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LISÄÄ LÖYLYÄ.
SAUNOJA YMPÄRI STADIA.
Liikuntavirastolla on toistakymmentä paikkaa, joissa
on joko tilausvuoroja tai yleisiä saunavuoroja naisille
ja miehille. Saaristosta ja ulkoilualueilta löytyy saunoja
28. Lisäksi kaupungin uimahalleissa on erityyppisiä
saunoja käytössä ympäri vuoden.
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YLEISET SAUNAVUOROT
Yleisiä saunavuoroja on Kaunissaaressa, Maunulan
ja Paloheinän ulkoilumajoilla, Luukin ja Salmen
ulkoilualueilla sekä Rastilan leirintäalueella.

TILAUSSAUNAVUOROT
Tilaussaunoihin mahtuu 4 - 50 henkilöä paikasta
riippuen. Tilaussaunoja on saarissa mitä ihanimmissa
miljöissä. Näitä saunoja löytyy myös mantereelta
ainutlaatuisista paikoista ja hyvien kulkuyhteyksien
päässä. Kaupungissa tilaussaunat löytyvät Rastilan
leirintäalueelta ja Yrjönkadun uimahallista. Saunojen
tilaushinnat vaihtelevat paikasta riippuen ja saunaa
varattaessa on joissain paikoissa mahdollisuus myös
takkatuvan tai erillisen muun tilan varaamiseen, muun
muassa Luukissa, Pirttimäessä ja Salmessa.
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Sähkösauna

SAUNAT HELSINGISSÄ
YRJÖNKADUN UIMAHALLI

Yrjönkatu 21b, 00120 Helsinki

Saunavaraukset
Liikuntapaikkavaraukset puh. 09 310 87800
ma, ti, to ja pe klo 9 - 11 sekä ke klo 14 - 16
tai liikuntapaikkavaraukset@hel.fi
Tiedustelut: Yrjönkadun uimahallista
puh. 09 310 87401
Huom. Saunavaraukset joko nais- tai miesryhmille
2. kerros / Marskin sviitti: Sähkösaunaan mahtuu
10 henkilöä. Saunan hinta on 213 € helsinkiläisille
ja 426 € ulkopaikkakuntalaiset. Tilaussaunan
kylpyaika on 3 tuntia. Saunamaksuun sisältyy pyyhe,
kylpytakki, shampoo, saippua ja pefletti.
Varaukseen sisältyy oleskelutilan käyttö.
Uintimahdollisuus 1. kerroksen 25 metrin altaassa,
joka on yhteisessä käytössä uimahalliasiakkaiden
kanssa.
Tarjoilun voi tilata uimahallin kahvilasta
Cafe Yrjöstä, puh. 09 677 318.

Marskin sviitti

Varaukset: Naiset / ke, pe ja su klo 14.30 - 17.30
tai klo 18.00 - 21.00
Miehet / ti, to ja la klo 14.30 - 17.30
tai klo 18.00 - 21.00

4. kerroksen sähkösauna: Sähkösaunaan mahtuu
15 henkilöä. Saunan hinta on 243 € helsinkiläiset ja
486 € ulkopaikkakuntalaiset. Tilaussaunan kylpyaika
on 3 tuntia. Saunan varausmaksuun sisältyy pyyhe,
kylpytakki, shampoo, saippua ja pefletti.
Varaukseen kuuluu oleskelutilan käyttö ja
mahdollisuus uintiin 3. kerroksen pienellä altaalta,
jonka pituus on 12 metriä.
Tarjoilu on mahdollista tilata uimahallin kahvilasta
Cafe Yrjöstä, puh. 09 677 318.
Varaukset: pe, la ja su klo 14.30 - 17.30
tai klo 18.00 - 21.00
Uimahalli
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RASTILA CAMPING HELSINKI

