
Sotilaskodin myyntipisteet ovat avoinna 
tapahtuman ajan.

Puolustusvoimien maksuton bussi kulkee 
keltaista reittiä ja pysähtyy P-tunnuksella 
merkityissä kohdissa. Bussi kulkee noin 30 
minuutin välein. Viimeinen bussi lähtee 
Santahaminasta kello 16.

Santahaminan ja Suomenlinnan välillä kulkee
maksuton venekuljetus (kartassa kohta 9).

Santahaminan tapahtumapaikat 
ja ohjelma

1. Tiedustelukomppanian kasarmialue 
- Kalustonäyttely 
- Tiedustelukomppanian kasarmi 
 avoinna
- Taistelutoiminnan esittelyä kello 11 
 ja 15

2. Santahamina-talo
- Palvelukeskuksen elokuva 
- Maanpuolustuskorkeakoulun 
 kirjasto avoinna 

3. Maanpuolustuskorkeakoulu 
- Valokuvanäyttely 
- Ohjattuja kiertokävelyitä 
 kampusalueella 30 minuutin 
 välein (kaikki rakennukset eivät 
 sovellu liikuntarajoitteisille) 

4. Santahamina-seuran järjestämät 
 historiakierrokset 30 minuutin 
 välein. Kierroksen kokonaiskesto noin 
 1,5 tuntia, kulku jalkaisin.
 
5. Utin jääkärirykmentin laskuvarjohyppy 
 Suomen lipun kanssa kello 13. NH90- 
 helikopterin esittely kello 13.10-14. 
 (säävaraus) 

6. Uudenmaan aluetoimiston, reserviläis-  
 ja maanpuolustusjärjestöjen sekä  
 Kaartin jääkärirykmentin toiminnan  
 esittelyä, Laserammuntaa

7. Viranomaisyhteistyön ja ajoneuvojen  
 esittelyä.

8. Hernekeittolounas kello 10.30-13.

9. Veneyhteys Santahamina-Suomenlinna
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Kalustonäyttely - Majoitustiloihin tutustumista - Toiminnan esittelyä - Laskuvarjohyppy



Kulkeminen Santahaminaan ja 
Suomenlinnaan 

- Herttoniemen metroaseman ja  
 Santahaminan välillä kulkee HSL:n  
 bussi 86 sekä puolustusvoimien  
 maksuton bussikuljetus noin puolen  
 tunnin välein. Ensimmäinen bussi lähtee  
 klo 9.45 Herttoniemestä ja viimeinen  
 klo 16.00 Santahaminasta.  
- Santahaminan ja Suomenlinnan välillä  
 kulkee maksuton veneyhteys noin 30  
 minuutin välein.
- HSL-lautat kulkevat Helsingin kauppatorin  
 ja Suomenlinnan välillä normaalin  
 aikataulun ja maksun mukaisesti.

Huom! Santahaminaan tulijat! 
- Ilmoittautuminen osoitteessa lyyti.in/ 
 avoimetovet2018 
- Henkilöllisyys todistettava portilla/ 
 satamassa (henkilökortti tai passi) 
- Saapuminen julkisilla kulkuneuvoilla 

Tarkista aikataulut ja ohjelma: 
puolustusvoimat.fi/100

Yhteistyössä: 
- Merisotakoulu
- Maanpuolustuskoulutus ry:n Meripuolustuspiiri 
- Sininen reservi
- Sotamuseo
- Merivartiosto
- Poliisi
- Helsingin pelastuslaitos
- Ehrensvärd-seura
- Suomenlinnan hoitokunta

1. Laiturialue Rantakasarmin edustalla
- Infoteltta, josta opastetaan 
tapahtumapaikoille

2. Merisotakoulu
- Päärakennus avoinna klo 10 -16
- Sotilaskodin myyntipiste ja sotilaskoti 
 avoinna klo 10 - 16
- Reserviupseerikurssi järjestää 
 ohjelmapisteitä Merisotakoulun alueelle
- Merivalvonta-asema toiminta ja kalusto
- Rannikkotutkaryhmä toiminta ja kalusto
- Tiedusteluryhmän toiminta ja kalusto
- Valokuvanäyttely 
 reserviupseerikoulutuksesta
- Liitokiekkoilua (opastusta ja kokeilua)
- Päärakennuksen majoitustilojen ja 
 näyttelyvitriinien esittely
- Sulkeisia erillisen aikataulun mukaisesti
- Merireserviläistoiminnan esittelyä

3. Sotamuseon Maneesi ja Kuntomaneesi 
 sekä ulkoalue museoiden edustalla
- klo 10 – 18 Sotamuseon näyttelyt 
 Maneesin & Kuntomaneesin 
 rakennuksissa avoinna, ilmainen 
 sisäänpääsy
- klo 10 – 16 Helsingin Pelastuslaitos 
 mukana viranomaisesittelyn hengessä, 
 Paloaseman henkilöstö esittelee palo- ja 
 pelastuskalustoa, Pelastusasema avoinna

4. Sukellusvene Vesikko
- klo 10 – 18 sukellusvene Vesikko  
 avoinna, ilmainen sisäänpääsy

5. Viranomaiskampus ja Matti Kurjen laituri
- Viranomaiskampus sijaitsee  
 Suomenlahden merivartioston  
 laiturialueella
- Merivartioston ja venepoliisi / poliisin  
 kaluston ja toiminnan esittelyä
- Matti Kurjen laiturissa Merivoimien 
 koulutusalusten alusesittelyä

Suomenlinnan tapahtumapaikat 
ja ohjelma 2. 1.
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