Kalalokit keto-orvokkikedolla.

Harakan saari.

Harakan
Luontokeskus

Saari elää. Kevätilma täyttyy
lokkien ja muiden merilintujen äänistä. Saaren värit ovat hentoja,
kunnes kallioketojen ruohosipulit
ja keltamaksaruohot puhkeavat
kukkaan. Saari vihertyy. Alkukesällä tunnelma on kiihkeimmillään: lintuemot hätäilevät
vuorokauden ympäri poikastensa
puolesta. Heinäkuun kukkaloisto
pökerryttää. Saari kuivuu. Syksyn
myötä linnut muuttavat etelään,
ahdinparta väistyy rannoilta, ruska vaihtaa värejä. Kampela valuu
pohjaa pitkin meren syvyyksiin. Ruskeanharmaa saari valmistautuu hyytävässä ilmassa
talveen. Lumi tuo valoa ja
uskomattomia sävyjä. Peltomyyrän jälkiä hangella. Tähtitaivas kirkastuu.

Avoinna.

Saareen pääsee.

Harakan luontokeskus
on avoinna toukokuun
alusta syyskuun
loppuun päivittäin
klo 10–17.

Julkisilla liikennevälineillä lähimmäksi raitio
vaunulla, Kaivopuiston pysäkki (katolinen kirkko).
Suunnittele retkesi HSL:n Reittioppaan avulla.
Yhteysvene lähtee n. ½ tunnin välein Kaivopuiston
Ullanlinnan laiturista, kahvila Ursulan vierestä.
Laiturilla oleva valkoinen viitta on nostettava ylös
ennen veneen lähtöä merkiksi siitä, että haluaa
venekyydin. Yhteysveneen aikataulut löytyvät
ympäristöpalveluiden www-sivuilta:
www.hel.fi/harakka

Luontotalosta voi
lainata mm. kiikareita,
haaveja, luuppeja sekä
tuulimittareita.

Itämeri vyöryy Harakan rantaan.

Vanha valli 1800-luvulta.

Harakka talvella.

Luontokeskus käyttää uusiutuvaa energiaa. Pientuulivoimala
tuottaa sähköä ja auringon energiaa hyödynnetään monin tavoin
saaren rakennuksissa.

Luontotalo.

Luontoretkellä.

tiedotussihteeri puh. 09 310 31535
ympäristönhoitaja puh. 09 310 32056
luontokouluopettaja puh. 09 310 31515
ympäristökasvattaja puh. 09 310 31577
tiimipäällikkö puh. 09 310 31521
Taiteilijatalon kokoustilojen vuokraus
sekä kokoustarjoilut:

saarivahtimestari puh. 040 413 4355

Graafinen suunnittelu ja kartat: Vappu Ormio. Valokuvat: Jari Aho, Visa Hietalahti, Mira Jarkko,
Margit Jensen, Arto Nironen, Vappu Ormio, Kaisa Pajanen, Marianne Saviaho, Teemu Saloriutta,
Jussi Helimäki, Saana Kemppi. Piirrokset: Laila Nevakivi ja Vappu Ormio. Edita Prima 2019.

Tietoa ja
elämyksiä
saarella, jossa
luonto, kulttuuri ja
historia kohtaavat.

Valkoposkihanhi ja näkymä saarelta Kaivopuistoon.

Helsingin kaupunkiympäristö
/ Harakan luontokeskus
puh. touko-syyskuu 09 310 32028, 09 310 32056
puh. muina aikoina 09 310 31535
www.hel.fi/harakka
www.facebook.com/Harakanluontokeskus
Instagram: harakanluontokeskus

Harakka on entinen
puolustusvoimien saari,
joka avattiin yleisölle vuonna
1989. Rakennuksia on sekä
Venäjän että Suomen armeijan ajoilta. Luontotalona toimii
venäläisten vuonna 1908
rakentama kasarmi.
Harakka on varsinainen elämän tihentymä. Pihapiirit, vanhat vallit,
kalliokedot, rantaniityt ja pienet suot tarjoavat niin paljon erilaisia
kasvupaikkoja, että kasvilajisto ja linnuston monimuotoisuus ovat
vertaansa vailla Helsingin saaristossa.

Yhteystiedot.

Lähes puolet yhdeksän
hehtaarin saaresta on suojelualuetta, jolla turvataan
lintujen pesimärauha ja kasvillisuuden säilyminen.

Meduusa.