Karavaanikatu 4, 00980 Helsinki

Saunavaraukset ja tiedustelut
Puh. 09 310 78517, rastilacamping@hel.fi
www.hel.fi/rastila
Rastilan leirintäalueelta voit vuokrata saunan
ja tarjolla on viisi viihtyisää saunaa - 2 pientä
perhesaunaa sekä 3 suurempaa rantasaunaa.
Rastilasta voi vuokrata pyyhkeitä tai kylpytakkeja.
Alueella on yleinen uimaranta.
Perhesauna 3: Meren rannalla sijaitseva 1 - 5
hengen sauna on käytössä yksittäisille saunojille,
pariskunnille, perheille tai pienryhmille. Tiloihin
sisältyvät löylyhuone, wc, suihkuhuone, pieni
oleskelutila, terassi ja keittokomero, jossa on
käytettävissä mikroaaltouuni ja jääkaappi,
ei astioita.
Saunamaksu on 30 € / h
Camping Key Europe-kortilla 26 € / h
SFC-kortilla 27 € / h
Perhesauna 4: Mökkialueen hirsisauna 1-4
hengelle on käytössä yksittäisille saunojille,
pariskunnille, perheille tai pienryhmille.
Saunasta ei ole uinti-mahdollisuutta.
Saunarakennuksessa on löylyhuone, suihkuhuone,
wc, pieni oleskelutila ja terassi.
Saunamaksu 20 € / h
Camping Key Europe-kortilla 16 € / h
SFC -kortilla 17 € / h
Sannan sauna: Sannan sauna on Ison
Kallvikin rannalla sijaitseva puulämmitteinen
itse-palvelusauna, jossa voi kokea aidon
suomalaisen saunakokemuksen aina veden
ja saunan lämmityksestä alkaen.
Sauna on varattavissa kesä-elokuun
päivittäin klo 12.00 - 21.00.
Saunamaksu 70 € / tunti, minimi varausaika
kolme tuntia.
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Rantasauna 1
Rantasauna 1: Rannalla sijaitseva sauna, jossa
voit järjestää kokouksen löylyjen kera tai viihtyisän
saunaillan ystävien kanssa. Tilat soveltuvat 15-20
hengen seurueille. Saunarakennuksesta löytyy
löylyhuone, suihku-huone, oleskelutila, täysin
varusteltu keittiö, pukutilat, jossa kaapit toimivat 1 €
pantilla, terassi ja grilli. Tila soveltuu erinomaisestyi
myös kokouskäyttöön (videotykki, fläppitaulu, Wi-Fi).
Saunalla on uutuutena 5 metriä pitkä ja 3 m
leveä hirsiallas.
Saunamaksu on 90 € / tunti,
minimi varausaika on kaksi tuntia.
Rantasauna 2: Rannalla sijaitseva sauna, joka
tarjoaa miellyttävät löylyhetket noin 15 henkilölle
Saunarakennuksesta löytyy löyly-huone, suihkuhuone,
oleskelutila, jääkaappi, pukutilat, terassi, grilli.
Saunamaksu 75 € / tunti,
minimi varausaika on kaksi tuntia.

Hirsiallas Rantasaunassa 1

Yleistä Rastila Camping Helsingistä
Rastila Camping Helsinki on viiden tähden
leirintäalue, joka sijaitsee Itä-Helsingin
Vuosaaressa, luonnonkauniissa kartanomiljöössä
metromatkan päässä Helsingin keskustasta. Alue
on avoinna vuoden jokaisena päivänä.
Rastilan leirintäalueelta löytyy
matkailuajoneuvopaikkoja, eritasoisia mökkejä
perinteisistä leirintämökeistä hyvin
varusteluihin saunallisiin lomamökkeihin,
telttapaikkoja, huolto-rakennukset, saunoja,
kokoustiloja, lasten leikki-paikkoja, WLAN sekä
välinevuokrausta eri vuodenaikojen mukaan.
Varaukset, avainten nouto ja palautus tehdään
Rastilan leirintäalueen vastaanottoon.
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MAUNULAN ULKOILUMAJA

Helsingin Latu ry, Metsäläntie 9, 00620 Helsinki
Saunavaraukset ja tiedustelut: puh. 040 524 3032,
s-posti: maunulan.maja@suomi24.fi
Lenkkisaunavuorot: Maunulan majan puulämmitteisessä
saunassa on keskiviikkoisin.
Miesten vuoro on klo 16.00 – 18.30
Naisten vuoro on klo 18.30 – 20.00.
Saunamaksu on 5 € / henkilö.
Tilaussauna: Saunan löylyyn mahtuu yhtä aikaa noin viisi
henkilö ja saunan taukotilassa vilvoittelee yhtä aikaa 10
henkilöä. Saunamaksu 50 € / tunti. Minimivarausaika on
kaksi tuntia.
Muuta: Kahvila avoinna ke klo 13 - 19, to klo 16 - 19,
la klo 10 - 16 ja su klo 10 - 16.

