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AJO-OHJEET JA BUSSIKULJETUS LEIRILLE 
Ajo-ohje Kiljavan leirikeskukseen 

Leirikeskuksen ajo-osoite on Vihtilammintie 45, 05200 Hyvinkää (postiosoite: Vihti-
lammintie 45, 05200 Rajamäki). 

Helsingistä on matkaa Kiljavalle noin 50 

km. Leirin vierailupäivänä leirikeskukseen 

johtavalla kapealla hiekkatiellä on paljon 

liikennettä, joten aja varovasti. Leirialu-

een kupeessa on pysäköintipaikkoja: seu-

raa opasteita ja pysäköintiohjaajia. 

Helsingin suunnalta Rajamäen kautta: 

Aja 3-tietä (Tampereen moottoritie) Nur-

mijärven liittymään ja edelleen Nurmijär-

ven keskustan läpi Rajamäen suuntaan (tie 

nro 1311). Rajamäelle tullessa käännytään 

sillan jälkeen (risteyksessä huoltoasema) 

vasemmalle kohti Röykkää. 

Tätä tietä ajetaan noin 2,7 km. Kiljavan kivi 

–nimisen bussipysäkin takaa kääntyy tie 

oikealle, risteyksessä on mustapohjainen 

opastekyltti Leirikesän leirikeskukseen. 

Hyvinkään tai tien 25 suunnalta Raja-

mäen kautta: Hanko-Hyvinkää –tieltä (tie nro 25) käännytään Rajamäelle (tie nro 1311). Raja-

mäeltä vasemmalle jäävän huoltoaseman kohdalta käännytään oikealle kohti Röykkää. Risteys on 

ennen junaradan ylittävää siltaa. 

Tätä tietä ajetaan noin 2,7 km. Kiljavan kivi –nimisen bussipysäkin takaa kääntyy tie oikealle, ris-

teyksessä on mustapohjainen opastekyltti leirikeskukseen. 

Lisää ajo-ohjeita ja karttanäkymät (Google Maps) löydät verkkosivuiltamme:  

www.leiri.fi > Leirit > Leirille kulkeminen 
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Bussikuljetukset kaikille leireille 

Leirille pääsee usein helpoiten 

yhteisellä bussikuljetuksella 

Helsingistä. Leirikeskukseen 

ajetaan joko Nurmijärven kes-

kustan tai Klaukkalan kautta. 

Bussikuljetus lähtee Helsingin 

keskustasta, mutta myös mat-

kalla voi nousta kyytiin. 

Matkalla kyytiin nousemi-

sesta on sovittava aina erik-

seen toimiston tai leirinjoh-

don kanssa. 

Leirimatkat voi varata kum-

paankin suuntaan tai vain toiseen suuntaan. Monet tulevat leirille yhteiskuljetuksella, vaikka huol-

tajat noutaisivatkin lapset leirin päättyessä itse kotiin. Leiri päättyy aina vierailupäivään, jolloin 

voi samalla itse käydä tutustumassa leirialueeseen paikan päällä. 

Oheiseen Helsingin keskustan karttaan on merkitty leirikuljetusten lähtö- ja paluupaikka. Paikka 

on Mikonkadun tilausajopysäkki, joka sijaitsee aivan Rautatientorin reunalla Mikonkadun 

puolella Casino Helsinkiä vastapäätä. Leirin ohjaaja on paikalla noin puoli tuntia ennen lähtö-

aikaa. Muistathan varata paikan kuljetukseen ajoissa ja tarkistaa tarkat lähtöajat! 

HUOMAA! Leirikuljetus ei sisälly leirimaksuun, vaan kuljetus täytyy varata erikseen. Muistat-

han varata paikan kuljetuksiin ajoissa ennen leiriä! Voit tehdä varauksen verkkosivuillamme 

www.leiri.fi/leirikuljetus 
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