Tenavaperheen

Matkailu

KOTIMAA

Yllätysten

Espoo

Löydä vihreä, vehreä,
värikäs ja leikkisä Espoo.
Listasimme kymmenen
hyvää syytä reissata
pääkaupunkiseudun
kainaloon.
   



äärellä voi piirrellä ja lukea kirjoja, tai availla
piirongin laatikoita ja ihastella satoja perhosia
lasin alta.
Luontotalon kulmalta lähtee useita lyhyitä
luontopolkuja kauniille Laajalahden luonnonsuojelualueelle. Polkujen varrella voi tiirailla rantaa, piipahtaa lintutorniin, tutustua
erilaisiin puihin ja kasveihin ja hyppiä metsäpuron yli.
Luontotalossa järjestetään viikonloppuisin
Mäyrän metsän satuhetkiä sekä opastettuja
perheille suunnattuja luontoretkiä.

1. Villa Elfvikin Luontotalo
Vanhassa jugendhuvilassa toimiva Luontotalo
on Espoon kaupungin ympäristövalistuskeskus, mutta paatoksellisen valistuksen sijaan
luvassa on rutkasti riemukasta tekemistä,
tutkimista ja retkeilyä – ilman pääsymaksua.
Upean talon kätköissä kävijät pääsevät muun
muassa tutustumaan metsäneläimiin, hyönteisiin ja kaikenkarvattomiin nilviäisiin, availemaan laatikoita ja luukkuja, kömpimään
laiturin alle pehmoötököiden maailmaan ja
katsomaan mikroskoopilla luonnon ihmeitä.
Yläkerrassa on Mäyrän metsä, jossa lapset
ja lapsenmieliset saavat pukeutua eläinhahmoiksi ja leikkiä käsinukeilla. Pienen pöydän

Elfvikintie 4, Espoo
www.espoo.fi/villaelfvik
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2. Weegee ja Suomen Lelumuseo
Hevosenkenkä
Weegee on jättimäinen näyttelykeskus täynnä taidetta, omintakeisia esineitä, pitkiä betonikäytäviä ja kaikenlaista hyödyllistä ja
hauskaa, jota elämässä tarvitsee tai ainakin
jota ilman elämä on hitusen tylsempää.
Viidessä museossa on pureskeltavaa kaikenlaisille ja -kokoisille kävijöille: modernin
taiteen EMMA, historiaa raottava Espoon
kaupunginmuseo KAMU, maailmaa matkanneen naisen matkamuistoja näyttävä Helinä
Rautavaaran museo, ajan mittaamiseen ja
kellojen historiaan keskittyvä Suomen kellomuseo sekä leluja ja leikkitilanteita esittelevä
Suomen Lelumuseo Hevosenkenkä. Kirsikkana kakussa, tai kuriositeettina takapihalla,
on Matti Suurosen ellipsin muotoinen muovitalo Futuro.
Suomen Lelumuseo tarjoaa ensi vuoden
helmikuun loppuun asti leikkiä ja sirkushuveja. Sirkuksen magiaa -näyttely tutustuttaa sirkuksen historiaan ja nykyisyyteen, ja
päästää kävijät itsekin estradille. Näyttelyn
keskellä on jättimäinen puumaja, tai puuvankkuri, jossa lapset voivat peilailla itseään
vääristävistä peileistä ja laskeutua elefantin
kärsää pitkin takaisin keskelle näyttelyä.
Sirkusvankkurissa saa leikkiä taikuria tai ennustajaa. Estradilla taas voi kokeilla taitojaan
trapetsitaiteilijana, jonglöörinä tai vaikka hevostanssijana.
Sirkushuvien jälkeen kaivannee leipää, jota
kannattaa mutustella tuoretta ja terveellistä
ruokaa tarjoilevassa SIS. Deli+Caféssa.

