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Kattdalen
Asiatiskt lejon, amurtiger, 
amurleopard, snöleopard, 
mindre panda, amurleopardkatt 
och europeisk vildkatt 
Utter UNDER VÅREN
Uggla
Skogsren 
Lodjur
Mård och tornfalk* 
Järv 
Älg 
Visent
Berberapa a=utebur b=innebur
Mongolisk vildhäst,
kulan och jak
Amazonia – tropiskt hus NYA ARTER
Africasia – tropiskt hus NYA ARTER
NY ART UNDER VÅREN
Vikunja och mara
Hönshuset*
Emu* och Bennets känguru*
Kamel och krävgasell
Davidshjort 
Vildsvin
Getgården*
Kanin*
Björn
Korp och jättehavsörn
Fjälluggla
Myskoxe
Ugglor
Påfåglarnas innebur* 
Borealia hus
Hämärä hus
Ugglor
Tvättbjörn*
Präriehund* 
Gamörn
Markhor
Alpmurmeldjur*

Kissalaakso
Aasianleijona, amurintiikeri, 

amurinleopardi, lumileopardi, 
pikkupanda, amurinleopardikissa 

ja metsäkissa 
 TULOSSA KEVÄÄLLÄ Saukko

Pöllö
Metsäpeura

Ilves 
  *Tuulihaukka ja näätä

Ahma
Hirvi

Visentti
Berberiapina a=ulkotarha b=sisätila

Mongolianvillihevonen, 
kulaani ja jakki

UUSIA LAJEJA Amazonia – trooppinen talo
UUSIA LAJEJA Africasia – trooppinen talo

UUSI LAJI KEVÄÄLLÄ
 Vikunja ja mara

*Kanala
*Emu ja *punaniskakenguru

Kameli ja kuhertajagaselli
 Milu

 Villisika
*Vuohipiha

*Kani
Karhu

Korppi ja kuningasmerikotka
Tunturipöllö
Myskihärkä

Pöllöt
*Riikinkukkojen sisätila 

Borealia-talo
Hämärätalo

Pöllöt
*Pesukarhu
*Preerikko

Partakorppikotka
Markhor

*Alppimurmeli

Kevät | Vår  
2020

Vesibussit päivittäin 
Kauppatorille touko–

syyskuussa ja Hakaniemeen 
kesä–elokuussa.

Sjöbussen till Salutorget 
trafikerar varje dag i maj–
september och till Hagnäs 

varje dag i juni–augusti.

Mustikkamaan lipunmyynti
Bistro Bron, ensiapu  

Laivaranta 
kauppa**, kioski, infopiste, vesibussit  

Kauppatorille ja Hakaniemeen
Ravintola Pukki 

ensiapu
Karhulinna

Ravintola Karhu (9.4. alkaen),  
karhusali, näyttely- ja evästila

Näkötorni
Laavu ja autiotupa
Evästupa Visentti

Kota
Vanhat Karhulinnat
Luontokoulu Arkki

ennakkoon ilmoittautuneille

Blåbärslandets biljettförsäljning
Bistro Bron, första hjälp
Hamnen
butik**, kiosk, info, sjöbuss 
till Salutorget och Hagnäs
Restaurang Pukki
första hjälp
Björnborgen
Restaurang Karhu (från 9.4.), 
Björnsalen, vägkost- och 
utställningrum
Utsiktstornet
Gapskjul och ödemarksstuga
Picknickstuga Visent
Kåta
Gamla Björnborgar 
Naturskola Arkki
förhandsanmälan
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** Lisätiedot kääntöpuolelta

* viettävät talven takatiloissa | * är i de bakre utrymmena under vintern.

Havaitse hanhi!
Luonnonvaraiset valkoposki-

hanhet pesivät Korkeasaaressa. 
Kääntöpuolelta löydät hel-
pot ohjeet pesimärauhan 

säilyttämiseen!  

Bussi 16 Rautatientorille lähtee 10 yli, puolelta ja 10 vaille.
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Korkeasaaressa on 
noin 150 eläinlajia ja  

yli tuhat eläintä.

Päivän 
ohjelma löytyy 

osoitteesta 
korkeasaari.fi

100 m

Piknik-alue
Picknickområde 

Grillauspaikka
Grillplats

Ravintola & kahvila 
Restaurang & cafe 

Kokoontumispaikka
Mötesplats

Ensiapupiste
Första hjälp

Katettu evästila
Picknickplats med tak 

Kaikkien wc-tilojen yhteydessä on inva-wc ja lastenhoitotaso.
Alla wc-utrymmen har inva-wc och barnskötselbord.= &

Tupakointipiste
Rökplats

Hieno näkymä
Utsiktspunkt

• Ravintola Pukki ja 
Mustikkamaan Bistro Bron  

palvelevat päivittäin.  
• Ravintola Karhu 

9.4. alkaen

+358  (0)50 352 5989
Asiakaspalvelu, löytötavarat ja ensiapu 
Kundtjänst, hittegods och första hjälp

Reittisuositus 
- pituus 2,5 km

- lajeja n. 30 ulkotarhoissa  
- yli 100 lajia  
sisätarhoissa



KAUPPA

Nauti vierailustasi, tuet samalla uhanalaisten eläinten suojelua!
Njut av ditt besök, samtidigt stöder du skyddet av utrotningshotade djur!

