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Välineistöt ja tilat / Hjälpmedel och lokaler (nedan på 
svenska) 

Tältä alasivulta löydät listausta Uudellamaalla tarjolla olevista lainattavista/vuokrattavista välineistä ja 
toimitiloista.  Toimitiloilla tarkoitetaan tässä muun muassa luentosaleja, laavuja, autiotupia, retkeilymajoja, toimitiloja ja 
auditorioita. 

Tarvikkeita ja välineitä 

Astioita, taakkapyörä tai peräkärry lainattavissa. Kierrätyskeskukseen voi lahjoittaa itselle tarpeetonta, mutta 
käyttökelpoista tavaraa. Kierrätyskeskuksesta voi hakea kierrätettyä askartelumateriaalia / Kierrätyskeskus 

HSY:ltä voi lainata materiaaleja esimerkiksi koulujen, oppilaitosten, työpaikkojen tai vaikkapa asukasyhdistysten käyttöön 
pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella. / HSY 

Kiikareita, kompasseja, haaveja, trangioita on lainattavissa / Vantaan luonnonystävät / Espoon nuoret 
ympäristönsuojelijat 

Luonnontutkimusvälineitä; Porvoolaisille päiväkodeille, kouluille ja muille yhteistyökumppaneille on lainattavissa mm. 
luuppeja, kiikareita, otsalamppuja, retkikeittimiä ja haaveja. / Porvoon luontokoulu 

Luonnontutkimusvälineitä; yhdistyksen luontokerho-ohjaajille on mm. perhos- ja vesihaaveja, luuppeja ja 
luontokirjallisuutta. / Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys 

Retkeilyvälinelainaamo Wempaimisto helsinkiläisille järjestöille, kaupungin hallintokunnille ja yksityisille nuorille. 
/ Pauligin huvila 

Retkivälineitä ja leirivälineitä voi kysyä paikallisilta yhdistyksiltä/piireiltä. / Suomen luonnonsuojeluliitto 

Retkeilyvälineitä, reppuja, suksia, ahkioita, potkukelkkoja, kanootteja, joukkuetelttoja vuokrattavissa / Kaikuva 

Vedentutkimus- ja hyönteistutkimusvälineitä on lainattavissa / Naturskolan Uttern 

Välitämme ympäristökasvatuksen menetelmäoppaita sekä myymme luuppeja. Lisäksi vantaalaiset koulut ja päiväkodit 
voivat lainata ötökäntutkimuspaketin (sis. luupit, purkkeja ja opaskirjan) sekä linturetkipaketin (sis. kiikarit, kaukoputki ja 
opaskirja). / Vantaan luontokoulu 

Välinevuokraamo tarjoaa monipuoliset välineet monenlaiseen liikkumiseen kesällä ja talvella. / Suomen Latu Oittaa 
 

Toimitiloja 
Haltiassa on vuokrattavia tiloja, mm. iso auditorio. Sijainti on hyvä Nuuksion kansallispuiston kupeessa Espoossa. 
/ Suomen luontokeskus Haltia 
 
Brobyn leirikoulukeskuksessa Tammisaaressa on maksullisia kokous ja majoitustiloja. Leirikoulukeskus sijaitsee 3 km:n 
päässä Raaseporin linnasta. / Suomen leirikouluyhdistys ry 

Harakan luontokeskuksessa Harakan saarella Helsingissä voi maksutta järjestää ympäristökasvatukseen ja Itämereen 
liittyviä tilaisuuksia. Tilat ovat aika pieniä, mutta tunnelma ja ympäristö upea. / Helsingin ympäristökeskus 

Helsyn Torppa Helsingin Talosaaressa on vuokrattavissa. / Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry Helsy 

