
 

Korkeasaaren 
eläintarhan säätiö        
sr                   
     
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat  

Koronatilanne on vaikuttanut toimintaan huomattavasti. Kor-
keasaari oli kiinni 1.1.-2.5.2021. Kesäkuussa vierailijoita oli 
tavanomaista vähemmän. Heinäkuu oli lähempänä normaa-
lia. Koronatilanne on edelleen epävarma, eikä syksystä ole 
tietoa. 
 
Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet 

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 

1. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 –ohjelman toimeenpano. 

Tavoite toteutunee. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 -ohjelman 
toimeenpano etenee suunnitellusti. 

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 

1. Kävijämäärä vähintään 500 000.  

Tavoite ei toteutune. Mikäli epidemiatilanne pysyy hallin-
nassa, niin vuoden kokonaiskävijämäärä tulee olemaan vajaa 
400 000.  

2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen. 

Tavoite ei toteutune. Säätiön tulot ovat vähentyneet ko-
ronasulun takia huomattavasti. 
 

Avainlukuja  
(1 000 euroa) 

Ennuste 
2021 

Tilinpäätös  
2020 

Toimintatuotot 9 530 9 392 
Toimintakulut −9 464 −9 157 
Liikevoitto 66 235 
Tilikauden tulos 67 235 
Investoinnit −1 065 −2 809 
Oma pääoma 17 806 17 503 
Pitkäaikaiset velat −803 0 
Taseen loppusumma 18 630 18 900 
Kassavarat 2 550  2 476  
Henkilöstökulut toiminta-
tuotoista -% 

45,9 44,7 

Liikevoitto -% 0,7 2,5 
Sijoitetun pääoman tuotto 
-% 

0,4 1,3 

Omavaraisuus -% 95,7 9,9 
Quick ratio - 2,3 

”Mikäli epidemiatilanne pysyy loppuvuoden hallin-
nassa ja Korkeasaari voi olla auki ja ihmiset liikku-
vat, niin rahoitustilanne on kohtuullinen. Mikäli epi-
demiatilanne edelleen pitkittyy ja eläintarha joudu-
taan sulkemaan uudestaan tämän vuoden aikana, 
rahoitustilanne huononee nykyisestä.” 
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Korkeasaaren eläintarhan säätiön tarkoituksena 
on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää 
eläintarhaa ja edistää osaltaan Helsingin kaupun-
gin vetovoimaisuutta sekä kaupunkilaisten 
virkistäytymismahdollisuuksia. Säätiö suojelee 
uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä. 

Äänivaltaosuus              

100 % 



 

Tuloskehitys ja investoinnit 

Korkeasaaren tavoitteena oli kävijämäärän ja tulojen kasvat-
taminen. Vuosi alkoi kuitenkin koronapandemian takia Kor-
keasaaren sulkemisella vierailijoilta. Toimintaa täytyi kuiten-
kin jatkaa muuten normaalisti, huolehtien eläinten hyvästä 
hoidosta, kiinteistöistä ja toiminnan hoitamiseen tarvittavasta 
henkilöstöstä.  

Menoja leikkaamalla, onnistuneella vuosilippumyynnillä ja ke-
sän aukiololla taloustilanne on hallinnassa, mutta korona luo 
edelleen epävarmuutta tilanteeseen. 

Koronan tultua on tehty aloitetut investoinnit loppuun ja vält-
tämättömät korjaukset. Tulevien vuosien suurien investoin-
tien suunnittelua on jatkettu. Muut investoinnit on siirretty 
myöhemmäksi. 
 
Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät 

Mikäli epidemiatilanne pysyy loppuvuoden hallinnassa ja Kor-
keasaari voi olla auki ja ihmiset liikkuvat, niin rahoitustilanne 
on kohtuullinen. Mikäli epidemiatilanne edelleen pitkittyy ja 
eläintarha joudutaan sulkemaan uudestaan tämän vuoden ai-
kana, rahoitustilanne huononee nykyisestä. 

Korkeasaari valmistelee kahta suurta rakennushanketta. 
Kruunusiltojen rakentamisen myötä Korkeasaaren pää-
sisäänkäynti siirtyy Mustikkamaalta Korkeasaaren puolelle. 
Rakennuksen rakentaminen ajoittuu yhtäaikaisesti siltojen ra-
kentamisen kanssa. Rakennuksen alustava kustannusarvio 
on 11,5 milj. euroa ja tavoitteena on aloittaa rakentaminen 
vuonna 2023.  

Nykyinen trooppinen talo, Amazonia, on rakennusteknisesti 
heikko ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvia suuria korjauksia. 
Korkeasaari valmistelee uuden trooppisen talon rakenta-
mista. Rakennus sijoitetaan nykyisen Amazonian paikalle. 
Rakennushanke vaatii erityissuunnittelua ja -osaamista. Ra-
kennuksen alustava kustannusarvio on 26 milj. euroa ja suun-
niteltu valmistuminen on vuonna 2027, kun raitiovaunulii-
kenne Kruunusilloilla alkaa.    
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