DJURGÅRDSETIKETT

ELÄINTARHAETIKETTI
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Linja 16 Rautatientorille
päivittäin 20 min välein  

(10 yli/puolelta/10 vaille). 
Pysäkki on Mustikkamaan 

lipunmyynnin luona. 

Vesibussi Kauppatorille 1.5. 
alkaen. Aikataulujulisteet 

laivarannassa ja infopisteillä sekä 
suomensaaristokuljetus.fi 

BUSSIT

PESIMÄRAUHAN ABC
Muista nämä, niin valkoposkihanhien  

pesimäaika on rauhallinen kaikille!
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ANNA 
PALAUTETTA

BERBERIAPINA

Tue MobilePaylla tai lahjoita lippaisiin
Lahjoita haluamasi summa Korkeasaaren ystävät ry:n numeroon 22799. 

Lisätiedot: www.korkeasaari.fi/suojelu/hankkeet

SUOJELU ON YHTEISTYÖTÄ
Kiitos, vierailullasi tuet monimuotoisen luonnon suojelua!
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Korkeasaari lahjoitti viime 
vuonna lähes 140 000 eu-
roa uhanalaisten eläinten 
suojeluun luonnossa. 
Suurimmalla portilla, yli 
100 000 eurolla tuet-
tiin amurintiikereiden 
ja -leopardien suojelua. 
Lahjoitetuilla varoilla pal-
kataan metsänvartijoita, 
hankitaan gps-pantoja 
kannanseurantaa varten, 
luodaan uusia elinkeinoja 
ja tehdään ympäristökas-
vatusta eläinten elinalu-
eilla, jotta ne säilyvät 
uhkaavalta sukupuutolta. 
Liity suojelijoiden jouk-
koon lahjoittamalla!

Moki on berberiapina, 
joka riistettiin poikasena 
emoltaan. Sitä pidettiin 
lemmikkinä pienes-
sä häkissä vuosia, eikä 
se voinut elää apinan 
elämää. Nyt Moki elää 
Korkeasaaressa osana 
apinaperhettä. Korkea-
saaressa on useita laitto-
man eläinkaupan uhreja. 
Vierailullasi autat meitä 
tarjoamaan niille turva-
paikan. Liity suojelijoiden 
joukkoon tutustumalla 
Korkeasaaressa laitto-
man kaupan vaikutuk-
siin ja kertomalla niistä 
ystävillesi!

Korkeasaaren Villieläin-
sairaalaan tuodaan vuo-
sittain noin 1000 louk-
kaantunutta tai orpoa 
luonnonvaraista eläintä. 
Suuri osa eläimistä on 
loukkaantunut ihmisten 
vuoksi. Liity suojelijoiden 
joukkoon varmistamalla, 
että lähiympäristösi on 
luonnoneläimille turval-
linen ja auttamalla apua 
tarvitsevia eläimiä. Pyydä 
tarvittaessa neuvoa Villi-
eläinsairaalan 
hoitajilta.

PÄÄSIÄIS-
SAARI
KORKEASAARESSA
10.–13.4.2020

Älä jää märehtimään,

 korkeasaari.fi/palaute

 RAVINTO-
LOISTA JA  
KAUPASTA 

–10%

TULE PIAN UUDESTAAN, 
VAIHDA VUOSIKORTTIIN!

VOIMASSA  
MYÖS KAIKISSA
TAPAHTUMISSA

365
ELÄIMELLISTÄ 

PÄIVÄÄ

Vaihda pääsylippusi lipunmyynnissä vuosikorttiin, saat 
hyvitystä vuosikortin hinnasta. Etu on voimassa 30 vrk 

pääsylipun ostopäivästä. Kysy lisätietoa lipunmyynnistä.

Laivarannan kauppa on avoinna  
4.–5.4. ja 10.4. alkaen päivittäin. 

A) Havaitse hanhikoiras
Punaisin kyltein merkityillä 
paikoilla hanhiemo hautoo ja 
hanhikoiras puolustaa pesäänsä. 
Perhettään vartioiva hanhikoiras 
voi olla äkäinen. Jos koiras näyttää 
kieltä, se tarkoittaa, että olet liian 
lähellä pesää. Pidä silmäsi avoinna 
ja tarkkaile hanhia! Pienten lasten 
kanssa liikkuessa tulee olla erityi-
sen valppaana.

B) Pidä turvaväli, ei paniikkia
Liiku rauhallisesti pesän ohi riit-
tävän kaukaa. Olemme piirtäneet 
turvavälit asfalttiin. Älä juokse, 
äläkä käännä uhittelevalle koiraal-
le selkääsi. Hanhia ei saa häiritä 
tai vahingoittaa.

C) Henkilökuntamme opastaa
Jos sinulla on kysyttävää tai 
havaitset hanhia kiusattavan, 
käännythän lähimmän työnteki-
jämme puoleen tai soita kääntö-
puolella olevaan numeroon.