http://www.kierratyskeskus.fi/palvelut/lainaus_ja_vuokraus
http://www.kierratyskeskus.fi/ilmainenaskartelu
http://www.kierratyskeskus.fi/
http://www.hsy.fi/fi/opettajalle/tilattavatoppimateriaalit/Sivut/default.aspx
http://www.hsy.fi/
http://www.valu.fi/
http://www.luontoliitto.fi/eny
http://www.luontoliitto.fi/eny
http://www.peda.net/veraja/porvoo/luonto
http://www.sll.fi/yhdistykset/riihimaki/
http://www.hel.fi/hki/nk/fi/J_rjest_ille+ja+nuorten+ryhmille/Tiloja+j_rjest_ille+ja+ryhmille/Pauligin+huvila/Retkeilyvalinelainaamo+Wempaimisto
http://www.hel.fi/hki/nk/fi/J_rjest_ille+ja+nuorten+ryhmille/Tiloja+j_rjest_ille+ja+ryhmille/Pauligin+huvila
http://www.sll.fi/jasensivut/piiritjapaikallisyhdistykset
http://www.kaikuva.fi/
http://www.naturochmiljo.fi/sve/barn_och_unga/naturskolan_uttern1
http://www.vantaanluontokoulu.fi/fi
http://www.suomenlatu.fi/oittaa/valinevuokraamo/
http://www.suomenlatu.fi/oittaa
http://www.haltia.com/
http://www.leirikoulut.com/kokoukset.htm
http://www.leirikoulut.com/
http://www.hel.fi/ymk/harakka
http://www.hel.fi/ymk
http://www.sll.fi/yhdistykset/helsy/torppa.html
http://www.sll.fi/uusimaa/helsy
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Kalasatamassa Ympäristökoulu Polulla on luokkahuone, jossa on yläaste/lukioikäisille suunnattu kestävän kulutuksen 
näyttely. Luokkaan voi varata näyttelyopastuksen (pääkaupunkiseudun kasvaville ja kasvattajille maksuton), tilassa voi 
samalla pitää myös oman oppitunnin tms./ Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus 

Keräkankareen ulkoilualue Lintutornieineen on käytettävissä Pusulassa. / Nummi-Pusulan kunta 

Meriharju luontotalo sijaitsee kauniin mäntymetsän keskellä aivan merenrannan tuntumassa Helsingin Uutelassa. 
Meriharjusta voivat hakea vuoroa erilaiset järjestöt ja ryhmät. Talossa on majoitustilat 34 henkilölle. 
/ Nuorisoasiainkeskus 

Mustasaaren toimintakeskus on seurakunnallinen kesäparatiisi, joka on aukioloaikojen puitteissa avoinna kaikille. 
/ Helsingin seurakuntayhtymä 

Naturskolan Uttern Siuntiossa on Suomen vanhin luontokoulu. Tilojen käyttö on maksullista. / Naturskolan Uttern, Natur 
och Miljö 

Nuuksion kansallispuistossa on kaksi maksutonta laavua: Takala ja Holma-Saarijärvi sekä kaksi 
vuokratupaa: Oravankolo ja Tikankolo. Lisäksi Kattilassa yrittäjä vuokraa kokous- ja saunatiloja. / Metsähallitus, Etelä-
Suomen luontopalvelut 

Porkkalan Saltfjärdenillä suuri kota 5060 henkilölle, jonne voi tilata tarvittaessa ruokapalvelut tarvittaessa. Paikassa on 
ulkohuusit, vesi täytyy tuoda mukana ja lisähinnasta agregaatilla sähköä saatavissa. / Kaikuva Oy 

Rausjärven leirikeskus Ikkalassa on Nummi-Pusulan kunnan ylläpitämä vuokrattavissa oleva leirikeskus, samoin kuin 
Nummi Pusulan lukion auditorio ja Pusulan Kansalaistalo. Lisäksi lähes kaikilla kyläyhdistyksillä on kylätaloja, joiden 
käytöstä on neuvoteltava kunkin yhdistyksen kanssa. / Nummi-Pusulan kunta 

Sipoonkorven kansallispuiston Kalkkiruukin alueella on maksuton laavu. / Metsähallitus, Etelä-Suomen luontopalvelut 

SYKLI:n tiloissa Malminkaaren varrella Helsingissä (Malmin aseman vieressä) on maksua vastaan käytettävissä kaksi 
luentosalia: toinen noin 20:lle ja toinen noin 10:lle henkilölle. / Suomen ympäristöopisto SYKLI 

Uudenmaan ELY-keskuksella on useita kokoustiloja, joita voi vuokrata kokouskäyttöön. Käyttökorvaus on 
neuvoteltavissa tapauskohtaisesti. / Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) 