Paloheinän ulkoilumaja

Maunulan tilausauna

PALOHEINÄN ULKOILUMAJA

Pakilantie 124, 00670 Helsinki
Saunavaraukset ja tiedustelut:
Paloheinän kahvilan puhelin 09 310 64155.
Yleiset saunavuorot: Yleisösaunat ovat käytössä
ma, ke ja pe klo 17 - 20. Saunamaksu on aikuisilta
5 € ja muilta 3 €, joka maksetaan kahvilaan.
Paloheinän ulkoilumajan saunaa voi vuokrata
myös omaan käyttöön. Saunamaksu on 50 € / h
Muuta: Maja on avoinna kesäkautena arkisin klo
12 - 21 ja viikonloppuisin klo 10 - 18. Talvikaudella
klo 8 -21 ja viikonloppuisin klo 8 -18.
Ulkoilumajan kerhohuone on varattavissa
erilaisiin tilaisuuksiin pääasiassa maanantaista
perjantaihin.Kerhohuoneen vuokra on 25 € /h.
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Luukin sauna

Luukin ulkoilualue

SAUNAT ULKOILUALUEILLA
LUUKKI

Luukin ulkoilualue, Luukintie 33 02970 Espoo

Luukin ulkoilualueella voit nauttia luonnosta, uida, kalastaa ja
valmistaa omat eväät grillipaikalla tai voit nauttia herkullisesta
ruoasta Luukin kartanossa. Lisäksi alueella on lasten leikkikenttä,
pallokenttiä (lentopallo- ja jalkapallokenttä), 2 grillikatosta, 6
keittokatosta ja 22 km ulkoilureittejä.

Ulkoilualue sijaitsee Espoossa Vihdintien molemmin puolin,
23 kilometrin päässä Helsingistä.

Luukin kartano on ihanassa maalaisidyllissä. Kartanon tiloja
voi myös varata mm. juhlatilaisuuksia ja perinteisiä kokouksia
varten.

Saunavaraukset ja tiedustelut: puh. 050 407 3433

Alueella on myös takkatupa, joka on kaikkien vapaasti
käytettävissä ma-su klo 10-15. Polttopuut löytyvät Helsingin
liikuntaviraston puolesta. Tätä tunnelmallista tupaa voi myös
vuokrata. Takkatuvassa on kaksi kerrosta. Alhaalla takan
ympärillä on istumatiloja noin 40 hengelle. Takkatupaan voi
halutessaan tilata myös kokin tai pelkästään grillattavat ruuat
virvokkeineen.

Saunatilojen vuokraus: Saunamaksu on 18 € / henkilö,
lisätunnit 3 € / henkilö. Urheiluseurat ja yhdistykset
hinnoitellaan tapahtuman mukaan.
Saunatilat sijaitsevat muutaman kymmenen metrin päässä
Luukin kartanosta ja noin 300 metriä rannasta. Saunoja
on kaksi. Kerrallaan saunomaan lauteille mahtuu noin 20
henkeä. Saunan lauteille mahtuu hyvin yli sadan hengen
ryhmät.
Saunatilaan on mahdollisuus tilata syötävää ja juotavaa
tilavuokrauksen yhteydessä.

Luukin ranta on alueena hyvin monipuolinen. Se on
lapsiystävällinen ja loivasti syvenevä. Tarjolla on niin hiekkaa
kuin nurmikkoakin, sekä sopivassa suhteessa aurinkoa ja
varjopaikkoja. Rannan läheisyydessä löytyy suihku ja muutama
pukukoppi sekä vessat. Vesi on kirkasta ja sinilevä vapaata
aluetta koko kesän. Virkistyskalastus on sallittu alueella, jossa on
luonnonvarainen kalakanta.
Luukin kartanon lähelle ja aivan ulkoilupolkujen alkuun pääsee
Helsingistä seutulinjoilla, kuten busseilla 345 ja 346 sekä jollakin
Espoon sisäisellä linjalla. Kartano sijaitsee noin 9 km päässä
Kehä III:sta (Petikosta).
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Pirttimäen sähkösauna

