
HINNASTO 2015 

Voimassa 1.1.-31.12.2015 

1. Pääsyliput 
 

Pääsylippuhintoihin ei tule muutoksia vuonna 2015.  

Lipputyyppi Maitse 
(sis alv 10%) 

Pääsylippu + 
vesiliikennemaksu 
(sis alv 10%) 

Aikuinen 12 € 18 € 

Lapsi alle 4 v. 0 € 0 € 

Lapsi 4-17 v. 6 € 9 € 

Opiskelija 8 € 11 € 

Eläkeläinen 8 € 11 € 

Työtön 8 € 11 € 

Kimppalippu* 36 € 53 € 

Sarjalippu 10x** 100 €  

 

*Kimppalippu vrt perhelippu: sisältää kaksi aikuista ja kolme 4-17 –vuotiasta lasta. Huom! kimppalippua 

ei voi hyödyntää ryhmämatkoissa, ei sovelleta isoille ryhmille. 

**Sarjalippu/yrityslippu: Oikeuttaa 10 x sisäänpääsyyn (10 €/käynti). Voimassa vuoden ostosta. 

 

  



2. Vuosiliput 
 

Tavalliset 

Lipputyyppi 
Maitse 
(sis alv 10%) 

S-Etu vuosiliput 
vain verkkokaupasta 
(sis alv 10%) 

Aikuinen 50 € 40 € 

Lapsi 4-17 v. 20 € 16 € 

Eläkeläinen 30 € 24 € 

Opiskelija 30 € 24 € 

Perhevuosilippu 120 € 96 € 

 

Vaihda vuosilippuun!  

Vuosilipun hinnasta hyvitetään pääsylipun hinta. Tuotteen tarkoitus on kannustaa asiakasta 

ostamaan vuosilippu onnistuneen vierailun päätteeksi. Pääsylipun hyvittäminen vuosilipun hinnasta 

tulee tehdä 10 päivän kuluessa sisäänpääsylipun ostosta Mustikkamaan lipunmyynnissä 

pääsylippukuittia vastaan. 

Lipputyyppi 
Maitse 
(sis alv 10%) 

Aikuinen 38 € 

Lapsi 4-17 v. 14 € 

Eläkeläinen 22 € 

Opiskelija 22 € 

Perhevuosilippu 84 € 

 

 

  



3. Kampanjahinnat 2015 
 

a. S-Etuhinnat vuosilipuista saatavissa vain verkkokaupasta. S-Etukortti on kotitalouskohtainen. 
Vuodelle 2015 ei pysyvää S-Etua pääsylipuista. Asiakasomistajille myönnettävät edut 
myönnetään kampanjoiden, kuten asiakasomistajapäivien muodossa erillisellä eläintarhan 
johtajan päätöksellä.     
 

b. Helsinki-kortti (HC-card, Strömma) 
Alennus Helsinki-kortilla, voimassa vain Mustikkamaan kautta tullessa. 

- Aikuinen 10 € (alennus 2 €) 
- Lapsi 4-17 v 5 € (alennus 1 €) 

 

 

  



4. Ryhmähinnoittelu 
 

a. Yritykset 
 

Korkeasaari villitsee liike-elämän 
 Määrä / kpl Alennus % Hinta, aikuinen Hinta, lapsi 4-17 v. 

  
12e (sis alv 10%) 6e (sis alv 10%) 

1-29 0,0 % 12,00 € 6,00 € 

30-59 4,2 % 11,50 € 6,00 € 

60-99 8,3 % 11,00 € 6,00 € 

100-499 16,7 % 10,00 € 6,00 € 

500-999 25,0 % 9,00 € 6,00 € 

1000 ja yli 33,3 % 8,00 € 6,00 € 

 

b. Helsingin kaupungin virastot 
 

Korkeasaari villitsee virastot 
  

Määrä / kpl Alennus % Hinta, aikuinen 
Hinta, lapsi 4-17 
v. 

  
alv 0% alv 0% 

1-29 0 % 10,91 € 5,45 € 

30-49  33,3,% 7,27 € 5,45 € 

50 < 50 % 5,45 € 5,45 € 

 
 

c. Koulut 
 

- Pääsylippuhinta ulkopaikkakuntalaisten perusasteen ja toisen asteen oppilasryhmille on lasten 
lipun hinta 6 €.     

- Joskus koulusta useampi luokka tai koko koulu saattaa valita retkikohteekseen Korkeasaaren, 
jolloin sovelletaan ryhmäalennusta: 
 

Korkeasaari villitsee koulut 
 Määrä / kpl Alennus % Hinta, oppilas 

  
6e (sis alv 10%) 

1-49   6,00 € 

50-99   5,00 € 

100-499   4,00 € 

500 ja yli   3,00 € 

    
 

  



5. Opastukset ja palvelut 
 

Palvelu Hinta kouluille Hinta muille 
ryhmille 

   

Opastus ryhmille 50 € (alv 0%) 124 € (alv 24%) 

Opastettu seikkailureitti, max 50 henkilöä 
(sisältää reitin pystytyksen, materiaalituotannon, briiffin, 
purkutilaisuuden ryhmän kanssa ja reitin purun) 

50 € (alv 0%) 124 € (alv 24%) 

Opastetut rastipisteet (1,5 h / opas) 50 € (alv 0%) 124 € (alv 24%) 

Syntymäpäiväopastus (opastus 30 min + 2 leikkiä)  124 € (sis. alv 
24%) 

