
365 Klubin talviretki Nuuksioon 9.-10.3.2019

Tervetuloa talviretkeilemään Nuuksion upeisiin maastoihin 365 Klubin kanssa! 
Etelä-Suomen suosituin kansallispuisto odottelee meitä talvisine maisemineen ja 

alkukevään hankineen. Luvassa on kaksi päivää luonnossa liikkumista, uuden 
oppimista ja uusien ystävien tapaamista raikkaassa talvisäässä. 

Tapaamme Nuuksion kansallispuistossa Haukkalammen opastuvalla lauantaina 9.3. kello 11:00. 
Esittelyjen jälkeen lähdemme vaeltamaan Kattilan ja Valklammen metsien kautta kohti Iso-Holman 
leiripaikkaa, missä yövymme. Seuraavana päivänä kierrämme Vähä-Hauklammen luolien ja 
Haukankierroksen kautta takaisin Haukkalammelle, minne palaamme iltapäivään mennessä. 
Matkaa kahteen päivään kertyy noin 16 kilometriä. Vaelluksen ohessa käymme läpi tarvittavia 
talviretkeilytaitoja ja vinkkejä ja tavoitteena onkin, että jokainen mukaanlähtijä kokisi viikonlopun 
jälkeen omaavansa riittävät taidot omatoimiseen yön yli retkeilyyn talvisäässä. 

Nuuksion retkikartta ja esite löytyy osoitteesta 
https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/nuuksiofinengsve.pdf 

Nuuksion maasto ei ole vaikeakulkuista ja reitit ovat hyvin merkattuja. Isoin haaste matkalla on 
korkeuserot, joita kansallispuistossa riittää jonkin verran. Retki sopii silti hyvin myös aloittelijoille, 
ainoastaan peruskuntoa kannattaa olla hieman varastossa.   

https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Esitteet/nuuksiofinengsve.pdf


Nuuksion viikonloppuvaelluksen hinta on 95 euroa ja se laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 
Ilmoittautuminen on ostopäätös, eikä maksua peruutustapauksessa yleensä palauteta. Hinta sisältää 
oppaan palvelut ennen matkaa ja sen aikana sekä kahvi- ja lättytarjoilun paikan päällä. Hinta ei sisällä 
matkoja, muita ruokailuja eikä majoituksia. 
 
Osallistujilla tulee olla voimassaoleva matkavakuutus. 
 
Retkellä yövytään omissa teltoissa tai muissa majoitteissa ja ne tulee olla vaeltajilla itsellään mukana. 
Jos omia varusteita ei löydy, niitä voi kysellä lainaan 365 Klubin lainaamosta, josta löydät lisätietoa 
seuraavilla sivuilla.  
 
Retken hinta sisältää pientä tarjoilua iltanuotiolla ja mm. aamukahvit, mutta pääasiassa jokainen 
retkeilijä kantaa mukanaan omat ravintonsa. Tarkempaa tietoa ruokailuista sekä mm. varustelista 
löytyy alempaa. 
 
Retken oppaana toimii 365 Klubin vaellusopas Teemu Suominen, jonka yhteystiedot ovat tämän infon 
lopussa. 
 
Lisätietoa Nuuksion kansallispuistosta löytyy osoitteesta http://www.luontoon.fi/nuuksio  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.luontoon.fi/nuuksio


Saapuminen Haukkalammelle 
 
Nuuksio sijaitsee Espoon, Vihdin ja Kirkkonummen alueilla noin 40 kilometriä Helsingistä luoteeseen 
ja sinne on helppo saapua autolla. Haukkalammen parkkipaikka sijaitsee osoitteessa 
Haukkalammentie 32, Espoo.  
 
HUOM: Hyvällä säällä Haukkalammen parkkipaikka ruuhkautuu helposti. Kannattaa saapua paikalle 
hyvissä ajoin!  
 
Haukkalammelle pääsee helpohkosti myös bussilla, jos omaa autoa ei ole. Bussi pysähtyy noin 
kahden kilometrin päähän parkkipaikasta. Lisätietoa löytyy osoitteesta 
http://www.luontoon.fi/nuuksio/kartatjakulkuyhteydet  
 
Kunhan retken kaikki osallistujat ovat tiedossa, pyrimme auttamaan mahdollisten kimppakyytien 
järjestämisessä, niin että ne, jotka ovat autoilla lähdössä, voivat halutessaan ottaa autottomia kyytiin 
kustannuksia jakamaan. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.luontoon.fi/nuuksio/kartatjakulkuyhteydet


Majoitukset ja ruokailut 
 
Yövymme Iso-Holman leiripaikan ympäristössä. Jokaisella retkeilijällä tulee olla mukanaan oma 
majoite tai majoituspaikka. Teltat, tarpit ja laavut ovat kaikki sopivia vaihtoehtoja yöpymiseen. Kukin 
valitsee ja kantaa majoitteensa omien tottumuksien mukaisesti. Rohkein voi yöpyä taivasalla tai 
vaikka lumikuopassa! 
 
