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Oppaan tarkoitus
Opas on tehty helpottamaan lähiretkien suunnittelua. Siihen on koottu eri
lähteistä löytyvää tietoa saarista ja rantakohteista yhdistettynä kokemus-
peräiseen tietoon. Mukana on periaatteessa kaikki paikat, joihin meloen
pääsee n. 15 km säteellä Drumsö Kanotisterien vajalta Lauttasaaren
pohjoisrannalta. Kauimmat kohteet ovat varisn etäällä päiväretkiä
ajatellen, mutta onneksi lähisaaristossamme on paljon hyviä telttailun
mahdollistavia saaria. Opas on tarkoitettu vain DK:n sisäiseen käyttöön
ja sen laajempi levittäminen ilman tekijän lupaa ei ole sallittua.

Aluekartat ovat mittakaavassa 1:30000 (Lauttasaari, Laajalahti ja
kantakaupunki) tai 1:45000 (muut alueet). Tarkemmat saarikartat ovat
mittakaavassa 1:15000...1:25000.

Tekijä
Tämä on oppaan toinen versio ja siitä löytynee edelleen jotain
vanhentunutta tai virheellistä tietoa. Näistä pyydetään kertomaan
tekijälle, jotta tieto olisi mahdollisimman oikeaa ja voidaan päivittää
seuraavaan versioon. Oppaan on tehnyt Pekka Vehniäinen,
pekka.vehniainen (at) welho.com.

Tekijä on vieraillut lähes kaikissa oppaassa esitetyissä kohteissa tai
kiertänyt ne lähietäisyydeltä muutamaa poikkeausta lukuun ottamatta,
Osasta vierailuista on jo kulunut pidempi aika, joten tilanne kohteessa on
saattanut muuttua sen jälkeen tai sitten muistikuva on epätarkka.

Merkintöjen selitykset
Kartoilla kohteet on numeroitu ja ne ulkoilusaaret,
joista on tarkemmat saarikartat, on merkitty kirjaimin.

Saarikarttoihin on mustalla nuolella merkitty kajakeille
sopiva rantautumispaikka.

Sinisellä katkoviivalla on merkitty kapeikot, joet tai
sillanaluset, joista pääsee melomaan. Jotkin
kapeikoista voivat olla matalan veden aikaan vaikeasti
kuljettavia.

Ympyröidyillä kirjaimilla on osoitettu reittiveneen
pysähdyspaikat (V), pienvenesatamat (S), kahvilat
(K), ravintolat (R), museot (M) sekä uimarannat (U).

Kaikkia yksittäisiä palveluita ei ole osoitettu kirjaimin,
jos niitä on alueella runsaasti (esim. Suomenlinna) tai
jos ne ovat kauempana rannasta tai muuten melojan
kannalta irrelevantteja.

Lähteet
Kartat: Maanmittauslaitoksen Kansalaisen karttapaikka -sivusto,
2020

"Saaristo-opas" Helsingin kaupungin liikuntavirasto, merellinen
osasto, 2010/2014

www.espoo.fi/ulkoilusaaret

www.hel.fi/Helsinki/fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/ulkoilu/saaristossa/

www.hagerlund.net/espoon-ulkoilusaaret

https://www.naturaviva.fi/fi/vuosaari/itahelsinginulkoilusaaret/

Wikipedian artikkelit

Useat eri internet-lähteet

Helsingin Sanomat, Nyt-liite, 17.7.2020, "Nirvanoita kaikille",
Susa Junnolan haastattelu Helsingin kesäparatiiseista

Helsingin Sanomat, 2.6.2013, Itäisen Helsingin ulkoilusaaria,
Anna-Riitta Sippola

Valokuvat: Pekka Vehniäinen
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6 Espoon ulkosaaristo

3 Espoon itäinen saaristo

4 Suvisaaristo
ja sen ympäristö

7 Helsingin lounainen saaristo

9 Helsingin kaakkoinen saaristo

1 Lauttasaari ja
sen lähisaaristo

2 Laajalahti ja
Seurasaarenselkä

8 Helsingin kanta-
kaupungin rannat

10 Vanhankau-
punginselkä
ja Kruunu-
vuorenselkä

5 Espoon
lounainen
saaristo

11 Helsingin
itäinen saaristo

Aluejako 1:100000

Osa-alueet
Tässä kohdeoppaassa on alueet jaettu oheisen kartan
mukaan esitetyssä numerojärjestyksessä. Oppaassa
ei ole Kirkkonummen tai Sipoon eikä aivan
itäisimmän Helsingin tai Espoonlahden
perukan kohteita.
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1:100000Melontaetäisyydet DK:n vajalta

