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

Kissalaakso
Aasianleijona, amurintiikeri, 

amurinleopardi, lumileopardi, 
amurinleopardikissa, 

pikkupanda ja metsäkissa 
Tunturipöllö
Metsäpeura

Ilves 
 Tuulihaukka ja näätä

Ahma
Hirvi

Visentti
Berberiapina  

a=ulkotarha b=sisätila
Mongolianvillihevonen, 

kulaani ja jakki
Vikunja

Amazonia – trooppinen talo
Africasia – trooppinen talo

 UUSI LAJI Huulipekari
 Vikunja ja mara

*Kanala
*Emu, *punaniskakenguru
Kameli ja kuhertajagaselli

 Milu
 Villisika

*Afrikanpikkuvuohi
*Karhu

Korppi ja kuningasmerikotka
Tunturipöllö
Myskihärkä

Pöllöt
*Riikinkukkojen sisätila

Borealia-talo
Hämärätalo  

Pöllöt
*Pesukarhu
*Preerikko

Partakorppikotka
Markhor

*Alppimurmeli

Bussi 16 Rautatientorille 
lähtee 10 yli, puolelta ja 10 vaille.

Mustikkamaan lipunmyynti
Bistro Bron, ensiapu  

Laivaranta 
kauppa, vesibussit Kauppatorille

Karhulinna
Ravintola Karhu, 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, sjöbuss till Salutorget
Björnborgen
Restaurang Karhu, Björnsalen,  
vägkost- och utställningrum
Utsiktstornet*
Gapskjul* och ödemarksstuga
Picknickstuga Visent
Kåta
Gamla Björnborgar 
Naturskola Arkki
förhandsanmälan
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KAUPPA
Avoinna syyskuussa 

joka päivä saaren 
aukioloaikojen mukaisesti. 

Lokakuun aukiolot: 
korkeasaari.fi

Muistathan
• Pese käpäliäsi huolella
• Älä pärski muita päin

• Pidä turpaväli

• Ruuhkien välttämiseksi 
aloitathan trooppisten talojen 

vierailusi Amazoniasta

Vesibussi 
Kauppatorille  

30.9. asti

Färjan till 
Salutorget ända 

tills 30.9.

*Osa eläimistä vetäytyy talveksi takatiloihin.  
Leikkipaikat, näkötorni, pitkospuut ja laavu suljetaan talveksi.

*En del av djuren drar sig till bakutrymmen under vintern.
Lekplatser, utsiktstornet och gapskjulet  stända under vintern.

Syksy | Hösten 
2020

100 m
Jätepiste
sorteringspunkt

Ravintola, kahvila 
Restaurang, kafé  

Kokoontumispaikka
Mötesplats

Ensiapupiste
Första hjälp

Katettu evästila
Picknickplats med tak 
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Epidemiatilanteesta johtuen saatamme rajoittaa joidenkin tilojen käyttöä  | På grund av epidemisituationen begränsar vi eventuellt användningen av vissa lokaler.

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

Tupakointipiste
Rökplats

Korkeasaaressa on 
noin 150 eläinlajia ja  

yli tuhat eläintä.

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

Reittisuositus 
- pituus 2,5 km

Piknik-alue
Picknickområde

Grillauspaikka
Grillplats

Ravintola Karhu ja
Mustikkamaan Bistro Bron
palvelevat päivittäin. Omia 

eväitä voit nauttia 
evästiloissa. Lisätiedot 

kääntöpuolella.

Hieno näkymä
Utsiktspunkt



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!

VI
LLIELÄINSAIRAALAAM

URINLEOPARD
I

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.

AIKA TANKATA?
KORKEASAARESSA 

TAPAHTUU 

VOIMASSA  
MYÖS 

KAIKISSA
TAPAHTUMISSA

päivittäin

Linja 16 Rautatientorille 
liikennöi 20 min välein 

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

lipunmyynnin luona. 

VESIBUSSI BUSSI

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

DJURGÅRDSETIKETT

ELÄINTARHAETIKETTI

BISTRO BRON MUSTIKKAMAALLA
Pizzaa ja kahvilaherkkuja, myös evääksi!

Avoinna eläintarhan aukioloaikojen mukaisesti.  
Viimeiset tilaukset 60 min ennen ravintolan sulkemista.

RAVINTOLA KARHU
Lämpimiä annoksia ja kahvilaherkkuja. 

Avoinna eläintarhan aukioloaikojen mukaisesti.  
Viimeiset tilaukset 60 min ennen ravintolan sulkemista.

Aukioloaikoja ja palveluita saatetaan muuttaa. 
Lisätiedot: korkeasaari.fi

53

50

KAUPPA
Laivarannan kauppa on avoinna 
saaren aukioloaikojen mukaisesti 

syyskuussa päivittäin.  
Lokakuun aukiolot: korkeasaari.fi

 KAUPASTA

–10%

TULE PIAN UUDESTAAN, 
VAIHDA VUOSIKORTTIIN!

365
ELÄIMELLISTÄ 

PÄIVÄÄ

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

pääsylipun ostopäivästä. Kysy lisätietoa lipunmyynnistä.

30.9. asti päivittäin 
Kauppatorille

Myöhästyitkö bussista? Kalasataman metroasema  
on noin vartin kävelymatkan päässä.

Kissojen illat 4.–19.9. perjantaisin ja lauantaisin

Syysloma 10.–18.10.

Lux Korkeasaari 25.12.–10.1.