Harakka sijaitsee Helsingin
edustalla kohdassa, jossa Helsingin niemi ulottuu kauas avomeren syleilyyn. Tunnelmassa
on läsnä kaupungin läheisyys
yhtäaikaisesti ulkosaariston
kanssa. Saaren eteläpuolella
avautuu avoin Suomenlahti.

Lastenvaunukelpoinen tie
Polku

N

Luontoretkiä järjestetään toukokuun alusta syyskuun loppuun.
Retkien aiheet noudattavat luonnon kalenteria kevään muutto
linnuista loppukesän kuutamoon.
Saarella järjestetään myös Itä
mereen ja saaristoon liittyviä
koko perheen tapahtumia.
Tilauksesta on tarjolla maksullisia
luontoretkiä, saariseikkailuja,
energiaopastuksia ja työhyvinvointipäiviä.

Polut.
Saarta kiertää kilometrin pituinen
polku. Luonto- ja geopolun reitit
ja rastit löytyvät mobiilikartalta:
citynature.eu/helsinki/.
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A Luontotalo
Vanhassa kasarmissa esitellään
meri- ja saaristoluontoa. Luontokoulutiloja sekä luontokeskuksen
toimisto.

B Akvaariovaja
Murtovesiakvaariot kuhisevat
levävyöhykkeiden elämää – kaloja,
leviä, äyriäisiä ja muita eliöitä.

C Vellamon valtakunta
Lasten omassa toimintatilassa
voi eläytyä sadunhohtoiseen
vedenalaiseen maailmaan.

D Rantakatos

Vellamo, meren emäntä.
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Harakan historiasta, luonnosta
ja toiminnasta kertova näyttely
sekä energiapolun esittelykartta.

E Lintutorni ja bunkkeri
Valokuvanäyttely Onnellisten
saari.

Harakan
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H Lintupiilo
I - IV Kasematit
Vallien ammuskellareissa
on vaihtuvia luonto- ja taidenäyttelyitä. Kasematissa III
on valokuvanäyttely Meren
sisäiset maisemat.

luontokeskus

Luonto-, ympäristö- ja ympäristökasvatuskursseja järjestetään kasvattajille ja kaikille
kiinnostuneille.
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Luontokoulu.

WC

Entisessä puolustusvoimien
kemiallisessa koelaitoksessa
sijaitsee taiteilijoiden työhuoneita ja ympäristökemian
opetuslaboratorio.

Vaihtuvia näyttelyitä.

Kurssit, seminaarit.
G

F Taiteilijatalo

G Lennätin

Kiikarointia ulapalle.

Opastetut retket 		
ja tapahtumat.
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J Pientuulivoimala
K Talonmies
L Laituri
M Näköalapaikka
N Tulipaikka
WC

Vessat

Luontokoulu palvelee helsinki
läisiä peruskoululuokkia, lukioita, opettajia ja opiskelijoita.
Saarella vierailevat luokat
tutustuvat elämyksellisen
tutkimuspäivän aikana saaristoluontoon, ympäristön tilaan
ja Itämeren suojeluun.
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Saaristoluonto on
herkkää, joten muista

• liikkua vain teitä ja
merkittyjä polkuja pitkin
• olla tallaamatta tai
poimimatta kasveja
• antaa linnuille rauha –
erityisesti pesimäaikana
• jättää koira kotiin.

Lasten meriaiheiset
saariseikkailut.
Lapset tutkivat saaren luontoa
sekä tutustuvat leikin ja sadun
avulla ympäröivän meren salaperäiseen maailmaan. Lasten
omassa luontotalossa Vellamon
valtakunnassa eläydytään
ötökkäpuvuissa mereneläviksi.
Saariseikkailut on tarkoitettu
4–10-vuotiaille lapsille.
Vesiotusten mikroskopointia.

Kampela.

Itämeren vedenalaista
elämää, saaristoluontoa
sekä saaren historiaa
esitteleviä näyttelyitä
on sijoitettu useaan tilaan.
Meremme ainutlaatuisuus
ja kauneus on nostettu
tieteen ja taiteen yhteistyönä
ihmisten nähtäväksi ja
koettavaksi.

Luonnonsuojelualue

E

Harmaalokki, kalalokki, merilokki, selkälokki ja naurulokki.

Näyttelyt.

Portaat

Luontokeskuksen palvelut ovat maksuttomia, ellei toisin mainita.
Palveluista tarkemmin www.hel.fi/harakka.

