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RAPORTTI 
Raportin tarkoitus on helpottaa retken suunnittelua. Selvitys on tehty Pääkaupunkiseudun Partiolaisten 
moninaisuusryhmän ja partiotyöntekijän yhteistyöllä. Raportti tutkii yleisiä esteettömyys kriteereitä, mutta 
ei ole virallinen tai täydellinen kuvaus kohteesta. Haluatko tulla tekemään partiosta helpommin 
lähestyttävää ja koettavaa.  
 
Liity Moninaisuusryhmään!  
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi 

https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/
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ALUEEN YLEISKUVAUS 
 
Kämpät (Korvenkolkka, Piilopirtti ja Mörrimöykky) sijaitsevat Nuuksion järviylängöllä, noin 10 
hehtaarin kokoisella Pääkaupunkiseudun Partiosäätiön omistamalla maa-alueella. Pelkistetyt 
kämpät sijaitsevat mäen päällä, kallioisella mäntykankaalla, jossa ei juurikaan ole 
telttapaikkoja. Puuvaja-/wc-rakennukselle ja Korvenkolkan edustalle pääsee ajamaan 
kovapohjaista, mutta paikoitellen hyvin jyrkkää hiekkatietä pitkin. Kulku kämpille tapahtuu 
juurakkoisia ja kallioisia polkuja pitkin. Kalliot ja juurakot ovat sadekelillä ja talvisin 
paikoitellen liukkaat. Alueella liikkuvien kannattaa varustautua kengillä, joissa on riittävä pito 
pohjissa. 

 
Partiolaisten ranta nuotiopaikkoineen on noin 500 metrin päässä kämpiltä Ruuhijärven 
rannassa. Kulku rantaan tapahtuu paikoitellen vaikeakulkuista ja jyrkkää metsäpolkua pitkin. 
Valaisematon polku on vaikeasti hahmotettava, polun varressa on heijastimia pimeässä 
liikkumista helpottamaan. Rannalla on tulipaikka, jonka voi vuokrata erikseen. Rannan 
vuokraaja on ensisijainen nuotiopaikan käyttäjä ja etuoikeutettu rannan nukkumapaikkoihin. 
Rannan varaamisen tarkoitus on turvata retken huoleton järjestäminen, ja saada avain 
puuliiteriin ja vessaan. Kämppien vuokraajat voivat käyttää rannan nuotiopaikkaa maksutta 
silloin, kun siellä ei ole varausta. Jos kämpän vuokraaja haluaa varmistaa myös käyttöoikeuden 
rannan nuotiopaikkaan, tulee myös ranta varata kämppävarauksen yhteydessä. 

 
Alueella ei ole opaskarttaa. Alueella on muutamia puisia opastekylttejä. Opastusta kämpiltä wc- 
rakennukselle tai saunalle ei ole. Alueella ei ole pihavalaistusta. Kämpistä vain Korvenkolkka on 
helposti havaittavissa valoisan aikaan liikuttaessa. 

 
Alueella on kolme nuotiopaikkaa. Nuotiopaikat sijaitsevat kämppien läheisyydessä. 
Nuotiopaikoille ei ole esteetöntä pääsyä. Kulku tapahtuu juurakkoisia ja kivisiä polkuja pitkin 
kallioiden yli. 

 
Alueella on kaikkien kämppien yhteiskäytössä oleva sauna ja huoltorakennus, jossa on liiteri ja 
käymälät. Kaikissa kämpissä on välineet ruuan valmistukseen noin 20 hengelle, mutta astioita 
ei ole. Käyttövesi kannetaan sekä sisään että ulos; viemäreitä tai vesijohtoja ei ole. Porakaivon 
vesi on juomakelpoista. 

 
Alueella toimivat vapaaehtoiset kämppäisännät, jotka ovat paikalla mahdollisimman usein. 
Isännistön tehtävä on auttaa, ohjata ja opastaa Nuuksion käyttäjiä. Isännät päivystävät 
paikalla ollessaan alueella sijaitsevassa Isännän kämpässä. Huoltomies kiertää arkena 
kierroksen. 

 
 

 
SAAPUMINEN 

 
Nuuksion kämpät sijaitsevat Nuuksion kansallispuiston kainalossa, noin 30 kilometrin päässä 
Helsingistä. Helsingin suunnasta ajettaessa poistutaan Turunväylältä Histan liittymästä ja 
seurataan Luontokeskus Haltian opasteita (Nupurintie – Brobackantie – Nuuksiontie). 
Ruuhijärventien risteys on noin 2 kilometriä Haltian jälkeen, tien oikealla puolella. 

 
Matkaa Nuuksiontien risteyksestä perille on noin 600 metriä. Ruuhijärventie on valaisematon 
kovapohjainen metsäautotie, joka on käveltävissä. Tien molemmilla puolilla on jyrkkäreunainen 
oja. Tiellä on jonkin verran liikennettä. Puiset opasteet kämpille ovat Ruuhijärventien ja 
kämpille vievän hiekkatien risteyksessä, joka on noin 300 metrin päässä Nuuksiontieltä. 
Opasteet ovat valoisan aikaan hyvin havaittavissa. Perille vievä valaisematon hiekkatie on 3–4 
metriä leveä, paikoitellen hyvin jyrkkä. Matkaa Ruuhijärventien risteyksestä kämppien 
yhteiselle huoltorakennukselle on noin 300 metriä. 

 
Opastusta kämpiltä takaisin Nuuksiontielle ei ole. 