Vaelluksen hintaan sisältyy letunpaisto sekä nokipannukahvit Iso-Holmassa, mutta muilta osin 
vaeltajat vastaavat ruokailuistaan itse. Pidämme molempina päivinä lounastauon matkalla ja 
päivällisen nautimme leiripaikkaan saapuessamme. Evästä kannattaa siis pakata mukaan omaan 
tarpeeseen sopivasti. Ravintoa miettiessä kannattaa huomioida, että talvivaellus ulkona varusteiden 
kanssa vaatii energiaa melkoisen määrän, joten ruoan ravintoarvoihin kannattaa kiinnittää huomiota. 
Suosittelemme ottamaan mukaan kaksi lounasta, päivällisen, aamiaisen sekä pientä evästä, kuten 
pähkinöitä tai hedelmiä matkalle. Suklaata ei myöskään voi koskaan olla vaeltaessa liikaa. Kannattaa 
myös nauttia tukeva aamiainen jo lauantaina ennen retkelle lähtöä. 
 
Vettä saamme tankattua muutamista paikoista matkan varrelta sekä illemmalla joko järvestä tai 
lumesta sulattamalla, sitä tulee kuitenkin jokaisella retkeilijällä olla vähintään litra mukanaan lähtiessä.  
Maastosta otettu vesi tulee puhdistaa keittämällä tai kemiallisesti, joten esimerkiksi 
vedenpuhdistustabletteja kannattaa ottaa mukaan 
 
Ruoka valmistetaan omilla keittimillä sekä iltaleirissä avotulella mahdollisuuksien mukaan.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Varustelista 
 
Kukin pakkaa aina omalla tyylillään ja omiin tarpeisiinsa, eli allaoleva varustelista on enemmänkin 
suuntaa-antava suositus siitä, mitä kaikkea matkalla voi tarvita. Koska operoimme talvisessa 
Suomessa, tulee muistaa, että suurin tekijä ulkona on sää, joka voi vaihdella rajustikin. Varustuksen 
tulee siis olla sekä kylmään että sateiseen säähän sopivaa.  Kerrospukeutuminen on talvella 
liikkuessa kaiken a ja o. 

Vaatteet: 
 
Kuorivaatteet– GoreTex tai vastaava, jotka pitävät vettä ja tuulta 
Lämmin takki – Down-untuvatakki tai vastaava, joka lämmittää kunnolla! 
Fleece tms. välikerros 
Vaeltamiseen sopivat housut, esim. soft shell  
Aluskerrasto 
Alusvaatteita, t-paitoja, muita kerroksia oman tarpeen mukaan 
Lämpimät sukat, esim. merino, vähintään kaksi paria 
Pipo 
Vedenpitävät talvihanskat 
Liner-sormikkaat, esim. merino tai silkki 
Huivi, buffi tai vastaava 
Vaelluskengät  
 
Muut: 
 
Rinkka, jossa mahtuu kantamaan kaikki omat tavaransa  
Majoite – teltta, laavu, tarppi, kaikki käy jos tietää, että siitä saa suojan talvioloissa 
Makuupussi, vähintään kolmen vuodenajan. Comfort-lämpötila minimi -8°c 
Makuualusta 
Juomapullo 
Termospullo 
Ruokailuvälineet 
Keitin ja polttoaine/kaasu 
Ruokaa koko vaelluksen ajaksi 
Otsalamppu & varapattereita 
Vessapaperi 
Henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet 
Henkilökohtainen ensiapupakkaus 
Kevyt lumilapio 
Vaellussauvat, jos haluaa. Ovat hyödylliset! 
 
Muistathan, että oikeat varusteet ovat vaelluksella jo puoli matkaa. Hyvä perusajatus on se, että 
hyvillä varusteilla ei takaa hyvää reissua, mutta huonoilla varmistaa huonon. Suosittelemme myös 
testaamaan kaikki varusteet ennakkoon, ettei matkalla tule ikäviä yllätyksiä. Vaelluksen opas vastaa 
mielellään etukäteen kysymyksiin koskien sopivaa varustusta.  

365 Klubin jäsenet voivat lainata varusteita veloituksetta valikoiduista Partioaitan liikkeistä. Varusteet 
voi varata kaksi viikkoa ennakkoon. Lisätietoa klubilaisten varauspalvelusta löytyy osoitteesta 
https://www.partioaitta.fi/365klubi/retkeilytuotteiden-lainauspalvelu/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.partioaitta.fi/365klubi/retkeilytuotteiden-lainauspalvelu/


Retken huolto ja vastuukysymykset  
 
Retkellä ei ole erillistä huoltoa ja retkikunta huoltaa itse itsensä.  
 
Pääoppaana Nuuksiossa toimii 365 Klubin vaellusopas Teemu Suominen, joka vastaa retkestä ja 
siihen liittyvistä kysymyksistä. Suomisen yhteystiedot voi halutessaan jättää läheisille ja 
perheenjäsenille kotona. Parhaiten yhteyden saa sähköpostitse ja vaelluksen aikana tekstiviestein.  
 
 
Yhteystiedot: 
Teemu Suominen  
040-5733257  
teemu@metalheim.fi  
 
Retkestä vastaa ja sen järjestää yhteistyössä Partioaitan kanssa:  
 
Metalheim Oy  
Pietarinkatu 4 B 40, 00140 Helsinki  
Y-tunnus: 2239947-0  
 
 
Yhteistyössä: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


