
Pihlajasaaren, entisen huvilasaaren, monipuolinen luonto, 
uimarannat ja hyvät palvelut houku�elevat saarelle kesä-
kuukausina paljon kävijöitä. Merimatka Etelä-Helsingissä 
olevalle saarelle kestää kymmenen minuu�ia. 
Pihlajasaareen pääsee touko–syyskuussa.

Keskustasta 30 min

Kallahdenniemi on Itä-Helsingin Vuosaaressa sijaitseva 
harjuinen niemi, joka jatkuu vedenalaisena särkkänä merelle. 
Hiekkaisella harjulla kasvavat puut ovat näy�äviä, vanhoja, 
korkeita mäntyjä. Harjun molemmin puolin siintää meri. 
Näkymät ovat upeat ja varsin poikkeukselliset Helsingissä. 
Kallahdenniemellä on asuntoina toimivia vanhoja 
huviloita. Alueella on kaksi uimarantaa.

Keskustasta 40 min

Pitkän sotilashistorian jälkeen toukokuussa 2016 yleisölle 
avautunut Vallisaari on vertaansa vailla näköalakohteena; 
sieltä näkee niin merelle, viereiseen Suomenlinnaan kuin 
koko Helsingin yli. Se on myös pääkaupunkiseudun saaris-
ton monimuotoisin luontokohde. Alueella saa kulkea vain 
rei�ejä pitkin. Vallisaareen pääsee touko-syyskuussa, 
laivamatka saarelle kestää noin 20 minuu�ia. 

Keskustasta 30 min

Löydä 
Helsingin 
luonto

Keskeinen sijainti, luonnon monipuolisuus ja etenkin 
lintulajien runsaus tekevät Vanhankaupunginlahdesta 
poikkeuksellisen kaupunkiluontokohteiden joukossa. 
Pornaistenniemestä ruovikon halki Lammassaareen 
kulkee lähes kilometrin mi�ainen esteetön pitkospolku, 
joka johtaa estee�ömälle lintulavalle. Alueella on 
myös useita lintutorneja. 

Keskustasta 30 min

Uutela on Itä-Helsingin laajin ja monipuolisin ulkoilualue. 
Uutelassa on merenrantaa, metsää, soita ja nii�yjä retkeil-
täväksi. Ranta-alue on maisemallisesti näy�ävää, etenkin 
Skatanniemen kärjestä avautuu upea näköala. Alueella on 
myös viljelypalsta-alue, Skatan tila sekä vanhaa huvila-
asutusta. Skatan tilalla on kota, joka tulisijoineen on 
yleisön käyte�ävissä viikonloppuisin.

Keskustasta 45 min

Mustavuori on kauneimmillaan keväisin. Arvokkaassa 
lehdossa kukkivat kelta-, sini- ja valkovuokot sekä kevät-
linnunherne. Mustavuoren keskellä olevalla kalliolla on 
ensimmäisen maailmansodan aikaisia maalinnoi�eita. 
Mustavuoressa risteilee paljon polkuja, ja hyvinä 
lumitalvina Helsingin kaupunki ylläpitää siellä 
hiihtolatuja. 

Keskustasta 45 min
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citynature.eu/helsinki

Esi�een kuvat: 
Pira Cousin: Pihlajasaari
Sanna Elijoki: Vanhankaupunginlahti
Jussi Helimäki: Keskuspuisto, etukansi 
(Kallahdenniemi) ja takakansi (Lau�asaari),  
aloitussivun palokärki
Leena Junnila: Mustavuori
Teemu Saloriu�a: Lau�asaari,  Seurasaari, 
Vallisaari, Uutela, Kallahdenniemi
Marianne Saviaho: Harakka

EUROPEAN UNION

luontokohde�a
lähelläsiHelsingissä on useita hienoja luontokohteita. 

Suosi�elemme citynature.eu-kohteiden 
lisäksi seuraavia:

       Vantaanjoen varsi
       Vartiosaari
       Ramsinniemi
       Isosaari
       Her�oniemi ja Kivinokka
       Hallainvuori
       Suomenlinna

Lisää luontoa?