Melontaetäisyydet DK:n vajalta
Oheisessa kartassa on esitetty käyrillä suurpiirteiset
etäisyydet DK:n vajalta suorinta melontareittiä
pitkin. Huomattava on, että tavallisesti toteu-
tunut reitti on jonkin verran pidempi,
koska meloessa ei aina edetä
suorinta mahdollista
reittiä pitkin.
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Lauttasaari ja sen lähisaaristo
Lauttasaaren ympärimelonta (Drumsö runt) on
klassinen keskiviikkomelontaretki, jonka pituus on aika
tarkalleen 10 km. Siihen voi yhdistää lähisaarten
kiertämistä tai tauon esim. Käärmeluodoilla, jotka ovat
tämän alueen ainoat varsinaiset ulkoilusaaret.

1 Lauttasaari
Drumsö Kanotisterien kotisaari, jonka pinta-ala on n.
385 ha. Saarella asuu n. 23000 asukasta.

2 Laukkaniemensalmi ja Kaskisaaren silta 1 km
Katajaharjun pohjoiskärjen Laukkaluodon ja
Kaskisaaren välinen salmi, jonka ylittää kevyen
liikenteen silta, jonka alla kannattaa varoa hyppääjiä.

3 Koivusaari, venesatama ja Vaskiniemi 2 km
Länsiväylän pääsee alittamaan Koivusaaren ja
Lauttasaaren välissä Koivusaaren metroaseman
vieressä. Koivusaaren molemmin puolin on pien-
venesatamat. Koivusaaren muutos asuinalueeksi
alkanee 2020-luvulla. Vaskiniemessä on saunaseuran
sauna.

4 Tiirasaari 3 km
Yksityinen saari, jonne maihinnousu on kielletty.

5 Mäntysaari 3,5 km
Mökkisaari, jossa on myös Merimelojien sauna ja pikku-
mökki. Saareen ei ole syytä rantautua ilman kutsua.
Kajakilla saaren voi ohittaa hyvin länsipuoleltakin.

6 Käärmekarit 4,5 km
Kolmen pienen kallioluodon kokonaisuus, jossa ei ole
palveluita eikä telttailu ole sallittua. Luodoille voi
kuitenkin rantautua.

1:30000 / 1:15000Lauttasaari ja sen lähisaaristo
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7 Länsiulapanniemi 3 km
Niemessä on Poliisien kesäkoti sekä poliisien ja HKL:n
kesämajoja.

8 Hevosenkenkälahti, Tiiraluoto ja Nahkahousut
4 km
Lahden pohjukassa on hiekkaranta kahviloineen ja
DPK:n melontavajat. Tiiraluoto on rauhoitettu luoto ja
Nahkahousut-nimisellä saarella on venepajaraken-
nuksia.

9 Särkiniemi ja Veijarivuori 4 km (länsikautta)
Ulkoilualue, joka tunnetaan myös nimellä Ryssänkärki.
Alueella on paljon kesämajoja. Vattuniemen etelä-
rannalla on uimaranta. Kahvilakin löytyy.

10 Sisä- ja Ulko-Hattu 4 km (itäkautta)
Kaksi pientä saarta Vattuniemen eteläpuolella. Sisä-
Hattuun pääsee kahlaten Vattuniemestä ainakin matalan
veden aikaan. Kajakilla ei siis kannata yrittää silloin sen
pohjoispuolitse.

11 Vattunokka, Lauttasaarenselkä ja venesatamat
3 km
Lauttasaarenselällä on paljon pienveneliikennettä. Jos
on kiertämässä Lauttasaarta, niin kannattaa pysytellä
selän länsireunassa, jotta ei tarvitse ylittää väylää.
Lauttasaaren itälaidalla on useita venekerhoja
satamineen.

12 Lauttasaarensalmi 1,5 km
Salmi erottaa Lauttasaaren Salmisaaresta. Molempien
siltojen ali pääsee melomalla mistä vaan. Kannattaa
pysytellä jommassakummassa reunassa, koska keskellä
on veneväylä.

A Käärmeluodot 4 km
Käärmeluodot on kolmen saaren saariryhmä, joskin
itäinen Käärmeluoto on vain matala kallioluoto.

