vie ryhmäsi retkelle! 

 

Erilaisia metsäretki- ja leirikohteita läheltä ja kaukaa 

Muista aina pyytää maanomistajan lupa: Suomessa metsässä ja vesillä saa liikkua vapaasti 
jokamiehenoikeuksin. Muuhun kuin jokamiehenoikeuksiin kuuluvaan toimintaan tarvitaan 
yleensä lupa. Lupa tarvitaan laajemmista yleisötapahtumista, kuten partioleireistä ja 
maastokilpailuista, sekä pitempiaikaisesta leiriytymisestä yhdessä paikassa. Luvanvaraista on 
myös liikkuminen suojelualueiden rajoitusosissa 
 

 www.luontoon.fi Metsähallituksen kattava sivusto luontokohteista. 

 www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi Ulkoilualueita Uudellamaalla 

Retkipaikka Yksityinen retkeily sivusto 
  

https://partiokampat.fi/
http://www.luontoon.fi/
http://www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi/
https://retkipaikka.fi/uusimaa/
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Helsinki 

Luontopolut Helsinki 

Ulkoilu Helsinki 

Saaristo Helsinki 

Espoo 

Luontopolut Espoo  

Saaristo Espoo 

Ulkoilu Espoo 

Vantaa 

Luontopolut Vantaa 

Kuusijärvi Vantaa 

 

Leirille voi lähteä hieman kauemmaskin 
• Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön leirialueet Partionummella ja Kavalahdessa 
• Hämeen partiopiirin leirikeskukset 
• Linnavuoren leirikeskus Turun lähellä  
• Partiopoukama Porvoossa (omistajuus siirtynyt)  
• Järvi-Suomen partiolaisten Partio-Kolkka (omistajuus siirtynyt) 
• Vantaa: Leirikeskukset 
• Espoo: Leirikeskukset 
• Helsinki: Leirikeskukset 
• Evo Padasjoella ja Hämeen virkistysalueyhdistys 
• Teijo Salossa  
• Isorannan leirialue Sysmässä  
• Köttbodan ulkoilualue Porvoossa  
• Nuorten kotkain keskusliiton leirikeskus 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/luonto-ja-viheralueet/luontoretket/polut/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/mantereella-helsingissa-espoossa-ja-vihdissa/mantereella
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/saaristossa/
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/liikunta-ja-ulkoilureitit/luontopolut
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/liikunta-ja-ulkoilureitit/luontopolut
https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/saaristo
https://www.visitespoo.fi/fi/kohteet-ja-palvelut/nae-ja-koe/aktiviteetit/?sc=ulkoilualueet&gclid=CjwKCAjwx7GYBhB7EiwA0d8oe0Feqg9N0G8n3khnrAyYNWsLj3JGbVFHX1V73Dt5ef0kg2DEePUDHxoCQecQAvD_BwE
https://www.vantaa.fi/fi/vapaa-aika-ja-hyvinvointi/liikunta-ja-ulkoilu/retkeile-luonnossa
https://www.vantaa.fi/fi/vantaan-kuusijarvi
https://partiokampat.fi/retki-ja-leirialueet/
http://www.partiok%C3%A4mp%C3%A4t.fi/leirialueet/partionummi/
http://www.partiok%C3%A4mp%C3%A4t.fi/leirialueet/kavalahti/
https://hp.partio.fi/hameen-partiopiiri/kokoustilat-ja-leirialueet/
http://www.linnavuorenerakeskus.fi/
https://fi.scoutwiki.org/Partiopoukama
https://jarvisuomi.partio.fi/ajankohtaista/partiokolkka-sai-uuden-omistajan/
https://www.vantaa.fi/fi/leirikeskukset
https://www.espoo.fi/fi/kasvatus-ja-opetus/nuorisopalvelut/vuokrattavat-nuorisotilat-ja-leirikeskukset
https://nuorten.hel.fi/tekemista-ja-paikkoja/harrastuksia/ymparistotoiminta/leirikeskukset/
https://www.hameenlinna.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta-ja-ulkoilu/ulkoilu-ja-retkeily/evon-ja-taruksen-retkeilyalueet/
https://www.hameenvirkistysalueyhdistys.fi/
http://www.luontoon.fi/teijo
https://www.lahti.fi/kasvatus-ja-koulutus/nuorisopalvelut/tiloja-ja-toimintaa/naumi-isorannan-leirikeskus/
https://www.porvoo.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikuntatilat-ja-alueet/varattavissa-olevat-ulkoliikuntapaikat/ulkoilualueet/
https://nuoretkotkat.fi/leirikeskus-kankaan-torppa/

	Retkikohteita
	Erilaisia metsäretki- ja leirikohteita läheltä ja kaukaa
	Helsinki
	Espoo
	Vantaa
	Leirille voi lähteä hieman kauemmaskin