PIRTTIMÄEN ULKOILUALUE

Kunnarlantie 110, 02740 Espoo

Pirttimäki sijaitsee Espoossa 26 km Helsingistä,
Bodominjärven ja Nuuksion Pitkäjärven välissä.
Saunavaraukset ja tiedustelut:
Pirttimäki Café, puh. 040 746 5077.
Sähkösaunaan mahtuu lauteille 15-25 saunojaa
Puusaunaan: mahtuu lauteille 10-15 saunojaa.
Saunat ovat käytössä ympäri vuoden.
Muuta: Takka- ja pikkutupa sijaitsevat
päärakennuksen läheisyydessä, avoinna
maanantaista sunnuntaihin klo 10 - 15, jonka
jälkeen se on vuokrattavissa yksityiskäyttöön.
Tulenteko on sallittu alueen neljässä keittokatoksessa.
Kahvila päärakennuksessa, samoin kerhohuone, joka soveltuu hyvin myös kokousja koulutustilaksi.
Saunahinnat: 150€/ 3h (3 tuntia minimi
vuokra-aika) Asiakas lämmittää itse puusaunan.
Pirttimäen puusauna

PIRTTI
MÄKI
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Salmen uimaranta

Salmen tilaussauna

SALMEN ULKOILUALUE

00330 Otalampi, Vihti

Salmi on suosittu ulkoilualue Vihdin kunnassa. Sen
pinta-ala on 860 hehtaaria. Salmi sijaitsee Nuuksion
kansallispuiston pohjoispuolella Vihdintietä 37 km
Helsingistä. Ulkoilualueelle pääsee myös Helsingistä
Vihdintietä kulkevilla busseilla.
Tiedustelut ja saunavaraukset: Cafecafe Oy
- Kari Miettunen, puh. 0400 444301,
kari.miettunen@ravintolalaguna.fi
- Ziba Miettunen, puh. 050 3517728,
ziba.miettunen@ravintolalaguna.fi
Yleiset saunavuorot: Ympäri vuoden pe klo 16 - 20
Saunamaksut aikuisilta 4,50 € ja lapsilta (7–17-v.) 2,50 €.
Tilaussauna: Sauna on päärakennuksen yhteydessä ja
käytössä ympäri vuoden. Saunaan mahtuu 50 henkilöä.
Saunan hinta 71 € / tunti, minimi varausaika on 3 / h.
Rantasauna: Sauna on käytössä ympäri vuoden.
Saunaan mahtuu 10 henkilöä. Saunamaksu 51 € / tunti,
minimi varausaika on 3 / h.
Muuta: Uimapaikka Salmijärven rannalla, jossa on
pukukoppi ja wc. Ulkoilualueen keskusalueella on
käytössä vuorokauden ympäri suihku ja wc. Takkatupa
on avoinna maanantaista sunnuntaihin kello
10 - 15. Alueella on kolme keittokatosta ja kaksi
tulentekopaikkaa, tulenteko on muualla kielletty.
Grillikatos Paratiisissa, varattavissa tapahtumiin,
katoksen toinen puoli vapaassa käytössä.

SAL
MI
Salmen rantasauna
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Kaunissaaren tilaussauna

Kaunissaaren perhesauna

SAUNAT ULKOILUSAARISSA
KAUNISSAAREEN SAUNAT

Kaunissaari sijaitsee noin 22 kilometriä
Helsingistä itään Sipoon saaristossa.
Saunojen tiedustelut ja varaukset:
puh. 09 310 71445.
Julkinen vesiliikenne Kaunissaareen on toukokuun
puolivälistä syyskuun puoliväliin Vuosaaresta,
Kalkkihiekantorin laiturilta. Matka kestää noin 50 min.
Liikennöitsijä Norsöline,
0500 821 921, 0400 821 921,
www.norsoline.com - FB & Instagram @norsoline

Hinta: meno-paluu 20 € (aikuiset)
8 € (lapset*, eläkeläiset, opiskelijat)
Tilaussauna: Tilaussaunaan mahtuu 30 henkilöä
ja minimivarausaika on kolme tuntia á 81 €/ tunti.
Sauna-vuorot päättyvät kello 22. Saunan yhteydessä
on pukuhuone, takkatupa/kokoustila.
Sauna on kiinni maanantaisin.
Perhesauna: Itse lämmitettävä sauna, johon
mahtuu kuusi henkilöä. Minimivarausaika on 1,5 h
á 51 €/ kerta. Saunavuorot päättyvät kello 22.
Sauna on kiinni maanantaisin.
* 7–16 vuotiaat
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KAUNIIS
SAAR
Yleiset saunavuorot:
La 25.6. - 17.9.2016
Naisille klo 13 - 15.30
Miehille klo 16 - 18.
Ke 22.6. - 3.8.2016
Naisille klo 13 - 15.30
Miehille klo 16 - 18
Aikuisten saunamaksu 4,50 €
ja lapsilta 2,50 €
Yleistä Kaunissaaresta:
Saaren luonto on monipuolinen, kalliorantoineen,
lehtoineen ja hietikoineen. Saaressa on grillikatoksia, käymälöitä, venesatama, jossa 80
venepaikkaa sekä mökkimajoitustiloja, joita voi
vuokrata.

