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Östersjön rullar in över Stora räntans strand.
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Stora Räntan på vintern.

Information 
och upplevelser 
på en ö där 
naturen möter 
kultur och historia.

Stora Räntan 
Stora Räntan ligger 
utanför Helsingfors där 
Helsingforsudden sträcker 
sig långt ut i öppna havet. 
Stadens närhet är förnimbar på 
ön samtidigt med skärgårds-
stämningen. Söder om ön 
öppnar sig Finska viken.

Stora Räntan tillhörde tidigare 
försvarsmakten, men öppnades 
för allmänheten 1989. Såväl den 
ryska som den finska armén 
har lämnat efter sig byggnader 
på ön. Naturcentret finns i 
en kasern som byggdes av 
ryssarna år 1908. 

Stora Räntan är en riktig förtätning av liv. Gårdar, gamla vallar, 
klipptorrängar, strandängar och små kärr erbjuder så många 
olika växtplatser att både floran och faunan saknar i all sin 
mångformighet like i Helsingfors skärgård.

Naturcentret använder sig av förnybar energi. Det lilla vindkraft-
verket producerar el, och solenergi används på många sätt i 
byggnaderna på ön. 

Öppet 
Stora Räntans natur-
centrum har öppet 
varje dag kl. 10–17 från 
början av maj till slutet 
av september. 

Naturhuset lånar ut 
bland annat kikare, 
håvar, lupper och vind-
mätare.

Ön lever. Vårluften fylls med 
måsarnas och andra sjöfåg
larnas skrik. Färgerna på ön är 
sköra tills gräslöken och den 
gula fetknoppen slår ut i blom 
på klipptorrängarna. Ön blir 
grönare. Under försommaren 
är livet som intensivast: fågel
honorna rusar febrilt runt för 
sina ungar dygnet runt. I juli är 
blomsterprakten förbluffande. 
Ön blir torr. När hösten kommer

flyttar fåglarna till södern, grönslicken försvinner från strän
derna och höstfärgerna slår ut. Flundran glider fram längs 
botten till havets djup. Den 
brungråa ön förbereder 
sig för vinter kylan. Snön för 
med sig ljus och otroliga 
nyanser till gråheten. Spår 
efter åkersorken i snön. 
Stjärnhimlen blir klarare.

Nästan hälften av ön på nio 
hektar är skyddat för att 
trygga fåglarnas häcknings-
ro och bevara vegetationen.

Stora 
   Räntans
                     naturcentrum
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Ön är tillgänglig 
med kollektivtrafiken. Närmast kommer du 
med spårvagnen, Brunnsparkens hållplats 
(katolska kyrkan). Planera utflykten med hjälp 
HRT:s Reseplanerare. En förbindelsebåt avgår 
från Ulrikasborgs brygga bredvid café Ursula 
i Brunnsparken ungefär varje halvtimme. 
Res upp den vita semaforen på bryggan före 
avfärd som tecken på att du vill stiga ombord. 
Förbindelsebåtens tid tabeller hittar du på 
miljötjänsternas webbplats: 
www.hel.fi/storarantan 

Kontakt 
Helsingfors stadsmiljösektor 
/Stora Räntans naturcentrum
tfn maj–september 09 310 32028 / 09 310 32056
tfn under övriga tider 09 310 31535 
www.hel.fi/storarantan
www.facebook.com/Harakanluontokeskus
Instagram: harakanluontokeskus

informationssekreteraren, tfn 09 310 31535
miljövårdaren, tfn 09 310 32056
naturskoleläraren, tfn 09 310 31515
miljöpedagogen, tfn 09 310 31577 
teamchefen, tfn 09 310 31521
Uthyrning av mötesrummen i Konstnärshuset 
samt mötesserveringar:
övaktmästaren, tfn 040 413 4355
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Kurser, seminarier 
Natur- och miljökurser samt 
kurser i miljöfostran ordnas 
för pedagoger och alla 
intresserade.

Naturskolan 
Naturskolan betjänar grund-
skoleklasser, gymnasier, lärare 
och studerande från Helsing-
fors. På ön får elevgrupperna 
under en upplevelserik dag 
lära sig om skärgårdsnaturen, 
miljöns tillstånd och skyddet 
av Östersjön. 

Öäventyr med 
havstema för barn 
Barnen undersöker naturen 
på ön och lär sig genom lekar 
och sagor om det omgivande 
havets hemlighetsfulla värld. 
I barnens eget naturhus 
Vellamos rike lever man sig in 
i havsvarelsernas värld i små-
krypsdräkter. Öäventyr är av-
sedda för barn i åldern 4–10 år. 

F  Konstnärshuset  
I försvarsmaktens före detta 
kemiska testanläggning finns 
arbetsrum för konstnärer samt 
ett testlaboratorium för miljökemi. 

G  Telegrafen  
Varierande utställningar.

H  Fågelgömslet  

I  - IV   Kasematterna  
I ammunitionskällarna i vallarna 
visas varierande natur- och 
konstutställningar. I Kasematt 
III finns fotoutställningen Meren 
sisäiset maisemat (Havsinterna 
landskap). 

Guidade 
rundvandringar 
och evenemang 
Naturutflykter ordnas från början 
av maj till slutet av september. 
Temana för dem följer naturens 
kalender från vårens flyttfåglar 
till sensommarens månsken. På 
ön ordnas även evenemang om 
Östersjön och skärgården för 
hela familjen. 

På beställning ordnas avgifts-
belagda naturutflykter, öäventyr, 
energivandringar och frisk -
 vårds dagar. 

Stigar 
Kring ön slingrar en stig på en 
kilometer. Rutterna för och upp-
gifterna längs natur- och geo-
stigen anges på en mobil karta: 
citynature.eu/sv/helsingfors/

Utställningar 
Flera lokaler har utställningar 
om undervattenslivet i Öster-
sjön, skärgårdsnaturen och 
öns historia. Vårt sköna 
havs unika karaktär har nu i 
samarbete mellan vetenskap 
och konst gjorts tillgänglig 
för människor att se och 
uppleva. 

A  Naturhuset  
I den gamla kasernen presenteras 
havs- och skärgårdsnaturen. 
Naturskolans lokaler och 
naturcentrets kontor.

B  Akvariebyggnaden  
Brackvattensakvarierna sjuder 
av algbältenas liv – fiskar, alger 
skaldjur och andra livsformer. 

C  Vellamos rike  
I barnens egen aktivitetslokal 
kan man leva sig in i den sagolika 
världen under vattnet.

D  Strandskjulet  
En utställning om Stora Räntans 
historia, natur och aktiviteter på 
ön samt en presentationskarta 
över energistigen.

E  Fågeltornet och bunkern  
Fotoutställningen Onnellisten 
saari (De lyckligas ö).

Skärgårdsnaturen 
är känslig. 
Kom alltså ihåg att
• endast vandra längs vägar 
 och utmärkta stigar
• inte trampa på eller plocka växter
• låta fåglarna vara i fred 
 – särskilt under häckningstiden
• lämna hunden hemma.

Gråtrut, fiskmås, havstrut, silltrut och skrattmås.

J  Lilla vindkraftverket  

K  Vaktmästare på ön  

L  Brygga  

M  Utsiktsplats  

N  Eldplats  

WC
 Toaletter  

Stora Räntans naturcentrum

Väg som lämpar sig för 
barnvagnar

Stig

Trappor

Naturskydds-
område

Naturcentrets tjänster är avgiftsfria, såvida inte annat anges.
Mer information om tjänsterna: www.hel.fi/storarantan
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Undersökning med mikroskop.
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