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Helsingin kaupungin liikuntaviraston 
ulkoilualueiden yleiset järjestysohjeet

Helsingin kaupungin ulkoilualueet tarjoavat mahdollisuuden 
lepoon ja virkistykseen. Jokaisen ulkoilualueita käyttävän 
ulkoilijan on tunnettava ja noudatettava seuraavia ohjeita ja 
määräyksiä. Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo näitä järjestysohjeita 
tai ei noudata henkilökunnan antamia ohjeita tai määräyksiä, 
voidaan määrätä poistumaan ulkoilualueelta.

1. Ulkoilualueilla on noudatettava järjestystä, siisteyttä ja hyviä tapoja.
2. Liikuntalautakunta vahvistaa vuosittain ulkoilualueilla perittävät maksut. 
3. Ulkoilualueella ei saa esiintyä häiritsevästi eikä päihdyttävän tai muun 

huumaavan aineen vaikutuksen alaisena. Kello 23.00–7.00 välisenä aikana 
alueilla on noudatettava hiljaisuutta.

4. Julkisten kokousten ja huvitilaisuuksien pitäminen, kaupustelu ja 
mainostaminen ovat ulkoilutarkoituksiin varatuilla alueilla kiellettyä, 
ilman erillistä lupaa. 

5. Kaikki roskaaminen on kiellettyä. Jätteet on laitettava niitä varten 
varattuihin jätesäiliöihin ja palavat jätteet voi polttaa. Mikäli alueella ei ole 
jätehuoltoa, jokainen vie pois omat roskansa. Herkkää saaristoluontoa ei 
saa kuormittaa roskilla eikä muiden retkeilijöiden viihtymistä rajoittaa 
roskaamisella.

6. Tulenteko on sallittua vain tarkoitusta varten rakennetuissa 
keittokatoksissa. Avotuligrillien käyttö laiturialueilla ja veneissä on 
ehdottomasti kiellettyä.

7. Ulkoilualueilla on aina toimittava luontoa säästäen sekä alueen 
kasvillisuutta ja eläimistöä suojellen. Puiden kaataminen ja 
vahingoittaminen, kukkien poimiminen, istutusten tallaaminen 
ja kasviston vahingoittaminen on kiellettyä. Erityisesti on varottava 
häiritsemästä alueen lintuja ja vahingoittamasta niiden pesiä.

8. Ulkoilualueilla tapahtuva telttailu on sallittu toukokuun 1. ja lokakuun 1. 
päivien välisenä aikana Helsingin kaupungin liikuntalautakunnan siitä 
erikseen antamia määräyksiä noudattaen.

9. Telttojen ja veneiden sijoittamisessa on noudatettava kullakin alueella 
voimassa olevia määräyksiä ja alueen henkilökunnan antamia ohjeita. 
Jokainen on velvollinen pitämään paikkansa siistinä.

10. Telttapaikkojen rajaaminen ja pysyväisrakennelmat ovat kiellettyjä.
11. Asiaton oleskelu vene- ja laivalaitureilla sekä niiden käyttäminen uima- ja 

kalastuspaikkoina on kiellettyä. Irrallisten tavaroiden säilyttäminen 
laitureilla on kiellettyä. Pelastusvälineistön käyttö on sallittu vain 
hätätilanteissa.  

12. Koirat on aina pidettävä kytkettyinä. Koirien ulkoiluttaminen uimaranta-
alueella tai lasten leikkipaikoilla on kielletty.

13. Jokainen käyttää ulkoilualueita omalla vastuullaan ja on myös itse 
vastuussa omaisuutensa säilymisestä ulkoilualueilla. Löytötavarat on 
luovutettava henkilökunnalle.

Lj:n pko 16.4.2014, 13 §:

Kaunissaari Sipoo
Fagerö Sibbo

N 60° 10.06’    E 25°21.22’
Koordinaattijärjestelmä WGS84 koordinatsystem

Kaunissaari sijaitsee Sipoon saaristossa noin 
22 kilometrin ja 60 minuutin merimatkan 
päässä Helsingin Vuosaaresta itään. Saari on 
kaksi kilometriä pitkä, 800 metriä leveä ja sen 
pinta-ala on 100 hehtaaria.
 Saari on helsinkiläisten virkistyskäytössä ja 
suosittu ulkoilu- ja telttailusaari.
 Kaunissaaren luonto on monipuolinen 
metsineen, kalliorantoineen, lehtoineen ja 
hietikoineen. Siellä yhtyvät sisäsaariston suoja 
ja rauha sekä ulkosaariston rajuus ja ankaruus.
 Saaressa on keittokatoksia, käymälöitä, 
kaksi varattavissa olevaa saunaa sekä 
mökkimajoitustiloja, joita voi vuokrata 
saaren henkilökunnalta. Ravintolapalveluita 
täydentää saaressa käyvä myymälävene.
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