Uudenmaan Martoilla on opetuskeittiöitä, juhlasali, kokoussaleja ja sisäpiha, jossa voi antaa kompostointineuvontaa. 
Käyttö on maksullista./ Uudenmaan Martat ry 

Villa Elfvikin luontotalo Espoossa tarjoaa luonto- ja ympäristötietoutta eri muodoissaan, mutta tiloja voi vuokrata 
myös juhla- ja kokouskäyttöön. Kaikille avoimista ympäristövalistuksellisista tilaisuuksista ei peritä tilavuokraa, 
ainoastaan vartiointikustannukset. / Villa Elfvikin luontotalo, Espoon kaupungin ympäristövalistuskeskus 

Ympäristökeskus Leijassa on n. 30 hengen koulutukseen soveltuva tila. Käyttö on ympäristökeskuksen kautta 
maksutonta. / Vantaan kaupunki, ympäristökeskus 
 

Hjälpmedel och lokaler 

På denna sida hittar du en förteckning över hjälpmedel och lokaler som kan lånas/hyras i Nyland.  Med lokaler avses här 
bl.a. föreläsningssalar, skärmskydd, ödestugor, utfärdsstugor, lokaler och auditorier. 

Utrustning och redskap 

Kärl, släpkärror och rollkläder kan lånas. Till Återanvändningscentralen kan man lämna saker som är användbara men 
som man själv inte behöver bl.a. via insamlingsbilarna. Från Återanvändningscentralen kan man också 

http://www.kierratyskeskus.fi/ymparistokoulutus/ymparistokoulu/
http://www.kierratyskeskus.fi/
http://www.nummi-pusula.fi/
https://luontotalo.munstadi.fi/
http://www.hel.fi/hki/Nk/fi/Etusivu
http://www.mustasaarentoimintakeskus.fi/
http://www.helsinginseurakuntayhtyma.fi/?deptid=88
http://www.naturochmiljo.fi/sve/barn_och_unga/naturskolan_uttern1/
http://www.naturochmiljo.fi/sve/barn_och_unga/naturskolan_uttern1/
http://www.naturochmiljo.fi/sve/barn_och_unga/naturskolan_uttern1/
http://www.luontoon.fi/nuuksio
http://www.luontoon.fi/oravankolovuokratupa
http://www.luontoon.fi/tikankolovuokratupa
http://www.metsa.fi/luontopalvelut
http://www.metsa.fi/luontopalvelut
http://www.kaikuva.fi/
http://www.nummi-pusula.fi/Liitetiedostot/Rausj%C3%A4rven%20leirikeskus%2018.5.09.pdf
http://www.nummi-pusula.fi/
http://www.luontoon.fi/sipoonkorpi
http://www.metsa.fi/luontopalvelut
http://www.sykli.fi/
http://www.ely-keskus.fi/fi/elykeskukset/uudenmaanely
http://www.martat.fi/piirit/uusimaa/palvelut-ja-tuotteet/tilavuokraus/
http://www.uudenmaanmartat.fi/
http://www.espoo.fi/villaelfvik
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Ymparistotietoisuus/Villa_Elfvikin_luontotalo/Juhla_ja_kokouskaytto
http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto
http://www.vantaa.fi/i_alaetusivu.asp?path=1;221;224
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska/ovrig_utlaning_och_-hyrning
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska/utlaning_av_slapkarror
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska/ovrig_utlaning_och_-hyrning
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hämta hobbymaterial som företagen donerat. Hobbybörsar finns i samband med Återanvändningscentralens butiker. 
/ Huvudstadsregionens Återanvändningscentral 

Kikare, kompasser, håvar, trangiakök kan lånas / Vantaan luonnonystävät / Espoon nuoret ympäristönsuojelijat 

Kikare kan hyras samt ryggsäckar med material för rundan Viikareiden Viikki lånas från Gardenia-Helsinkis kundtjänst. 
/ Gardenia-Helsinki 

Borgå naturskola lånar ut redskap för undersökningar och upptäcktsfärder i naturen. Redskapsutlåningen betjänar 
skolor, daghem och andra samarbetspartner / Borgå naturskola 

Redskap för att undersöka naturen; för föreningens naturklubbsledare finns bl.a. fjärils- och vattenhåvar, luppar och 
naturlitteratur. / Riihimäen seudun luonnonsuojeluyhdistys 

