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Yksin, kaksin tai porukassa.
Luonto ottaa vastaan kenet
tahansa. Askel polulla tai
soutu merellä, voi saada
olemaan uudella tavalla
hereillä. Hengitä ulos,
hengitä sisään. Kaikki
on valmista täydelliseen
kesään.

Hetkiä meren äärellä
Salakäytäviä Suomenlinnassa, lounasta Lonnassa ja
villiä luontoa Vallisaaressa. Merellinen Helsinki tarjoaa
130 kilometriä monimuotoista rantaviivaa jokaiselle
stadilaiselle. Vaihda näkövinkkeliä ja lähde elämykselliselle
merimatkalle saaristoon.
Lue lisää saarista ja palveluista: hel.fi/saaristossa

Stunder vid havet
Lönngångar på Sveaborg, lunch på Lonnan och vild
natur på Skanslandet. Det maritima Helsingfors bjuder
på 130 km med mångformig strandlinje för varje helsingforsbo. Byt synvinkel och ge dig ut på en upplevelserik
skärgårdsresa.
Läs mer om Helsingfors öar och deras tjänsteutbud:
hel.fi/iskargarden

Moments by the sea
Secret passages in Suomenlinna, lunch in Lonna and
wild nature in Vallisaari. Maritime Helsinki offers 130
kilometres of diverse coastline for every Helsinkian.
Change perspective and embark on a memorable sea
journey to the archipelago.
Read more about the islands of Helsinki and their
services at: hel.fi/inislands
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Pihlajasaari
Pihlajasaari on noin 10 minuutin merimatkan päässä
Merisatamasta ja Ruoholahdesta. Saari muodostuu
kahdesta osasta: läntisestä ja itäisestä Pihlajasaaresta,
joita yhdistää kävelysilta. Saaressa on monipuoliset
palvelut mm. ravintola, kioski, saunoja ja keittokatoksia.
Telttailu on sallittu Itäisessä Pihlajasaaressa viikonloppuisin.
Saaren laajat hiekka- ja kalliorannat sekä hyvät kävelyreitit tarjoaa kävijöille oivat puitteet ulkoiluun. Naturisteille on varattu ranta-alue Itäisessä-Pihlajasaaressa.
Venesatamassa on aisa- ja poijupaikkoja.
Lisätiedot: hel.fi/liikunta ja hel.fi/saaristossa
Reitti: Merisatama/Ruoholahti – Pihlajasaari
Aikataulut ja hinnat: jt-line.fi
Liikennöinti: Merisatamasta 12.5.–2.9. ja
Ruoholahdesta 16.6.–12.8.

Mustasaari
Mustasaari sijaitsee noin 15 minuutin merimatkan
päässä keskustasta. Mustasaaressa on mm. uimaranta,
luontopolku, kappeli, kotieläimiä ja leikkipuisto. Saaressa
toimii lounasravintola ja kahvila. Koirien tuonti saareen
on kielletty. Saari on päihteetön.

Kari Ylitalo

Reitti: Taivallahti Mustasaaren laituri – Mustasaari
Aikataulut ja hinnat: jt-line.fi
Liikennöinti: 5.6.–12.8.
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Sirpalesaari
Sirpalesaari sijaitsee Merisataman edustalla. Yhteysvene liikennöi Merisataman lähtölaiturista Cafe Carusellin
edestä Pihlajasaaren laiturin vierestä. Saaressa toimii
Suomalainen Pursiseura (SPS), jonka seurasatama
saari on ollut vuodesta 1963. Satama tarjoaa palveluja
jäsenilleen ja vierasveneilijöille. Saaressa toimii kesäravintola Saari.
Reitti: Merisatama – Sirpalesaari
Aikataulut ja hinnat: ferra.fi
Liikennöinti: 1.5.–30.9.

Liuskasaari/
Liuskaluoto
Liuskasaari kuuluu saariryhmään, joka sijaitsee Merisataman edustalla. Yhteysalus lähtee Merisatamanrannasta, Kapteeninkadun päästä. Uunisaaresta pääsee
Liuskasaareen siltaa pitkin. Saarella on toiminut jo sata
vuotta Helsingfors Segelsällskapin kerhorakennus. Saarella toimii ravintola HSS Paviljong sekä Skiffer.
Reitti: Merisatama – Liuskasaari/Liuskaluoto
Aikataulut ja hinnat: helsinkisailing.com
Liikennöinti: 13.4.–5.10.

Jussi Hellsten

8 | Helsingin saaristo

Uunisaari
Kaivopuiston eteläpuolella sijaitseva Uunisaari muodostuu kahdesta saaresta, jotka yhdistyvät toisiinsa
kapealla salmella. Hiekkarantansa ja kattavien palveluidensa ansiosta se on suosittu retkikohde. Uunisaaresta
pääsee siltaa pitkin Liuskasaareen. Saaressa toimii
ravintola Uunisaari ja kaksi tilaussaunaa. Uunisaareen ei
saa tuoda koiria.
Reitti: Merisatama, kompassilaituri – Uunisaari
Aikataulut ja hinnat: aavalines.fi
Liikennöinti: 1.5.–30.9.