(
3. Saaristo ja Iso Harakkasaari
Espoon edustalla kimaltelee meri ja siintää
seikkailu. Ranta levittäytyy 58 kilometrille
ja saaria on 165. Saariin pääsee tutustumaan
esimerkiksi julkisella veneyhteydellä, joka
kulkee kätevästi ja nopeasti Espoon edustalla. Suositeltava reitti on esimerkiksi Haukilahdesta Iso Vasikkasaareen.
Iso Vasikkasaari on rehevä ulkoilusaari, jossa kiemurtelee vaunujakin lykkiville
perheille sopivia polkuja. Saaren keskellä
on näköalatorni ja laidoilla upeat rantaniityt ja pienet, suloiset hiekkarannat. Saaren
ympärillä on grillikatoksia puuvarastoineen.
Näissä hyvin varustautuneet vierailijat voi-

vat paistaa makkaroita. Jos omat eväät jäivät
kotiin, saaren muonapuolesta vastaa vanha
kalastaja-asumus, jossa toimii kioski, sekä
ravintola Gula Villan, paras saaristoravintola, jossa tämän jutun kirjoittaja on koskaan
syönyt. Mainittakoon vielä, että kalastajaasumuksen pihalla on kesäisin pupu.
www.visitespoo.fi/fi/nae-ja-koe/meri-ja-saaristo/

4. Gula Villan
Iso Vasikkasaaren sorkan tienoilla on mahdollisesti Suomen viehättävin saariravintola,
Gula Villan. Pihalla tervehtii kaksi lammasta,
jotka viettävät ravintolan edustalla lomaan-

Ahertajantie 5
www.weegee.fi
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sa kesäisin. Terassilla soi letkeä musiikki, ja
tunnelma on rento ja iloinen. Päärakennus
on sisustettu romanttisesti, ja silmänruokaa
riittää.
Mutta itse ruokapuoli: raikasta, maukasta ja positiivisesti yllättävää. Kokeilemisen
arvoisia ovat muun muassa ravintolan bravuuri, koko toiminnan aloittanut grillatut
valkosipulisilakat sekä varhaiskaalikääryleet.
Jälkiruoaksi suosittelemme köyhiä ritareita
ja kahvia.
Gula Villanilla on myös oma laituri, jolla
ravintolan veneilevät asiakkaat voivat halutessaan myös yöpyä.
Iso Vasikkasaari
www.gulavillan.fi

5. Seikkailupuisto Huippu

6. Glimsin kotimuseo

Seikkailupuisto Huippu tarjoaa haastetta
isommille lapsille ja rohkeille aikuisille. Kävijöille puetaan valjaat ja heidät ohjataan 18
metriä metsänpohjan yläpuolella oleville radoille. Radoilta ja näköalakalliolta voi katsoa
maisemia urheilupuiston yli. Jos rata ei vapisuta riittävästi polvia, voi seikkailija laskeutua pisimmillään satametristä vaijeriliukua
pitkin takaisin maan kamaralle.

Miten elettiin ennen muinoin? Glimsin maatilalla kurkitaan vanhoihin rakennuksiin ja
hämmästellään elämää isoisovanhempien aikaan. Museoon kuuluu kaikkiaan 11 rakennusta, ja niistä löytyy muun muassa vanha
kestikievari, kangaspuita, vaunuja, rekiä ja
kotieläimiä. Ympärille levittäytyy rauhallinen, historiallinen kulttuurimaisema.
Pelkästään tirkistelyyn ei tarvitse tyytyä,
sillä kävijät pääsevät muun muassa kiipeämään hevosen – ei oikean – selkään ja
osallistua puuhiin, jotka mukailevat talonpoikaisten vuodenkierron rytmiä. Talvella
tehdään puhdetöitä sisällä, kesällä ulkotöitä.

Leppävaaran urheilupuisto
Veräjäpellonkatu 15
www.seikkailupuistohuippu.fi
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Suosittuna aktiviteettinä on ollut pihapiirin
eläimiin, lampaisiin ja vuohiin, tutustuminen
ihan lähietäisyydeltä. Opastettu rapsutussessio on täysin turvallinen, ja jos jostain syystä
vuohet suuttuisivat, tien toisella puolella on
Jorvin sairaala.
Glimsintie 1
www.espoonkaupunginmuseo.fi

7. Oittaan ulkoilualue ja
vihaiset linnut
Liekö vihaisuus koskaan ollut näin iloinen
asia? Angry Birds -puistoon tullaan kauempaakin, eikä ihme. Uudenraikas ja värikäs
puisto viihdyttää kaikenikäisiä lapsia perinteisillä vitkuttimilla ja kiipeilytelineillä, mutta myös hieman uudenlaisilla vekottimilla,
kuten lintuhisseillä. Ytimessä on merirosvolaiva ”Oittaan Helmi” rosvopossuineen ja
vieressä pienten lasten aidattu alue, ”Linnake”, jossa vihaiset linnut vartioivat muniaan.
Alueelle on piilotettu kultamunia, joita halukkaat voivat etsiä.

