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Pentalan Saaristopäivät
Saaristopäivät tarjoavat 20.-21.
elokuuta monipuolista ohjelmaa
koko perheelle.
Ohjelmassa on muun muassa
työnäytöksiä, luentoja, musiikkia, ohjattua liikuntaa sekä opastettuja kierroksia, joilla tutustutaan saaren kauniiseen luontoon
ja mielenkiintoiseen historiaan.

Espoosta löytää erämaata ja kulttuuria

Kesälomalla seikkailupuistoon? No mikä ettei!

E

spoon alueella on 58 kilometriä merenrantaa, 95 järveä, 165 saarta ja Nuuksion
kansallispuisto. Espoosta löytyy
myös useita golfkenttiä, 600 kilometriä pyöräteitä ja yli 20 kilometriä ratsastusreittejä.
Espoo hellii matkailijaa lisäksi monipuolisella kulttuuritarjonnalla. Näyttelykeskus WeeGeeltä löytää viisi museota saman katon alta. Espoon kulttuurikeskus lukuisine tapahtumineen on esittävän taiteen ja
kulttuurielämän päänäyttämö
Espoossa ja Tapiola Sinfoniettan
kotipaikka. Espoon Kaupunginteatteri tarjoaa kotimaista teatteria sekä huippuesityksiä maailmalta.

Miten olisi kesäpäivä köysiradan
korkeuksissa? Se onnistuu Leppävaarassa Seikkailupuisto Huipussa, joka kutsuu seikkailuun
4-18 metrin korkeudessa kulkeville esteradoille. Vauhdin hurmasta huolehtivat huimat
vaijeriliu’ut, joista pisimmät ovat
yli satametrisiä. Seikkailu Huipussa sopii kaikille liikuntaesteettömille eikä vaadi aiempaa
kiipeilykokemusta.

Luontokeskus Haltia

Espoo
H perustettu 1458
H kaupungiksi 1972
H asukkaita noin 270 000
H pinta-ala 528 km2,
josta merta 197 km2
H merenrantaa 58 km
H naapurikuntia Vihti,
Nurmijärvi, Vantaa,
Helsinki, Kirkkonummi
ja Kauniainen
H veroprosentti 18
www.visitespoo.fi
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Tervemenoa yläilmoihin!

Luontokeskus Haltiassa pääsee tutustumaan luontoon monin
eri tavoin.

Nuuksion ja Pitkäjärven komeissa maisemissa sijaitseva Suomen
Luontokeskus Haltia on koonnut
luonnon yhden katon alle. Jo rakennus itsessään on nähtävyys;
se on arkkitehti Rainer Mahlamäen suunnittelema ja kalevalaisen taruston inspiroima.
Haltian gallerian uusin näyttely Haltia@Nyt tuo seuraavat
kohteet esille: Langinkosken kei-

Espoosta löytyy
huikeita
luontoelämyksiä.
Matkailijoita
hemmotellaan myös
taiteella ja kulttuurilla.

Saaristopäivien ohjelma järjestetään pääasiassa tulevan Saaristomuseo Pentalan alueella.
Saaristomuseo on osa Espoon
kaupunginmuseon museoperhettä.
Saaristpäivät ovat avoinna
molempina päivinä kello 10-17.

sarillinen kalastusmaja, Svartholman merilinnoitus, Iso Linnamäki, Raaseporin rauniolinna,
Kuusiston piispanlinnan rauniot,
Rapolan linnavuori, Kärnäkosken linnoitus, Kajaanin rauniolinna ja Välimaan saamelaistila.
Näyttely on esillä toisen kerroksen galleriassa syksyn alkuun
saakka.

Espoosta löytyy muitakin
seikkailukohteita: vesiseikkailujen makuun pääset vaikkapa Vesipuisto Serenassa. Angry Birds
-leikkipuistoja on kaksi, Oittaalla
ja Leppävaarassa.
Leppävaaran urheilupuistossa
on pelikenttä ja 1700 neliömetrin
kokoinen betoninen puisto skeittaajille, scoottaajille ja rullaluistelijoille. Olarista löytää toisen
betonisen skeittipuiston.

Fillarilla
matkaan!

Espoon
uimarannat

Espoossa on 600
kilometriä pyöräilyreittejä.
Tutustu eritasoisiin
pyöräilyreitteihin
www.visitespoo.fi

H Espoossa on useita
uimarantoja niin järvien kuin
meren rannalla.
H Valvotut uimarannat:
Mellsten, Haukilahti
H Kivenlahti
H Klobben, Soukka
H Matinkylä
H Oittaa
H Suinonsalmi, Hanikka
H Laaksolahti
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Purjehtimaan, melomaan tai kalaan
Mennään uimaan,
kalaan, purjehtimaan,
melomaan tai
eväsretkelle – Espoon
merialueet tarjoavat
monia vaihtoehtoja.
Vesiurheilulajien lisäksi voi
ihailla maisemia kävellen tai
pyöräillen Rantaraitilla ja paistatella päivää tai pelata rantalentopalloa uimarannoilla.
Hyppää saaristoveneen kyytiin ja matkusta idyllisiin ulkoilusaariin tai ihaile merta leppoisissa tunnelmissa rantaravinto-

loissa ja -terasseilla hyvän ruuan
äärellä.