Utfärds- och lägerutrustning kan efterfrågas hos lokala föreningar/distrikt. / Finlands naturskyddsförbund 

Utfärdsutrustning, ryggsäckar, skidor, pulkor, sparkar, kanoter, grupptält kan hyras / Kaikuva 

Redskap för undersökning av vatten och insekter kan lånas / Naturskolan Uttern 

Vi förmedlar metodguider för miljöfostran samt säljer luppar. Skolor och daghem i Vanda kan dessutom låna ett paket för 
undersökning av småkryp (innehåller luppar, burkar och en handbok) samt ett paket för fågelutfärder (innehåller kikare, 
teleskop och en handbok). / Vanda naturskola 

Redskapsuthyrningen erbjuder utrustning för mångsidiga naturaktiviteter sommar- och vintertid. / Suomen Latu Oittaa 

Lokaler 

Det finns ett bibliotek i Ekenäs naturum dit besökarna får komma och läsa. 

Broby lägerskolcentrum i Ekenäs har avgiftsbelagda mötes- och inkvarteringslokaler. Lägerskolcentrumet ligger 3 km 
från Raseborgs slott. / Lägerskolföreningen i Finland rf 

I Gardenias tropiska trädgård under glastak i Vik kan man hyra mötes- och festlokaler. Dessutom utgör trädgårdens 
växtsamlingar ett besöksmål som är öppet för allmänheten. / Gardenia-Helsinki 

I Stora Räntans Naturcentrum på ön Stora Räntan i Helsingfors kan man avgiftsfritt ordna evenemang med anknytning 
till miljöfostran och Östersjön. Lokalerna är ganska små, men stämningen och miljön är fantastisk. / Helsingfors stad 
Miljöcentralen 

Helsyn Torppa i Husö i Helsingfors kan hyras. / Helsingfors naturskyddsförening rf Helsy 

I Fiskhamnen har Miljöskolan ett klassrum med en utställning om hållbar konsumtion för unga i högstadie-
/gymnasieåldern. Man kan reservera utställningsguidning (avgiftsfri för barn och unga och fostrare i 
huvudstadsregionen), samtidigt kan man hålla en egen lektion e.d. i lokaler / Huvudstadsregionens 
Återanvändningscentral 

Keräkankare friluftsområde jämte fågeltorn finns tillgängligt i Pusula. Rausjärven leirikeskus är ett lägercentrum som 
upprätthålls av Nummi-Pusula kommun och som kan hyras, liksom auditoriet i Nummi Pusula gymnasium och Pusulan 
Kansalaistalo. Dessutom har nästan alla byaföreningar egna hus, vars användning kan diskusteras med respektive 
förening.  

/ Nummi-Pusula kommun 

http://www.kierratyskeskus.fi/askartelu
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska
http://www.valu.fi/
http://www.luontoliitto.fi/eny
http://www.gardenia-helsinki.fi/svenska.htm
http://www.peda.net/veraja/porvoo/luonto/naturskola
http://www.sll.fi/yhdistykset/riihimaki/
http://www.sll.fi/tiedotus/introduktion/
http://www.kaikuva.fi/
http://naturochmiljo.fi/malgrupper/larare/naturskolan_uttern/
http://www.vantaanluontokoulu.fi/se/
http://www.suomenlatu.fi/oittaa/valinevuokraamo/
http://www.suomenlatu.fi/oittaa
http://www.luontoon.fi/page.asp?Section=1821
http://www.leirikoulut.com/kokoukset.htm
http://www.leirikoulut.com/
http://www.gardenia-helsinki.fi/svenska.htm
http://www.hel.fi/hki/ymk/sv/Milj_fostran/Stora+R_ntans+Naturcentrum
http://www.hel.fi/hki/Ymk/sv/Etusivu
http://www.hel.fi/hki/Ymk/sv/Etusivu
http://www.sll.fi/yhdistykset/helsy/torppa.html
http://www.sll.fi/uusimaa/helsy
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska/miljoskolan
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska
http://www.kierratyskeskus.fi/pa_svenska
http://www.nummi-pusula.fi/matkailu_ruotsi.pdf
http://www.nummi-pusula.fi/Liitetiedostot/Rausj%C3%A4rven%20leirikeskus%2018.5.09.pdf
http://www.nummi-pusula.fi/matkailu_ruotsi.pdf
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Svartholmens verksamhetscentrum är församlingarnas sommarparadis som är öppet för alla inom ramen för 
öppethållningstiderna. / Helsingfors kyrkliga samfällighet 