Bodomjärven eteläpäässä sijaitsevalla Oittaan ulkoilualueella on myös yksi Espoon
suosituimmista uimarannoista, leirintäalue,
aina Nuuksioon asti ulottuva ulkoilurata,
kahden kilometrin luontopolku, välinevuokraamo, Bodomin Kartanoravintola ja Suomen
suurin Automuseo.
Voit lukea Automuseosta Matkatenava-lehden
numerosta 2/2009. Juttu löytyy arkistoistamme
osoitteesta: www.matkatenava.fi
Kunnarlantie 33–39
www.visitespoo.fi/fi/alueet/bodomin-jarvi/

seikkailulabyrintti, sähköautorata, ilmakiekkopöytiä, pomppulinna, alle 5-vuotiaiden
monipuolinen leikkialue pallomerineen sekä uusimpana, muttei suinkaan vähäisimpänä, todella makea, toimintaelokuvista tuttu
laser-rata. Radalla seikkailijan pitää selviytyä
päästä päähän seinästä tuleviin laser-säteihin
osumatta. Laserit eivät satuta.
Huimalassa riittää lääniä ja tekemistä, ja jos
välillä väsähtää, voi ladata akkuja kahvilassa,
ravintolassa tai sohvilla makoillen.
Juvankartanontie 15
www.huimala.fi

8. Huimala
Kehä III -tien varrella olevassa seikkailuhallissa on Punaiset posket -takuu. Takuu
koskee lapsia, mutta eivät vanhemmatkaan
paikalta pääse ilman hikikarpaloita – jos ei
liikkumisesta ja liukumäenlaskusta, niin viimeistään siitä, kun yrittää lähdön tullen saada jättimäisestä hallista lapsia kiinni.
Huimala on nimensä mukaisesti huima
sisäleikkipuisto, jossa on jättitrampoliineja,

9. Monipuoliset
majoitusmahdollisuudet
Espoossa on hotelleja joka lähtöön, mutta jos
kaipaat rentoa ja kodinomaista yöpymispaikkaa, kannattaa varata huone Hellsten Espoo
-hotellista. Huoneet ovat tilavia, niihin mahtuu vaikka useampienkin vaunujen kanssa.
Huoneen avokeittiöstä löytyy jääkaappi, pakastin, mikro, uuni, liesi, tee- ja kahvinkei-
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tin sekä leivänpaahdin. Lapsille voi pyytää
syöttötuolin, ja lisämaksusta pinnasängyn tai
oman vuoteen.
Mikäli itse kokkaaminen ei innosta, alakerran ravintola tarjoilee paitsi majoitushintaan
sisältyvän hotelliaamiaisen myös muuta purtavaa.
Jos reissussa on rähjääntynyt, tai muuten
vaan kaipaa lämmittelyä, suosittelen saunalla varustettua huonetta. Kerrankin hotellissa
voi tehdä muutakin kuin katsoa TV:tä äänettömällä lasten nukahdettua!
Hotelli sijaitsee Kehä I:n varrella, kävelyetäisyyden, tarkalleen 800 metrin, päässä
ostoskeskus Sellosta ja Leppävaaran junaasemasta. Pihalla on maksuttomia parkki-

paikkoja sekä autotalli. Alakerrasta löytyy
asiakassauna sekä pyykkitupa.
Varauksia voi tehdä Hellsten hotellien
huonevaraamosta puh. 09 5110 5233, reservations@hellstenhotels.fi, nettisivuiltamme www.hellstenhotels.fi tai matkatoimistoista ympäri Suomen.
Porarinkatu 3
www.hellstenhotels.fi

10. Serena
Vesipuisto Serena on Espoon koilliskulmassa
sijaitseva loiskahteleva koko perheen hupikohde. Paikka tunnetaan usein kesälomakohteena, mutta se pitää oviaan auki myös
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talvisin, tosin ei ihan joka päivä. Kannattaa
kurkata Serenan nettisivujen kalenteri ennen
kuin pakkaa simmarit kassiin ja huristaa paikalle.
Pohjoismaiden suurimmassa vesipuistossa
voi nauttia erilaisista vesikouruista, vesiputouksista, porealtaista, liukumäistä, aalloista
ja virroista, eikä saunatarjontakaan jätä ketään kylmäksi.
Talvisin Serenan pihalle avataan laskettelurinne, jossa toimii myös hiihtokoulu.
Tornimäentie 10
www.serena.fi
Kuvat: Serena