Harakka-Särkkä
Saaret sijaitsevat Kaivopuiston edustalla. Saariin pääsee
Ullanlinnan laiturista, kahvila Ursulan kohdalta. Särkkä
kuuluu Suomenlinnan kaupunginosaan, joten sieltä löytyy linnoitusjärjestelmän osia. Särkällä toimii pursiseura
Merenkävijät ry ja ravintola Särkänlinna. Särkällä koirien
tulee olla kytkettyinä.
Harakan luontokeskus tarjoaa toimintaa ja tietoa
Itämerestä, saaristoluonnosta sekä kestävästä elämäntavasta. Vain kivenheiton päässä Kaivopuistosta olet
avomeren ääressä saaristoluonnossa, jonka kasvillisuus
ja linnusto on vertaansa vailla. Harakan saarta kiertää
noin kilometrin pituinen luontopolku. Saaren eteläkärki
on rauhoitettu ja suljettu kävijöiltä lintujen pesintäaikaan
1.4.–10.8.

Juhana Hurtig

Lisätiedot: hel.fi/harakka
Reitti: Ullanlinnan laituri – Harakka-Särkkä
Aikataulut ja hinnat: merenkavijat.fi
Liikennöinti: 14.4. alkaen
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Valkosaari
Valkosaari sijaitsee Helsingin Eteläsatamassa Olympiaterminaalin edustalla. Saarella oleva suuri valkoinen puurakenteinen paviljonki vuodelta 1900 on yksi
Helsingin kuvatuimmista rakennuksista. Saarella toimii
pursiseuran ravintola, ravintola NJK sekä tilausravintola Valkosaaren Telakka. Saaren koillispuolelta löytyy
yleinen ulkoilualue.
Reitti: Valkosaaren laituri – Valkosaari
Aikataulut ja hinnat: njk.fi
Liikennöinti: 1.5.–30.9.

Suomenlinna
Helsingin edustan saarille yli 250 vuotta sitten rakennettu Suomenlinnan merilinnoitus on oivallinen paikka
virkistykseen ja retkeilyyn historiallisessa ympäristössä.
Merilinnoituksen rakentaminen Helsingin edustan saarille 1700-luvun puolivälissä oli Ruotsin mittavin rakennushanke. Suomenlinna liitettiin maailmanperintöluetteloon
vuonna 1991 esimerkkinä 1700-luvun eurooppalaisesta
linnoituskulttuurista. Alue käsittää noin 200 rakennusta
80 hehtaarin maa-alueella kahdeksalla saarella, jotka
ovat: Kustaanmiekka, Susisaari, Iso Mustasaari, Pikku
Mustasaari, Länsi-Mustasaari, Särkkä, yksi Pormestarinluodoista ja Lonna.

Dorit Salutskij

Suomenlinnaan pääsee vesibussilla Kauppatorilta, joka
lähtee Suomenlinnankeskuksen laiturista ja pysähtyy
myös Kuninkaanportilla. Osa vesibussivuoroista pysähtyy Lonnan saarella.
Reitti: Kauppatori – Suomenlinna
(Tykistölahti – Kuninkaanportti)
Aikataulut ja hinnat: hsl.fi ja jt-line.fi
Liikennöinti: ympäri vuoden
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Lonna
Lonna on 150 metriä pitkä piskuinen saari, joka sijaitsee
Kauppatorin ja Suomenlinnan välissä. Etäisyys mantereelta on vain 1,5 km ja se taittuu yhteisaluksella kymmenessä minuutissa. Saaressa toimii ravintola, sauna sekä
juhlatilaisuuksiin soveltuvat miinamakasiinit. Vierasvenelaituri on käytössä päiväkävijöille.
Reitti: Kauppatori – Lonna – Suomenlinna
Aikataulut ja hinnat: njk.fi
Liikennöinti: 1.5.–30.9.

Vallisaari
Vallisaari ja Kuninkaansaari sijaitsevat Suomenlinnan
naapurissa 20 minuutin laivamatkan päässä Kauppatorilta. Vesibussi kulkee Vallisaareen, josta voit kävellä
Kuninkaansaaren aallonmurtajamaista kannasta pitkin.
Entiset sotilassaaret ovat ainutlaatuinen luonto- ja historiakohde. Vallisaaressa on noin seitsemän kilometrin
reitti, joka kulkee venäläisten 1800-luvulla rakentaman
merilinnoituksen lomassa. Saaressa toimii kahvila ja kioski. Saareen pääsee myös omalla veneellä, retkisatama
toimii Torpedolahdessa.
Lisätiedot: luontoon.fi/vallisaari ja vallisaari.fi
Reitti: Hakaniemi/Kauppatori – Suomenlinna – Vallisaari
Aikataulut ja hinnat: jt-line.fi ja aavaline.fi
Liikennöinti: Kauppatorilta 1.5.–30.9. ja
Hakaniemestä 30.6.–5.8.