Naturskolan Uttern i Sjundeå är Finlands äldsta naturskola. Lokalerna kan användas avgiftsfritt. / Naturskolan Uttern, 
Natur och Miljö 

I Noux nationalpark finns två skärmskydd: Takala och Holma-Saarijärvi, två anspråkslöst utrustade 
hyresstugor, Oravankolo och Tikankolo. I Kattila hyr en företagare ut mötes- och bastulokaler. / Forststyrelsen, Södra 
Finlands naturtjänster 

I Oitans gård och friluftscenter kan man hyra lokaler för olika evenemang. / Suomen Latu Oittaa 

I Pauligs villa i Helsingfors kan två salar hyras. Användningen är avgiftsbelagd i enlighet med Helsingfors stads 
ungdomscentrals beslut. / 4H-föreningarna i huvudstadsregionen 

I Saltfjärden i Porkala finns en stor kåta för 50-60 personer, dit man vid behov kan beställa måltidsservice. Det finns 
utedass, vatten måste man ha med sig och för tilläggspris fås elektricitet med hjälp av ett aggregat. / Kaikuva Oy 

Vid Kalkbrukets område i Sibbo storskogs nationalpark finns ett skärmskydd för allmänhetens bruk. / Forststyrelsen, 
Södra Finlands naturtjänster 

I SYKLI:s lokaler invid Malmbågen i Helsingfors (bredvid Malms station) finns två föreläsningssalar som får användas 
mot avgift: den ena rymmer ca 20 och den andra ca 10 personer. / Suomen ympäristöopisto SYKLI 

Nylands NTM-central har flera möteslokaler som kan hyras för möten. Ersättningen diskuteras från fall till fall. / Nylands 
NTM-central 

Marthorna i Nyland har undervisningskök, mötesrum och en innergård där kompostrådgivning kan ges. Användningen är 
avgiftsbelagd./ Uudenmaan Martat ry 

Villa Elfvik i Esbo erbjuder natur- och miljökunskap i olika former, men lokalerna kan också hyras för fester och möten. 
För miljöupplysningsevenemang som är öppna för alla tas ingen hyra ut, endast bevakningskostnader. / Villa Elfviks 
naturskola, Esbo miljöcentral 

I Miljöcentralen Leija finns en lokal som lämpar sig för utbildning med ca 30 deltagare. Användning via miljöcentralen är 
avgiftsfri. / Vanda 

 

http://www.mustasaarentoimintakeskus.fi/
http://www.helsinginseurakuntayhtyma.fi/?deptid=88
http://naturochmiljo.fi/malgrupper/larare/naturskolan_uttern/
http://naturochmiljo.fi/malgrupper/larare/naturskolan_uttern/
http://naturochmiljo.fi/malgrupper/larare/naturskolan_uttern/
http://www.utinaturen.fi/sv/noux
http://www.utinaturen.fi/sv/oravankolohyresstuga
http://www.utinaturen.fi/sv/tikankolohyresstuga
http://www.metsa.fi/web/sv/naturtjanster
http://www.metsa.fi/web/sv/naturtjanster
http://www.suomenlatu.fi/oittaa/kokoukset-ja-juhlat/tilat2/
http://www.suomenlatu.fi/oittaa/
http://www.4hyhdistys.net/
http://www.kaikuva.fi/
http://www.metsa.fi/web/sv/naturtjanster
http://www.metsa.fi/web/sv/naturtjanster
http://www.sykli.fi/
http://www.ely-keskus.fi/swe/ely_centralerna/nyland/Sidor/default.aspx
http://www.ely-keskus.fi/swe/ely_centralerna/nyland/Sidor/default.aspx
http://www.uudenmaanmartat.fi/
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565;34579
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;35880;34565;34579
http://www.esbo.fi/default.asp?path=32372;37332;37338;37406;37407;34386;34546
http://www.vanda.fi/i_etusivu.asp?path=109&voucher=BD7C5286-10AD-4FB1-919C-BDEF77049EBB