20

SAUNAT - Tule ja tutustu: hel.fi/liikunta

@liikuntavirasto

21

Sisarusten talo

ELISAAREN ULKOILUALUEEN SAUNAT

10270 Barösund, www.elisaari.fi

Saunavaraukset ja tiedustelut: puh. 040 701 6301
tai kahvilasta, jossa on saunavarauslista.
Elisaari on luonnonkaunis virkistäytymis- ja lomakohde
Inkoon saaristossa. Elisaareen pääsee veneellä, autolla tai
pyörällä. Satamassa on 94 poijua ja satamaan mahtuu noin
150 venettä. Satamaan johtaa noin kahden metrin syvyinen
väylä. Elisaareen voi tulla maitse, lauttayhteys mantereelta
viereiseen saareen, jolloin tulee huomioida salmen ylitys.
Itsepalvelu rantasauna 1: Kausi 1.5.-30.9. tai sopimuksen
mukaan. Saunaan mahtuu neljä saunojaa.
Itsepalvelu rantasauna 2: Saunaan mahtuu kuusi saunojaa.
Maurin sauna: Kausi 1.5.-30.9. tai sopimuksen mukaan.
Kertalämmitteinen tilaussauna, lämmitetään henkilökunnan
toimesta. Saunaan mahtuu 10 saunojaa. Sauna maksu on 100
euroa lämmityskerralta, jonka kesto on 4 – 6 tuntia.

Kahvila ja varaukset

Sisarusten talon sauna: Sisarusten talon pihapiirissä on
varattavissa sauna, johon mahtuu 4 saunojaa.
Saunamaksut:
itsepalvelusaunat • rantasauna 1 • sisarusten talon sauna: 25€/ h
itsepalvelusauna • rantasauna 2: 100€/4 h
Maurin sauna (kertalämmitteinen): 100€ / lämmityskerta
Jatkuvalämmitteiset saunat toimivat itsepalveluperiaatteella.
Saunavaraukset tehdään kahvilassa / satamatoimistossa.
Saunapuut löytyvät saunojen läheisyydestä.
Suihkumaksu on 3 € / hlö.
Soutuvenevuokrat: 5 €/ tunti ja 15 €/vrk
Yleistä Elisaaresta:
Sataman alueella on asiakkaiden käytössä 3 grillikatosta
ja 8 kuivakäymälää, 2 uimapaikkaa ja runsaasti
nurmikenttää erilaisiin peleihin. Saaressa on myös kahvila
ja tilausravintolana toimiva kartano, jossa on mahdollista
järjestää kokouksia tai muita tilaisuuksia. Sataman
läheisyydessä on erittäin kaunis luonnonsuojelualueella
kulkeva opastettu luontopolku (vihreävalkoiset merkit).
Sataman alueen vesijärjestelmään kuuluu 3 saaressa
sijaitsevaa porakaivoa.

Itsepalvelu rantasauna

Maurin maja

Jätteiden kierrätys: biojäte, lasi, metalli ja pahvijäte
vastaanotetaan sataman lajittelupisteeseen (kahvilan takana).
Sekajäte on mahdollista jättää keräyspisteeseen salmen
toisella puolella (Orslandet) ulkoilualueen syväsäiliöihin.
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Uunisaaren sauna 1

