
1. Kertaliput Mustikkamaalta

syys-
huhtikuu

touko-
elokuu

alennusoikeus osoitettava

aikuiset 10,00 € 12,00 €
lapset 6-17 v 5,00 € 6,00 €

 opiskelijat,

 eläkeläiset,
 työttömät,

 varus- ja
siviilipalvelusmiehet

7,00 € 8,00 €  voimassa olevalla valtakunnallisel-
la/kansainvälisellä opiskelijakortilla
 KELA-kortilla
 Kelan tai työttömyyskassan
työttömyyskortilla
 varusmies- tai
siviilipalvelustodistuksella

kimppalippu 30,00 € 36,00 €
alle 6-vuotiaalta ei peritä
pääsylipun hintaa

   -    -

2. Kertaliput vesitse

syys-
huhtikuu

ZOO/Vesibussit
Yhteensä touko-elokuu

ZOO / Vesibussit
Yhteensä

Aikuinen 10,00 € / 6,00
€

16,00 € 12,00 €/ 6,00 € 18,00 €

Lapsi (6–17 vuotta) 5,00 € / 3,00 € 8,00 € 6,00 €/ 3,00 € 9,00 €
eläkeläinen, opiskelija,
varusmies, työtön,
siviilipalvelusmies

7,00 € / 3,00 € 10,00 € 8,00 €/ 3,00 € 11,00 €

Kimppalippu
(2 aikuista ja enintään
kolme 6–17-vuotiasta lasta)

30,00 € / 17,00
€

47,00 € 36,00 €/ 17,00 € 53,00 €

alle 6-vuotiaalta ei peritä
matkan/pääsylipun hintaa

– –

Yhdensuuntainen vesimatka
Aikuinen 3,50 € 3,50 €
Lapsi 2,00 € 2,00 €
Erityisryhmät
(eläkeläinen, opiskelija,
varusmies, työtön)

2,00 € 2,00 €

Kimppa
(2 aikuista ja enintään
kolme 6–17-vuotiasta lasta)

10,00 € 10,00 €

3. Vuosiliput

aikuinen 50,00 €
lapset 6-17 v 20,00 €
opiskelijat, eläkeläiset, työttömät, varusmiehet 25,00 €
kimppa 100,00 €

4. Opastukset

koulu- ja päiväkotiryhmät 50,00 € (ALV 0)
yleishyödylliset yhdistykset, seurakunnat 65,00 € (ALV 0)
muut ryhmät 120,00 € (ALV 23%)

Koululais- ja harrastetapahtumissa voidaan lisäksi periä kustannusten mukaisia materiaalimaksuja.



5. Ilmaiskävijät

Korkeasaaren eläintarha vastaanottaa ilmaiskävijöinä:

1) alle 6-vuotiaat lapset
2) helsinkiläisten peruskoulujen ja lukioiden, päiväkotien, perhepäivähoidon ja leikkipuistojen ryhmät (lapset,

vetäjät ja viralliset avustajat)
3) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston sekä HUS:in potilas- ja toimintaryhmät ohjaajineen
4) liikuntaesteisten ja toimintarajoitteisten henkilökohtaiset avustajat
5) Helsingin yliopiston biotieteellisen tiedekunnan biologian laitoksen opiskelijat

Eläintarhanjohtaja voi lisäksi harkintansa perusteella myöntää hakemuksesta ilmaisen tai alennetun
sisäänpääsyn muille erityisryhmille.



  

6.  Muut oheistuotteet 
 

 Opaskirja 3 € (sis ALV 24%) 

 Kartta 1 € (sis ALV 24%) 

 Rattaiden vuokraus 3 € (ALV 0%)  

 Taksin tilaus 1 € (sis ALV 24%) 

 Pysäköinti Mustikkamaalla liikuntavirastolta vuokratulla pallokentällä 5 EUR 
(ALV 0 %) per auto seuraavasti: Kesäkuussa viikonloput, mutta Juhannuksesta 
heinäkuun loppuun asti joka päivä. Elokuussa ainoastaan viikonloput. 