Tutkimusretki kouluille (vain toukokuussa luokkaretkiaikaan, osin 
opastettu, osin omatoiminen), hinta per ryhmä 

40 € (alv 0%) 
 

- 

Asiantuntijaluento 1 h, valmis sisältö - 124 € (sis. alv 
24%) 

Asiantuntijaluento 1 h, räätälöity sisältö - 248 € (sis. alv 
24%) 

Opintokäynti eli omatoimiohjelma kouluille (sis. materiaalin ja 20 
min briiffin) 

50 € (alv 0%) 
 

- 

Miniohjelma ryhmille (30 min opastus) - 75 € (sis. alv 
24%) 

Oma räätälöity kartta (alle 100 kpl, suurempia määriä ei tuoteta) - 62 € (alv 24%) 

Järjestelypalkkio muusta työstä (esim. tekniikka, penkit, lava 
yms.), lähtöhinta  

- 124 € (sis. alv 
24%) 

 

 

  



6. Tilavuokrat 
 

Tila Hinta 

Kota ryhmille (sisältää hiilet + sytytystarpeet, avainten luovutus valvomosta), 
max 4 h 

124 € (alv 24%) 

Kota kouluille ja päiväkodeille (sisältää hiilet, sytytystarpeet, avainten luovutus 
valvomosta), max 4 h 

50 € (alv 0%) 
 

Karhusali (1/2 pv, ilman muita palveluita) 124 € (alv 24%) 

Karhusali (koko pv, ilman muita palveluita) 248 € (alv 24%) 

 

Kokoustiloista ei peritä erillistä tilavuokraa muiden palveluiden tilauksen yhteydessä (opastus, luento, 

tarjoilut).  

 

  



7. Tuotteet ja muut maksut 
 

Tuote Hinta 

Opaskirja (vanha) - 

Opaskirja (uusi, kevät 2015) 5 € 

Rattaiden vuokra 3 € 

P-maksu 5 € 

Laskutuslisä 4 € 

Toimitusmaksu (esim. lippujen postitus) 20 € 

Taksin tilaus 3 € 

 
Lipunmyynnissä alle 20 euron laskutuksesta peritään 4 euron laskutuslisä.  

 
 

  



8. Ilmainen sisäänpääsy 
 
Ilmaisen sisäänpääsyn edellytyksenä on asianmukaisesti lomakkeella ennakkoon haettu 
maksuton sisäänpääsy.  Vesibussimatka on maksullinen, samoin muut Korkeasaaren palvelut.  

 
- Alle 4-vuotiaat lapset 
- Helsinkiläiset perusasteen kouluryhmät sekä ryhmästä vastaavat opettajat ja avustajat 
- Helsingin kaupungin Stadin ammattiopiston oppilasryhmät sekä ryhmästä vastaavat opettajat ja 

avustajat 
- Helsinkiläiset päivähoito- ja leikkipuistoryhmät sekä ryhmästä vastaavat ohjaajat ja avustajat 
- Ryhmämatkojen oppaat ja bussikuljettajat 
- Ulkopaikkakuntalaisten koululaisryhmien opettajat sekä avustajat.  
- Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston potilas- ja toimintaryhmät ohjaajineen 
- Liikuntaesteisten ja toimintarajoitteisten henkilökohtaiset avustajat. 
- Torstaisin klo 8-10 liikuntarajoitteiset voivat veloituksetta tehdä kierroksen saaressa autolla. 

Vaatii ennakkoon ilmoittautumisen Valvomoon/asiakaspalveluun.    
- Helsingin yliopiston biotieteellisen tiedekunnan biologian laitoksen opiskelijat.  
- Livian ammattiopiston eläintenhoidon koulutusohjelmanoppilasryhmät sekä ryhmästä vastaavat 

ohjaajat ja avustajat 
 
 
Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa vuosille 2013–2016 mainitut Hyvinvoiva helsinkiläinen -
kohderyhmät ovat 
- Syrjäytymisuhan alla olevat nuoret 
- Mielenterveys- ja päihderiippuvaiset kuntoutujat 
- Maahanmuuttajat 
Nämä strategiaohjelman mukaiset ryhmät kuuluvat pääosin Korkeasaaren hinnoittelun 
mukaisesti ilmaiskävijöihin, mutta on tarkoituksenmukaista että eläintarhan johtajalla on 
mahdollisuus myöntää oikeus ilmaiskäyntiin strategiaohjelman mukaisin perustein 
vaikka ko. ryhmää ei selkeästi hinnoittelussa olekaan mainittu. Maksuttoman sisäänpääsyn 
edellytys on, että vierailu tapahtuu järjestäytyneesti kaupungin viraston, helsinkiläisen 
tukiyhdistyksen tms. järjestämänä. Lisäksi ryhmän tulee anoa maksuttomuutta etukäteen 
Korkeasaaren ohjeistamalla tavalla. Kaikki oheispalvelut, kuten opastus, hinnoitellaan 
johtokunnan päättämän hinnaston mukaisesti. Vesibussimatka on maksullinen. 
 
 
Eläintarhan johtaja voi lisäksi harkintansa perustella myöntää hakemuksesta ilmaisen tai 
alennetun sisäänpääsyn muille erityisryhmille. 
 
Invataksilla voi ajaa saareen, erityistapauksissa jopa Pukin puistoon viemään tai noutamaan 
asiakasta. Inva P-paikat sijaitsevat Mustikkamaalla lipunmyynnin edessä. 

 