LÄHTEELÄN ULKOILUALUEEN SAUNA

Ulkoilualue sijaitsee Porkkalassa Kirkkonummella,
Helsingistä länteen noin 35 km meritse ja 45 km maitse.
Veneellä saapuva katso läntisen Suomenlahden
merikorttisarja B, sivu 721. Ei julkisia liikenneyhteyksiä.
Saunavaraukset ja tiedustelut: puh. 040 827 8310
Puulämmitteinen sauna: max 10 henkilöä 35 €/1,5 h
Sähkölämmitteinen sauna: max kuusi henkilöä 20€/ 1h
Yleistä Lähteelästä
Lähteelän ulkoilualueeseen kuuluu mannerta ja laaja
saariryhmä. Maasto on vaihtelevaa kaislikkoisine
kalliorantoineen, mäkineen ja peltoineen. Lähteelässä on
hyvät peruspalvelut, mutta se sopii ”erämaaluonteiseen”
retkeilyyn ja telttailuun sekä lintujentarkkailuun. Alueella on
mahdollista retkeillä
ympäri vuoden.
Lähteelän ulkoilualue on perustettu vuonna 1970.
Alueen pinta-ala on 134 ha ja vesialue 992 ha.
Vierasvenesatamassa on 50 venepaikkaa, joista 20 on
poijupaikkoja. Huoltolaituri (lähellä porakaivo), jossa
septitankin tyhjennyslaite. Telttailu mahdollista joko
mantereella tai Stora Svartön, Utterböten, Östra Styrskärin
ja Södergrundin saarissa, joissa on myös käymälät. Hyvät
kalastusmahdollisuudet, onkiminen, uistelu ja pilkkiminen
on sallittu ulkoilualueen vesillä. Uisteluun tarvitaan kaupunkitai läänikohtainen viehelupa.

Lähteelän puusauna

UUNISAARI

Saari sijaitsee Helsingin keskustan läheisyydessä, Merisataman
edustalla, vain kolmen minuutin venematkan päässä Kaivopuiston
rannasta.
Uunisaaressa on kolme tilaussaunaa. Kaikissa saunoissa on oma
terassi ja pukuhuone- / oleskelutila. Saunamaksuun sisältyy
pyyhkeet, istuinalusta ja peseytymisvälineet. Saunavarauksen
yhteydessä on mahdollista varata seitsemän hengen
ulkoporeallasta.
Sauna 1: mahtuu 10 saunojaa. Saunamaksu on 300€ / 2h
Sauna 2: mahtuu 15 saunojaa. Saunamaksu on 350 € / 2h
Kesäisin uimaan pääsee joko hiekkarannalta tai laiturin päästä.
Julkinen vesiliikenne Uunisaaren lähtee Kompassitorilla
Kaivopuiston merisatamassa huhtikuun 15.- marraskuun 15.
Muulloin Uunisaareen pääsee kävelyponttonisiltaa pitkin.
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PIHLAJASAARI
Päivä Pihlajasaaressa on kuin olisi pienellä lomalla.
Saari sijaitsee Hernesaaren edustalla, noin 10 minuutin
merimatkan päässä keskustasta. Pihlajasaaressa on
upeat ja laajat hiekkarannat ja komeat rantakalliot
auringonottoon. Etelärannan kallioilta avautuu kaunis
näkymä avomerelle. Saaressa on useita grillikatoksia,
ravintola ja kioski. Saaren luontopolun avulla tutustut
helposti paikan historiaan ja luontoon. Saarella on
myös telttailualue ja naturistiranta.
Pihlajasaareen on laivayhteys Merisatamasta ja
Ruoholahdesta. Liikennöitsijä JT-Line, www.jt-line.fi.
Kaivopuiston Merisatamasta (os. Merisatamanranta 10)
ja Ruoholahden torilta (os. Kellosaarenranta 1).
Saunavaraukset: puh. 09 310 71518, arkisin klo 8 - 14
Puulämmitteinen itsepalvelusauna: Pieni rantasauna,
johon mahtuu enintään 7 henkilöä. Varattavissa päivittäin klo 15.00-21.00. Minimivarausaika on 3 tuntia ja
hinta on on 51 €/ tunti. Maksu suoritetaan käteisellä tai
pankkikortilla isännälle/henkilökunnalle ennen varausta
avaimien luovutuksen yhteydessä

Itsepalvelusauna

Asiakas lämmittää saunan itse varausajan puitteissa.
Saunapuut ovat valmiina, vesijohtovesi on makeaa, ei
suihkua, lämmin vesi vesipadasta, pieni pukuhuone