Jussi Hellsten
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Korkeasaari
Korkeasaari sijaitsee noin 20 minuutin matkan päässä
mantereelta. Korkeasaari on yksi harvoista saarella
sijaitsevista eläintarhoista. Saaren maasto on mäkistä,
mutta lähes kaikki tiet ovat asfaltoituja. Vesibusseihin
pääsee sekä lastenrattaiden että pyörätuolin kanssa.
Eläintarhaan pääsee ympäri vuoden Mustikkamaan sillan kautta ja kesäisin vesitse Kauppatorilta tai Hakaniemestä. Yhteysvene Korkeasaareen lähtee Kauppatorin ja
Hakaniementorin laiturilta.
Lisätiedot: korkeasaari.fi
Reitti: Kauppatori/Hakaniemi – Korkeasaari
Aikataulut ja hinnat: suomensaaristokuljetus.fi
Liikennöinti: 1.5.–30.9.

Kaunissaari
Sipoon saaristossa sijaitseva Kaunissaari on suosittu
ulkoilu- ja telttailusaari. Vesiliikenneyhteys on Vuosaaren Kalkkihiekantorin vesiliikennelaiturista, josta
merimatka kestää noin 50 minuuttia. Saaren luonto on
monipuolinen metsineen, kalliorantoineen, lehtoineen
ja hietikoineen. Saaressa on keittokatoksia, käymälöitä,
tilaussaunoja, yleiset saunavuorot, mökkimaijoitusta
ja vuokrattavia soutuveneitä. Saaressa toimii ravintola
Uuni, minkä lisäksi saaressa käy kesäisin myymälävene.

Nora Bergman

Lisätiedot: hel.fi/saaristossa
Reitti: Vuosaari – Kaunissaari
Aikataulut ja hinnat: norsoline.com/kaunissaari
Liikennöinti: 10.5.–16.9.
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Vasikkasaari
Vasikkasaari sijaitsee aivan Helsingin keskustan
tuntumassa Kruunuvuorenselällä. Saari on pieni,
pinta-alaltaan noin 18 hehtaaria, mutta tarjoaa kuitenkin paljon nähtävää ja tutkittavaa. Suuri osa saarta on
luonnontilassa. Erityisesti saaren länsipuolen korkeat ja
jylhät kalliot ovat vaikuttavia ja sieltä on hienot näköalat
Suomenlinnan ja keskustan suuntaan.
Reitti: Kauppatori – Vasikkasaari – Villa Salmela
Aikataulut ja hinnat: citycruisers.fi
Liikennöinti: 25.5.–26.8.

Isosaari
Isosaari on yli 100 vuotta vanha linnakesaari reilun puolen tunnin laivamatkan päässä Kauppatorilta. Saarella
on hyvät palvelut kuten ravintola Upseerikerho, kaksi
uimarantaa, saunoja, piknik-paikkoja, golfkenttä sekä
monimuotoinen luonto. Saaren rannoilla viihtyvät myös
hylkeet ja merikotkat.
Reitti: Kauppatori – Isosaari
Aikataulut ja hinnat: suomensaaristokuljetus.fi
Liikennöinti: 1.5.–7.9.

Jussi Hellsten
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Itäinen
saaristoreitti

Jussi Helimäki

Reitti: Hakaniemi – Herttoniemi – Laajasalo – Vartiosaari
– Kivisaari – Satamasaari – Iiluoto – Leikosaari – Vuosaari
Aikataulut ja hinnat: suomensaaristokuljetus.fi
Liikennöinti: 1.5.–7.9.

Kiertoajelut ja
tilausristeilyt
AavaLines Oy
aavalines.fi | 040 670 8845
City Cruisers Ky
citycruisers.fi | 0400 216 795
EW Finland Oy
soderskar.fi | 019 536 2200
IHA-Lines
ihalines.fi | 09 6874 5050
Kuunari Zangra
kuunarizangra.com | 0400 489 233
Royal Line Oy
royalline.fi | 020 711 8333
Skiipa Oy
skiipa.fi
SunLines
sunlines.fi/tilausristeilyt | 010 504 2410
Suomen saaristokuljetus
suomensaaristokuljetus.fi | 050 010 2111
Strömma Helsinki
stromma.fi | 020 741 8210

Esko Jämsä

Purjealukset Astrid ja Svanhild
purjelaiva.fi | 09 686 0080

#HelsinkiLiikkuu

