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§ 28
Esitys kaupunginjohtajalle Korkeasaaren eläintarhan 125-
vuotishistoriikin laatimiseksi 

HEL 2012-007552 T 00 04 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti esittää kaupunginjohtajalle, että 
kaupunginjohtaja myöntäisi Korkeasaaren eläintarhalle luvan 125-
vuotishistoriikin julkaisemiseksi vuonna 2014.

Korkeasaaren eläintarha on perustettu vuonna 1889 ja on yksi 
maailman vanhimmista eläintarhoista. Vuonna 2014 Korkeasaaren 
eläintarha täyttää 125-vuotta. Korkeasaaren eläintarhasta ei ole laadittu 
aikaisemmin historiikkia. 

Korkeasaari on ollut merkittävä valistus- ja virkistyskohde heti 
perustamisestaan saakka. Eläintarhan yleissuunnitelman uusien 
kehittämissuunnitelmien rinnalla on syytä rakennushistorian lisäksi 
inventoida myös eläintarhan toimintaa ja tarkoitusta sen olemassaolon 
ajalta. Eläintarha pyrkii myös kansainvälisissä yhteyksissään nostaa 
esiin ainutlaatuista asemaansa vanhana kaupunkieläintarhana, jonka 
toimintaan valistus on kuulunut perustamisesta asti ja jonka 
luonnonsuojelutyö on myöskin alkanut jo varhaisessa vaiheessa.

Eläintarhan historiikin tekemiselle aika on otollinen juuri nyt, koska 
Korkeasaaren arkisto odottaa vielä siirtämistään kaupunginarkistoon ja 
on yhtenäinen ja helposti tutkittavissa. Eläintarhan aiemmin 
yhteisöllisen asumis- ja työkulttuurin ansiosta löytyy vielä 
haastateltavia, joiden perhehistoria eläintarhan työntekijöinä ylettää 
jopa 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka. Eläintarha on myös 
valtakunnallisesti tunnettu kohde ja sen vaiheet herättävät jatkuvasti 
kiinnostusta ja kyselyitä kävijöiltä eri puolilta maata. 

Eläintarhan historiikista on tarkoitus tuottaa yleisölle suunnattu 
lukuteos, jonka kustannukset katetaan pääosin kirjan myynnillä.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo

Lisätiedot
Taru Vuori, eläintarhalehtori, puhelin: 310 37891

taru.vuori(a)hel.fi
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Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Eläintarhan johtokunta päättänee esittää kaupunginjohtajalle, että 
kaupunginjohtaja myöntäisi Korkeasaaren eläintarhalle luvan 125-
vuotishistoriikin julkaisemiseksi vuonna 2014.

Korkeasaaren eläintarha on perustettu vuonna 1889 ja on yksi 
maailman vanhimmista eläintarhoista. Vuonna 2014 Korkeasaaren 
eläintarha täyttää 125-vuotta. Korkeasaaren eläintarhasta ei ole laadittu 
aikaisemmin historiikkia. 

Korkeasaari on ollut merkittävä valistus- ja virkistyskohde heti 
perustamisestaan saakka. Eläintarhan yleissuunnitelman uusien 
kehittämissuunnitelmien rinnalla on syytä rakennushistorian lisäksi 
inventoida myös eläintarhan toimintaa ja tarkoitusta sen olemassaolon 
ajalta. Eläintarha pyrkii myös kansainvälisissä yhteyksissään nostaa 
esiin ainutlaatuista asemaansa vanhana kaupunkieläintarhana, jonka 
toimintaan valistus on kuulunut perustamisesta asti ja jonka 
luonnonsuojelutyö on myöskin alkanut jo varhaisessa vaiheessa.

Eläintarhan historiikin tekemiselle aika on otollinen juuri nyt, koska 
Korkeasaaren arkisto odottaa vielä siirtämistään kaupunginarkistoon ja 
on yhtenäinen ja helposti tutkittavissa. Eläintarhan aiemmin 
yhteisöllisen asumis- ja työkulttuurin ansiosta löytyy vielä 
haastateltavia, joiden perhehistoria eläintarhan työntekijöinä ylettää 
jopa 1900-luvun alkuvuosikymmenille saakka. Eläintarha on myös 
valtakunnallisesti tunnettu kohde ja sen vaiheet herättävät jatkuvasti 
kiinnostusta ja kyselyitä kävijöiltä eri puolilta maata. 

Eläintarhan historiikista on tarkoitus tuottaa yleisölle suunnattu 
lukuteos, jonka kustannukset katetaan pääosin kirjan myynnillä.

Esittelijä
eläintarhan johtaja
Jukka Salo
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