PIH
LIS
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Aalto-sauna: Sähkölämmitteinen sauna, johon
mahtuu kerralla 6 henkilöä. Saunarakennus on
erillään pukusuoja, wc ja suihku-rakennuksesta.
Suosittelemme uima-asun tai pyyheliinan käyttöä
liikuttaessa pihalueella.
Sauna on varattavissa 30.5. - 31.8.2016 saaren
henkilö-kunnalta päivittäin varauspäivänä
klo 8.00 alkaen. Ei ennakkovaraus-mahdollisuutta.
Kahden tunnin saunamaksu on 60 €.
Varattavat vuorot: ti-su klo 14.30 - 16.30, 16.30 18.30 ja 18.30 - 20.30. Maanantaisin on siivouspäivä
jolloin saunaa ei varata.
Muuta: Kokoustila, huvila Villa Wästänhall, johon
mahtuu noin 30 henkilöä. Lisätietoja ja varaukset
henkilöhuoltamon sivuilta.
Venesatama päivävieraille maksuton, yöpyviltä
veneiltä peritään satamamaksu 15 € / vrk.
Aisapaikkoja on 24 ja poijupaikkoja 24, sekä
septitankin tyhjennyslaite. Telttailu on sallittu
Itäisessä Pihlajasaaressa perjantaista klo 12
maanantaihin klo 12 asti. Telttamaksu on 15 euroa
vuorokaudelta.

Aalto-sauna

Saarella on kolme keittokatosta, juomavesipisteet,
uimarantoja, lisäksi naturisteille varattu ranta-alue
Itäisessä Pihlajasaaressa. Merkitty luontopolku,
jonka pituus on noin kaksi kilometriä. Luontopolkua
kiertämällä saat tietoa Pihlajasaaren luonnosta ja
historiasta.
Saarella on Ravintola Pihlajasaari, puh. 09 622 253,
www.pihlajasaari.net sekä kioski ja kahvila.

Kokoustila, Villa Wästänhall
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Kotiluodon sauna

MALKASAAREN SAUNA

Saari sijaitsee Itä-Helsingissä, Rastilasta etelään Kallahden
selällä. Saari on Helsingin kaupungin ulkoilusaari.
Saunavaraukset ja tiedustelut: Kausi 1.6. - 31.8.2016
Varaukset ensisijaisesti sähköpostilla saarivaraus@hel.
fi tai puhelimitse 09 310 87807 ma-pe klo 11.30 - 15.30 (ei
arkipyhinä). Avaimet noudetaan 35 € panttia vastaan Rastilan
leirintäalueen vastaanotosta (os. Karavaanikatu 4), jonne ne
tulee palauttaa varauksen päätyttyä saman illan aikana.
Itsepalvelusauna: Saunaan mahtuu neljästä viiteen saunojaa.
Saunamaksu 30 €/ tunti. Saunan voi varata klo 10-21 välillä.
Vesi haetaan kaivosta ja saunan lämmityspuut Rastilan
leirintäalueelta avaimen noudon yhteydessä. Asiakkaan tulee
siistiä sauna käytön jälkeen.
Muuta: Pohjoisrannalla on kolme laituria, joista
kiinnittyminen on sallittu reunimmaisiin. Malkasaaren
vieraslaituri sijaitsee saaren lounaiskulmalla. Pohjoisrannan
itäpäässä on toinen vieraslaituri ja siitä länteen saaren
huoltolaituri, johon on kiinnittyminen kielletty.

Malkasaaren sauna

KOTILUODON SAUNA

Kotiluoto on Helsingin kaupungin virkistyssaari
Itä-Helsingin saaristossa Laajasalon itäpuolella.
Saunavaraukset ja lisätietoja: Kausi 1.6. - 31.8.2016
Varaukset ensisijaisesti sähköpostilla saarivaraus@hel.fi
tai puhelimitse 09 310 87807 ma-pe klo 11.30 - 15.30 (ei
arkipyhinä). Avaimet noudetaan 35 € panttia vastaan
Rastilan leirintäalueen vastaanotosta (os. Karavaanikatu 4),
jonne ne tulee palauttaa varauksen päätyttyä saman illan
aikana.
Kotiluodon sauna on perinteinen, aito suomalainen
”mökkisauna”. Saunan vieressä on uimalaituri ja
läheisyydessä grillikatos, joka on vapaasti käytettävissä.
Saunaa suositellaan enintään 22 hengen ryhmille, lauteille
mahtuu kerralla noin 10 henkilöä. Saunamaksu 51 €/ tunti.
Saunan voi varata klo 10-21 väliltä.
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