 



  

Korkeasaaren eläintarhan jäsenmaksuerittely; jäsenmaksut vuonna 2014 
 

Korkeasaaren eläintarha on jäsenenä Euroopan eläintarha- ja 
akvaarioyhdistyksessä EAZA:ssa. Mm. uhanalaisten lajien kasvatuksen 
kannalta jäsenyys on välttämätön. Jäsenmaksu määräytyy vuositasolla 
kävijämäärän mukaan. Arvio jäsenmaksun suuruudesta vuonna 2014 on 
n. 1 800 €. 

 
Korkeasaaren eläintarha on jäsenenä WAZA:ssa (World Association of Zoos 
and Aquaria). Järjestö on maailmanlaajuinen eläintarhayhteisöjen foorumi. 
Vain jäsenyyden kautta eläintarha pääsee osalliseksi järjestön tuottamista 
palveluista ja kansainvälisestä vuorovaikutuksesta ja edunvalvonnasta. 
Jäsenmaksun suuruus vuonna 2014 on n. 2 500 €. 
 
Euroopan eläintarha- ja villieläinlääkärijärjestö (EAZWV) on yli 650 jäsentä 
käsittävä yhteisö. Järjestö on toiminut kymmeniä vuosia. Se järjestää 
vuosittain jossain jäsentarhassaan vuositapaamisen, lukuisia erilaisia 
koulutustilaisuuksia. jäsenyyteen kuuluu myös neljästi vuodessa ilmestyvä 
uutislehti. EAZWV on EAZAN ja WAZAN jäsen ja näiden järjestöjen 
eläinlääkintäkomiteat koostuvat valtaosin eläinlääkärijärjestön jäsenistä. 
Korkeasaaren eläinlääkäri Eeva Rudbäck on EAZWVn ainoa aktiivijäsen 
Suomessa. Järjestön jäsenmaksu on 100 €/vuosi. 
 
Kansainvälinen villieläinten kuntoutusneuvosto (IWRC) on 35 vuotta toiminut 
järjestö, joka maailmanlaajuisesti tukee villieläinten kanssa työskenteleviä. 
Järjestö julkaisee oppaita, tekee tutkimusta ja pyrkii turvaamaan villieläinten 
tulevaisuutta luonnossa jäseniensä osaamisen kautta. Järjestön jäsenmaksu 
on 100 € vuodessa. Korkeasaaren eläintarha on järjestön ainoa 
suomalaisjäsen. 
 
IZE (International Association of Zoo Educators) on maailmanlaajuinen 
eläintarhojen valistustyötä edistävä järjestö. Se järjestää konferensseja ja 
tiedonvälitystä opetus- ja valistustyötä tekevien kesken. Jäsenmaksu vuonna 
2014 on suuruusluokkaa 200 €. 
 
Mainostajien liitto ry on Suomen suurin alan yhdistys, jonka jäsenetuina on 
alan keskeinen kirjallisuus ja tieto- ja oikeuspalvelut. Korkeasaari on 
kehittämässä markkinointia ja sitä tukee jäsenyys kyseisessä yhdistyksessä. 
Jäsenmaksu vuonna 2014 on 300 €. 
 
ISIS (the International Species Information System) on kansainvälinen 
eläintietokanta tähtäimenään avustaa pitkän tähtäimen 
luonnonsuojelutavoitteiden saavuttamisessa. Vuonna 1974 perustetulla 
järjestöllä on yli 800 jäsentä noin 80 maassa, ja tietokannassa löytyy 2.6 
miljoonan eläimen – 10 000 lajin, tiedot elinympäristölistauksineen. Vuoden 
2014 jäsenmaksu on 10 000 €. 
 
Yhteensä jäsenmaksuja vuodelta 2014 kertyy noin 15 000 €. 