Läntinen Käärmeluoto on saarista suurin (n. 2,7 ha).
Se on korkea kallioinen saari, jossa on keittokatos ja
käymälä. Saari on erittäin sopiva melojien lähiretki-
paikaksi, koska sen pohjoiselle hiekkarannalle on
helppo rantautua ja saari on muutenkin mukava.
Telttailu on sallittua ja hyviä telttapaikkoja löytyy
useampia. Saareen ei ole reittiveneyhteyttä.

Pohjoinen Käärmeluoto on pienempi (n. 1,1 ha)
kallioinen saari, joka on myös ulkoilukäytössä.
Käymälä. Telttailu on sallittua.

Läntinen
Käärmeluoto

Pohjoinen
Käärmeluoto

Itäinen
Käärmeluoto
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9 Tarvo 5 km
Tarvossa on Akseli Gallen-Kallelan
museo Tarvaspää kahviloineen,
jonne voi rantautua kajakilla.

10 Iso Huopalahti 5...6 km
Tarvon ja Munkkiniemen yhdistävä
kevyen liikenteen silta ei mahdol-
lista melomista sen alitse, joten jos
haluaa päästä kajakilla Isolle
Huopalahdelle, niin puinen silta
pitää ylittää vetämällä tai kanta-
malla kajakki sen yli. Uusi silta on
rakenteilla. Turunväylän ali pääsee
meloen. Iso Huopalahti on matala ja
ruovikkoinen lahti, johon laskee
kaksi pientä jokea: Monikonpuro ja
Mätäjoki. Monikonpuroa pääsee
melomalla noin kilometrin sisä-
maahan.

11 Munkkiniemi 3,5...4,5 km
Munkkiniemen rannassa on uima-
ranta ja kahvila.

12 Pikku Huopalahti 4,5 km
Pikku Huopalahden pohjukkaan
saakka pääsee hyvin kajakilla.

13 Seurasaarensalmi, Meilahti ja
Pukkisaaret 3 km
Meilahden rannoilla on presi-
denttien asunnot Tamminiemi
(museona, pihapiirissä on myös
kahvila ja sauna) ja Mäntyniemi.
Seurasaareen vievän sillan ali
mahtuu hyvin kajakilla. Pukkisaariin
rakennettu rautakautinen kauppa-
kylä.

14 Seurasaari 2...3 km, 46 ha
Seurasaari on Helsingin vanhin
kansanpuisto, jonne on kerätty
vanhoja rakennuksia ulkoilma-
museoksi. Saaren länsilaidalla on
nudistien uimarannat, joiden läheltä
ei ole syytä meloa. Seurasaaren
kiertolenkki on 6 km.

15 Rajasaari, Taivallahti ja
Humallahti 3 km
Rajasaaren itäpuolitse pääsee
kajakilla. Café Regattassa voi
käydä kahvilla. Merimelojien ja
HKK:n kalustovajat ovat vierekkäin
Rajasaaren itäpuolella.

1:30000Laajalahti ja Seurasaarenselkä
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16 Hietaniemi 2,5 km
Hietaniemessä on suosittu uima-
ranta palveluineen. Kajakilla ei ole
syytä rantautua uimarannalle.

17 Lapinlahti 2,5 km
Lapinlahden vanhan mieli-
sairaalan käytöstä kiistellään
parhaillaan. Rannassa on kahvila.
Kajakista voi katsella vanhoja
rakennuksia ja Hietaniemen
hautausmaan muuria.

18 Seurasaarenselkä ja sen
saaret
Seurasaarenselällä on paljon
väyliä, joissa on vilkasta vesi-
liikennettä. Porsas-nimiseen
saareen voi rantautua, mutta
siellä ei ole mitään erityistä
nähtävää.

Laajalahti ja
Seurasaarenselkä
Länsiväylän pohjoispuolelta löytyy
paljon kajakilla vierailtavia kohteita.
Varsinaisia retkeilysaaria ei tällä
alueella ole eikä telttailu ole missään
sallittua.

1 Mustasaari 1 km
Mustasaaressa on seurakuntien
toimintakeskus. Saaressa on kahvila ja
hiekkaranta, johon voi rantautua
mukavasti kajakilla. Saaresta on
kävelysilta viereiseen Hevossaareen.
Sillan ali voi meloa.