Luonto on lähempänä 
kuin luuletkaan.

Pihlajasaari
Perinteinen ulkoilusaari

Vallisaari
Villiä luontoa ja historiaa

Kallahdenniemi
Harjuinen niemi ja vedenalainen särkkä

Uutela
Itä-Helsingin laajin ulkoilualue

Mustavuori
Pääkaupunkiseudun arvokkain
rehevä lehto

Luonnossa oleskelu
lisää hyvinvointia.

Vanhankaupunginlahti
Lintukeidas keskellä Helsinkiä



Var�i luonnossa 
laskee verenpaine�a.

Lau�asaari on Helsingin merikaupunginosa, joka tunnetaan 
upeista luonnonrannoistaan. Rannat muodostuvat isoista 
silokallioista, laajoista matalikoista ja kallioluodoista. 
Paikoitellen esiintyy myös nii�yjä ja reheviä tervaleppä-
lehtoja. Myllykallion laella sijaitsevasta lintutornista on 
hyvät näkymät merelle. Koko saaren voi kiertää 
rantaa myöten polkuja pitkin. 

Keskustasta 10 min

Seurasaari on suosi�u ulkoilualue, jonne peruste�iin 
kansanpuisto jo 1889 ja ulkoilmamuseo 1909. Seura-
saaren luonto on vaihtelevaa: luonnontilaisia rantametsiä, 
kasvillisuudeltaan arvokkaita lehtoalueita, lampia sekä 
sileitä kallioita. Paikka on tunne�u juhannusjuhlistaan. 

Keskustasta 30 min

Harakassa pääsee aitoon saaristotunnelmaan, vaikka saari on 
varsin lähellä mannerta. Entinen puolustusvoimien saari ava�iin 
yleisölle vuonna 1989. Harakassa on paljon erilaisia kasvu-
ympäristöjä ja eliölajisto on hyvin monimuotoinen. Keskellä 
saarta sijaitsee näköalapaikka, josta pääsee ihailemaan 
mahtavia näkymiä merelle. Saarella toimii Harakan 
luontokeskus. Harakka on avoinna keväästä syksyyn, 
laivamatka saarelle kestää noin 5 minuu�ia.
Keskustasta 30 min 

Keskuspuisto on pohjois-eteläsuunnassa lähes kymmenen 
kilometrin pituinen viheralue, joka alkaa keskustan tuntumasta 
Laaksosta ja pää�yy Helsingin pohjoisrajalle Haltialaan ja 
Vantaanjoelle. Keskuspuistossa risteilee paljon polkuja, 
ja se on eri�äin suosi�u ulkoilukohde kaikkina vuoden-
aikoina. Citynature.eu-verkkosivulta löydät kolme 
rei�iehdotusta Keskuspuistoon.

Keskustasta 20 min / 30 min / 45 min

Helsingin 
luontokohde�a
lähelläsi 
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Citynature.eu-verkkosivu on 
mobiililai�eilla toimiva opas 
kymmeneen Helsingin luonto-
kohteeseen. Tutustu kohteisiin 
tämän esi�een avulla, valitse 
suosikkisi ja lähde luontoon! 
Citynature.eu opastaa.
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Seutukar�a 2016

Lau�asaari

Seurasaari

Harakka

Kallahdenniemi

Uutela

Vanhankaupunginlahti

Mustavuori

Vallisaari
Pihlajasaari

Keskuspuisto

Verkkosivusto citynature.eu
- opastaa sinut kohteeseen
- kertoo alueen luonnosta, 
  historiasta ja palveluista
- au�aa tunnistamaan 
  alueen kasveja ja eläimiä

KESKUSTA

- neuvoo valmiit retkireitit 
- näy�ää kartalla, missä kuljet.

Itämeren saari
Helsingin edustalla 
oleva saaristo on 
ainutlaatuinen.

Harakka
Aitoa saaristotunnelmaa

Seurasaari
Monimuotoista luontoa ja ulkoilmamuseo

Lau�asaari
Kaupunginosaa kiertää upea rantakaistale

Keskuspuisto
Helsinkiä halkova keskusmetsä

Hengitä hetki!


