
Korkeasaaren järjestyssäännöt kouluille 

Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo tätä järjestyssääntöä tai ei noudata henkilökunnan antamia ohjeita tai määräyksiä, 
voidaan määrätä poistumaan eläintarhan alueelta ja häneltä/siltä voidaan kieltää eläintarhaan pääsy määräajaksi. 

Eläintarha on eläinten koti 

• Käyttäydythän rauhallisesti ja huomaavaisesti eläimiä kohtaan. Huutaminen, lasien koputtelu ja muu 
häiritseminen voivat tuntua eläimistä uhkaavalta. 

• Eläintenhoitajat vastaavat eläinten hyvinvoinnista. Eläinten ruokkiminen ja silittäminen ilman hoitajan 
lupaa on kielletty. Eläimet voivat purra, raapia, potkia, nokkia tai sylkeä. 

• Varothan häiritsemästä myös alueen lintuja sekä muita luonnonvaraisia lajeja ja vahingoittamasta niiden pesiä. 
Valkoposkihanhet voivat olla äkäisiä häiritsijöitä kohtaan, sillä ne puolustavat pesiänsä ja poikasiansa. 
Jätäthän ne siitä huolimatta rauhaan! 

• Korkeasaari ottaa vakavasti kaiken ilkivallan. Vakavissa tapauksissa otamme yhteyttä poliisiin! 

Turvallisuus 

• Aidat ja esteet ovat paikoillaan oman turvallisuutesi vuoksi. Kunnioitathan asetettuja aitoja, kulkuesteitä ja 
muita varoitusmerkkejä. Ethän myöskään kiipeile aidoille. Pysythän poluilla ja käytävillä. 

• Havaituista vaaratilanteista tulee ilmoittaa henkilökunnalle. Valvomon numero on (09) 310 78409. 
Vaaratilanteissa tulee noudattaa henkilökunnan antamia ohjeita. 

• Ethän säntäile – se voi pelottaa eläimiä ja muita ihmisiä. Korkeasaaressa voi liikkua mönkijöitä ja muita 
huoltokulkuneuvoja. 

Liikkuminen ja toiminta eläintarhassa 

• Pyörällä, rullalaudalla, rullaluistuimilla tai potkulaudalla liikkuminen eläintarhassa on kielletty. 
• Eläintarhassa on tupakoinnille varattuja pisteitä, joissa tupakointi on sallittu. Muuten tupakointi eläintarhan 

alueella on kielletty. 
• Tulenteko on sallittu vain grillipaikoilla, joita eläintarhassa on kolme. Tulen käsittelyssä on noudatettava 

varovaisuutta ja otettava huomioon paloturvallisuus. Kertakäyttögrillit ovat kiellettyjä eläintarhan alueella. 
• Laitathan roskat roskikseen! Evästiloissa ja ravintoloissa jätteet tulee lajitella asianmukaisesti.  

Omaisuus ja löytötavarat 

• Eläintarhan omaisuuden vahingoittaminen on kiellettyä. Teon ollessa tahallinen asiakas velvoitetaan 
korvaamaan aiheutetut vahingot. 

• Näpistykset, varkaudet ja muut rikokset ilmoitetaan aina poliisille. 
• Asiakas on itse vastuussa vaatteittensa ja muun omaisuutensa säilymisestä eläintarhan alueella. 
• Löytötavarat tulee luovuttaa henkilökunnalle tai suoraan Mustikkamaan lipunmyyntiin. Saareen unohdetut 

tavarat tulee noutaa itse Mustikkamaan lipunmyynnistä (09) 310 78409, missä niitä säilytetään 2 viikkoa. 
Arvotavarat toimitetaan tämän jälkeen poliisilaitoksen löytötavaratoimistoon. Korkeasaari ei valitettavasti 
postita löytötavaroita. Reppuun kannattaa laittaa sisään nimilappu! 

Opettajan vastuu ja velvollisuus 

Käythän nämä säännöt oppilaidesi kanssa läpi huolella koulussa ennen eläintarhavierailua! Olet vastuussa siitä, että 
luokkasi käyttäytyy sääntöjä noudattaen ja turvallisesti. Varaa riittävä määrä valvojia mukaan (suositus 1 
aikuinen/15 oppilasta). Valvojat (voivat olla myös oppilaiden vanhempia) pääsevät maksutta sisään eläintarhaan. Heiltä 
edellytetään kuitenkin oppilaiden aktiivista valvomista ja epäkohtiin puuttumista. Korkeasaaren henkilöstöresurssit 
eivät mahdollista täysimittaista ja kaikkialle ulottuvaa valvontaa. Henkilökuntaa on liikkeellä saarella ja heidät tunnistaa 
zoo-vaatteista.  

Käykää myös läpi kartan avulla missä on kokoontumispaikka (jos oppilas eksyy) ja mistä löytyy ensiapupiste. Jos 
osallistutte ohjattuun ohjelmatarjontaamme, saatte siihen liittyen erillisen infon. Oppilailla tulee olla oman koulun ja 
valvojan yhteystiedot mukanaan!  

Mukavaa retkipäivää Korkeasaaressa!  
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