
Kävijäryhmä
Hinnat alkaen 

1.1.2014
Alennusoikeus osoitettava

aikuiset 12,00 €

lapset 4-17 v 6,00 €

opiskelijat voimassa oleva valtakunnallinen/kansainvälinen opiskelijakortti

eläkeläiset KELA-kortti

työttömät KELA:n tai työttömyyskassan työttömyyskortti

kimppalippu 36,00 € maks. 2 aikuista ja enintään 3 4-17-vuotiasta lasta

alle 4-vuotiaalta ei peritä pääsylipun hintaa -

aikuiset 18,00 €
lapset 4-17 v 9,00 €
opiskelijat, eläkeläiset, työttömät 11,00 €
kimppalippu 53,00 €

aikuiset 3,50 €
lapset 4-17 v 2,00 €
opiskelijat, eläkeläiset, työttömät 2,00 €
kimppalippu 10,00 €

aikuiset 50,00 €

lapset 4-17 v 20,00 €

eläkeläiset 30,00 €

kimppalippu 120,00 €

opastetut koulu- ja päiväkotiryhmät 50,00 € ALV 0%

omatoimiset tutkimusretket koululaisille 40,00 € ALV 0%

muut ryhmät 124,00 € Sis. ALV 24 %

Alle 4-vuotiaat lapset

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston potilas- ja toimintaryhmät ohjaajineen
Liikuntaesteisten ja toimintarajoitteisten henkilökohtaiset avustajat
Helsingin yliopiston biotieteellisen tiedekunnan biologian laitoksen opiskelijat. HUOM! Vesibussimatka maksullinen

Opaskirja 3,00 €

Rattaiden vuokraus 3,00 €

Taksin tilaus 3,00 €

Pysäköinti Mustikkamaan pallokentällä 5,00 €

Kesä- ja elokuussa viikonloppuisin, mutta juhannuksesta alkaen 

heinäkuun loppuun joka päivä.

Kotavuokra 124,00 € Maks. 4 h kerrallaan.

Asiantuntijaluento 248,00 €

Valokuvauslupamaksu PERITÄÄN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Kuvauspaikan käyttö omatoimisesti: 

pääsylippumaksut hinnaston mukaan per 

henkilö. Ajolupa saareen. 

- Kuvaukset vaativat Korkeasaaren 

työpanosta (esim. sähkövedot, opastus, 

eläinten ruokinta tms eläinten 

houkuttelemiseksi, kuvauspaikan siistiminen 

jne…): pääsylippumaksut + opastuspalkkio 

124,00 e (sis alv 24%) 

124,00 €

Maksua EI PERITÄ:                                                                                      

Edellytetään, että mainitsevat Korkeasaaren:

- Uutisjutut, lehtikuvaukset, tv-ohjelmakuvaukset ja muu vastaava 

mediayhteistyö

- Oppilastöinä tai taideprojekteina toteutettavat kuvaukset                                                                                 

- Epäselvissä tapauksissa pyydä ohjeistusta Mari Lehmoselta / 

Susanna Silvoselta

Helsinkiläisten peruskoulujen ja lukioiden, päiväkotien, perhepäivähoidon ja leikkipuistojen ryhmät (lapset, vetäjät ja viralliset avustajat)

Eläintarhan johtaja voi lisäksi harkintansa perustella myöntää hakemuksesta ilmaisen tai alennetun sisäänpääsyn muille erityisryhmille

8,00 €

Oheistuotteet ja luvat (sis ALV 24 %)

Koululais- ja harrastetapahtumissa voidaan lisäksi periä kustannusten mukaisia materiaalimaksuja.

Kertaliput Mustikkamaalta (sis ALV 10 %)

Kertaliput vesitse (sis ALV 10 %)

Yhdensuuntainen vesimatka (sis ALV 10 %)

Vuosiliput (sis ALV 10 %)

Opastukset

Korkeasaaren eläintarha vastaanottaa ilmaiskävijöinä maitse ja vesitse:



Korkeasaaren eläintarhan jäsenmaksuerittely; jäsenmaksut vuonna 2015
 
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 2015 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 2015 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
2015 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 2015 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
2015 jäsenmaksu on 11 000 €.
Yhteensä jäsenmaksuja vuodelta 2015 kertyy noin 16 000 €.