3 
 

 

Autolla 
 
Autolla pääsee perille saakka. Alueella on kaksi pysäköintialuetta, joista toinen on 
Ruuhijärventien alussa. Pysäköintialueelta on noin 600 metrin kävelymatka perille. Pienempi 
pysäköintialue sijaitsee noin 200 metrin päässä kämpiltä, Ruuhijärventieltä risteävän 
hiekkatien varressa. Pysäköintialueita ei ole valaistu. Saattoliikenteen ja huoltoajon on 
mahdollista ajaa huoltorakennukselle saakka. Pysäköinti on sallittua vain pysäköintialueilla. 

 
Tilausbussilla 

 
Linja-autolla voi ajaa Ruuhijärventien alkuun pysäköintialueen kohdalle saakka. 
Ruuhijärventiellä ei ole mahdollista kääntää bussia takaisin paluusuuntaan. Pysäköintialueelta 
on noin 600 metrin kävelymatka perille. 

 
Julkisilla kulkuneuvoilla 

 
Aikataulut löytyvät osoitteesta www.reittiopas.fi. 

 

WC:T JA PESEYTYMISTILAT 
 
Nuuksiossa on huoltorakennuksen yhteydessä erilliset wc-kopit miehille ja naisille. Jos alueella 
ei ole muita käyttäjiä, tai asiasta on sovittu muiden käyttäjien kanssa, wc:t voi muuttaa 
sukupuolineutraaleiksi kopeiksi. Käymälä on maanalaisella säiliöllä varustettu huussi, joten se 
ei ole käyttömukavuudeltaan ja hajuttomuudeltaan vesivessan tasoa. WC-kopeissa on 
sähkövalaistus. Käsienpesumahdollisuutta ei ole. 

 
WC-kopeille pääsee joko käsijohteella varustettuja portaita (kolme nousua, korkeus 8–21 cm) 
tai puista ramppia pitkin, mutta oven saranapuoli on rampin puolella, joten pyörätuolilla ei 
WC-koppiin pääse. Ovipumpulla varustettu ovi on raskas avata. WC-istuimen istuinkorkeus on 
48 cm. Käsitukia ei ole. 

 
Alueella on kaikkien käyttäjien yhteisessä käytössä oleva puulämmitteinen sauna. 
Käyttövuoroista sovitaan alueen muiden käyttäjien kanssa. Saunalla on sähkövalaistus. Sauna 
sijaitsee noin 100 metrin päässä huoltorakennukselta. Saunalle kuljetaan hiekkatietä pitkin. 
Saunan terassille noustaan portaita pitkin (3 nousua, korkeus 12–30 cm). Portaissa on käsijohde 
molemmin puolin. Löylyhuoneessa ei ole käsijohteita. 

http://www.reittiopas.fi/
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MAJOITUSRAKENNUKSET 
 

Nuuksiossa on yhteensä kolme majoitusrakennusta, joista jokaisessa on majoitustilaa noin 20 
henkilölle. 

 
Korvenkolkka 

 

  
 
 

Kaksikerroksisen Korvenkolkan edustalle pääsee ajamaan autolla. Kämpän edusta on 
hiekkapintainen ja tasainen, mutta kulku kämpän nuotiopaikalle tapahtuu juurakkoisen kallion 
kautta. 

 
Korvenkolkan terassilla on ulkovalo. Terassille vievien portaiden käsijohde alkaa vasta toisen 
portaan kohdalta. 

 
Kulkuaukoltaan 90 cm levyinen ulko-ovi on kevyt avata. Kynnyksen korkeus on 16 cm. 
Tuulikaapin ja kämpän oleskelutilojen välisen oviaukon kynnys on 3 cm. Alakerrassa ei ole 
muita kynnyksiä. 

 
Tuulikaapissa ja keittiössä on kattovalo, 2020 lisätiin 
valaistus myös tupaan ja nukkumalavereille. 

 
Kämpän alakerrassa on siirreltävä pirttikalusto, kämpän 
seinustoja kiertävät penkit sekä korkeampi ruokapöytä ja 
tuolit. Alakerrassa ei ole sänkyjä/makuulaveria. 

 
Keittiössä on jääkaappi ja liesi. 

 
Erillinen majoitustila sijaitsee yläkerrassa. Yläkertaan 
noustaan jyrkkiä portaita pitkin, joissa ei ole käsijohteita. 
Yläkerrassa ei ole lavereita. Kämpällä ei ole patjoja 
valmiina. 
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Piilopirtti 
 
Piilopirtti sijaitsee vaikeakulkuisen polun päässä. Kämpässä on sähköt ja jääkaappi. Kämpässä 
on sähkövalaistus. Kämppä on yhtä yhtenäistä tilaa, jossa on siirreltävä pirttikalusto ja 
kaksikerroksinen makuulaveri. Piilopirtti ei sovellu liikuntarajoitteisille. 

 

  
 
 

Mörrimöykky 
 
Mörrimöykky sijaitsee vaikeakulkuisen polun 
(kallioinen ja juurakkoinen) päässä. Kämpän edusta on 
kallioinen. Avoterassille vievissä portaissa ei ole 
käsijohdetta. Mörrimöykky on sähkötön kämppä, eli 
lääkkeille ei ole kylmäsäilytysmahdollisuutta. Kämppä 
valaistaan myrskylyhdyillä. 

 
Kämpän sisätila on yhtä yhtenäistä tilaa, kaasuliedellä 
varustettu keittiösyvennys on melko pieni ja ahdas. 

 
Kämpässä on siirreltävä pirttikalusto ja 
kaksikerroksinen makuulaveri. 

 
Mörrimöykky ei sovellu liikuntarajoitteisille. 
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