Ulkoilusaaret
Saaristoveneen kyydissä pääsee
tutustumaan Espoon saaristoon
helposti omatoimisestikin. Päivässä ehtii käydä useammassa
ulkoilusaaressa, joista Bylandet,
Gåsgrund, Knapperskär, Rövaren, Rövargrundet, Stora Herrö ja
Torra Lövö on varustettu telttailijoita ja ulkoilijoita varten. Niissä on laiturit, keittokatokset, wc:t
ja kaivot.
Kaupunki kuljettaa näille saa-

rille polttopuut ja hoitaa jätehuollon. Isossa Vasikkasaaressa
toimii kesäisin kahvila ja ravintola.

Rantaraitti
Rannan ja meren tuntumassa kiemurteleva 40 kilometrin pituinen
Rantaraitti on ulkoilijoiden suosiossa. Myös Rantamaratonin reittinä toimiva kevyen liikenteen
väylä kulkee Laajalahdesta Kivenlahteen. Rantaraitin varrelle
osuu useita uimarantoja, venesatamia, kahviloita ja ravintoloita.
Rantaraitti mobiilisti: http://
citynomadi.fi/ reitit/rantaraitti.

Poikkea näyttelyyn tai museoon
Näyttelykeskus WeeGee. Viisi erilaista museota, galleria, nimekkäitä taiteilijoita sekä upeita kotimaisia ja kansainvälisiä näyttelyitä. Koko perheen kulttuurimatkailukohde vain 15 minuutin matkan päässä
Helsingin keskustasta. Ahertajantie 5, p. 09 8163 1818. Avoinna ti, to
klo 11-18, ke, pe klo 11-19 ja la-su klo 11-17.
Gallen-Kallelan Museo. Kansallistaiteilija Akseli Gallen-Kallelan
suunnittelema ja rakennuttama upea ateljeelinna ja taidemuseo.
Kahvila Tarvaspää. Gallen-Kallelan tie 27, p. 09 849 2340. Avoinna
kesällä joka päivä klo 11-18.
Koulumuseo Lagstadt. Museo sijaitsee Espoon vanhimmassa
kansakoulurakennuksessa. Vanha Lagstadintie 4, p. 040 843 4903.
Avoinna ti klo 14-18.
Talomuseo Glims. Vanha espoolainen maatila 1700-luvulta, joka
esittelee talonpoikaistilan ja entisen kestikievarin elämää hyvin säilyneessä kulttuurimaisemassa. Museopuoti ja kahvila. Glimsintie 1, p.
09 816 27337. Avoinna kesällä ti-pe klo 10-17, la-su klo 11-17.
Espoon kulttuurikeskus. Esittävän taiteen ja kulttuurielämän keskus Espoossa. Kulttuuriaukio 2, p. 09 816 5051.
EMMA - Espoon modernin taiteen museo. EMMA on 5000 neliön
näyttelytiloillaan yksi Suomen suurimmista taidemuseoista. Ahertajantie 5, p. 09 8165 7512. Avoinna ti, to klo 11-18, ke klo 11-19, pe klo
11-19, la-su klo 11-17.
Katso lisää: www.visitespoo.fi
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Talomuseo Glims on vanha
espoolainen maatila
Karvasmäen kylässä
Bembölessä. Museoalueen
muodostavat 11 alkuperäisillä
paikoillaan olevaa
rakennusta, joista vanhimmat
ovat peräisin 1700-luvulta.

Nuuksiossa ollaan pääkaupunkiseudun kupeessa, mutta silti keskellä erämaata.

Nuuksio - elämyksiä erämaassa
Nuuksion kansallispuisto on erämaa keskellä pääkaupunkiseutua: laaksoja, rotkoja, kallioita,
lehtoja, soita sekä yli 80 järveä ja
lampea.
Rauhoitu ja irrottaudu arjesta
kaupungin vilinän ulkopuolella
ja lähde vaeltamaan jylhän kauniin Nuuksion kansallispuiston
patikointireiteille. Sukella varjoisaan kuusimetsään, ylitä suo
tai jääkauden muokkaama laakso
tai pidä lepotauko rauhaisan
lammen rannalla. Nuuksion kansallispuisto on erämaa keskellä
pääkaupunkiseutua: laaksoja,
rotkoja, kallioita, lehtoja, soita
sekä yli 80 järveä ja lampea.
Vieraile uudessa Suomen
luontokeskus Haltiassa, ratsasta,
pyöräile, kalasta, marjasta ja sienestä, ui, lumikenkäile, lodjaa,
hiihdä tai nuku laavulla. Nuuksio
on luonnonarvoiltaan merkittävä
saloalue, jossa asustaa kymmeniä uhanalaisia lajeja kuten liitooravia. Kansallispuistoon voit
tulla patikoimaan pariksikin päiväksi, koska reittien varrella on
keittokatoksia, telttailualueita ja
vuokratupia.

kilometriä. Suomen luontokeskus Haltian läheisyydessä sijaitsevat merkityt lähiluontopolut,
muun muassa esteetön luontopolku, jota pitkin pääsee näköalatasanteelle.
Pysäköintialueet sijaitsevat
Suomen luontokeskus Haltian
kohdalla, Haukkalammella (pää-

Tuvat ja reitit
Opastupa Haukanpesä ja
luontotupa Haukkalammella
ovat avoinna kesällä päivittäin.
Retkeilyreittejä on Haukkalammen, Kattilan ja Siikajärven
ympäristössä yhteensä lähes 30
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opastuspaikka, itäosa), Högbackassa (pohjoisosa), Kattilassa
(pohjoisosa), Siikaniemessä (eteläosa) sekä Elohovin lähellä (länsiosa).
Katso lisää:
www.luontoon.fi/nuuksio