2 Kaskisaari 1 km
Kaskisaari on asuttu saari, jonka voi
kiertää meloen.

3 Keilalahti ja Keilaniemi 2 km
Keilalahdessa on venesatama ja
Laguuni-vesiurheilukeskus. Lahdella
on vilkasta pienveneliikennettä. Leppä-
luoto on yksityinen saari, muut pikku-
saaret ovat rakenmattomia.

4 Lehtisaari 1,5...2,5 km, 68 ha
Lehtisaaren pääsee hyvin kiertämään
meloen. Lenkin pituudeksi tulee n. 6
km. Pääosin seurakuntayhtymien
omistamassa saaressa asuu n. 1250
henkeä.

5 Kuusisaari 2,5...3 km, 40 ha
Kuusisaaren kierron voi yhdistää
Lehtisaaren kiertoon. Kuusisaaressa
voi vierailla Didrichsenin ja Gyllen-
bergin taidemuseoissa saaren pohjois-
laidalla. Saaren kiertolenkin pituudeksi
tulee n. 7 km.

6 Otaniemi 2,5...4 km
Otaniemen itärantaa voi meloa, mutta
siellä ei ole mitään erityisiä attraktioita
melojalle.

7 Laajalahti
Laajalahden länsiosa on luonnon-
suojelualuetta, jossa melominen on
kiellettyä.

8 Ruukinranta 5 km
Ruukinrannassa on pienvenesatama,
jossa ei ole palveluita. Luontokeskus
Villa Elfvik (mm. kahvila ja lintutorni) on
kävelyetäisyydellä pienvenesatamasta.
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2 Karhusaari 2...3 km
Karhusaari on itse asiassa niemi Länsiväylän eteläpuolella. Sen
itärannalla on 1800-luvulla rakennettu Sinebrychoffin huvila, joka
on vuokrattava juhlatila ja jolla on hyvä laituri Hanasaaren
suuntaan. Karhusaaren etelärannalla on yleinen uimaranta.

3 Otsolahti 3,5 km
Otsolahti on Länsiväylän pohjoispuolelle sijoittuva matala meren-
lahti, jossa on pienvenesatama ja kajakkivuokrauspiste.
Satamassa on myös kahvila.

4 Westend 3...4 km
Westendin rannoilla voi kajakista katsella vauraita merenranta-
huviloita. Westendin uimaranta on Länsiväylän kupeessa ja siellä
on jäätelökioski.

5 Småholm 4,5 km, 2 ha
Pieni metsäinen saari Tvijälpin vieressä. Saaressa ei ole raken-
nuksia tai palveluita. Sen pohjoisrannan rantakalliolle voi mennä
pitämään taukoa, mutta saaressa ei ole mitään erityistä syytä
pysähtyä.

6 Varsasaari 5 km, 15 ha
Varsasaaressa on noin 250 kesämajaa. Saaren etelärannalla on
yleinen uimaranta. Pohjoisrannalla on vuokrattava sauna. Varsa-
saaressa saa telttailla uimarannan lähellä viiden euron maksua
vastaan. Saarella on mm. uimakopit, suihku ja vesipiste, keitto-
katos ja käymälä.

7 Mellsten 6 km
Mellsten on pitkä ja aktiivisessa käyttössä oleva hiekkaranta, jossa
myös purjelautailijoilla on varastokonttinsa. Kesäkahvila Biten on
rannan itäpäässä.

8 Haukilahden venesatama ja Gräsanoja 7 km
Haukilahden venesataman yhteydessä on ravintola, kahvila ja
jäätelökioski. Satamaan laskee Gräsanoja, jota pitkin voi meloa
aina Länsiväylälle asti eli yli kilometrin sisämaahan.

9 Miessaari ja sen lähisaaret 7...8 km
Miessaari (n. 60 ha) on puolustusvoimien käytössä ja maihin-
nousu on kielletty. Sen ympärillä on useita mökkisaaria, joissa ei
ole yleisiä alueita. Asumattomalle Pikku Miessaarelle Miessaaren
itäpuolella voi rantautua.

10 Stora Ådholmen ja sen lähisaaret 7 km
Stora Ådholmen (11 ha) ja sen länsipuoliset Lilla Ådholmen ja
Haraholmen ovat mökkisaaria. Stora ja Lilla Ådholmenin välissä on
kivikkokannas, eikä siitä kannata meloa. Stora Ådholmenin itä-
puolisten luotojen väleistä pääsee melomaan, mutta osalle niistä
on lintujen pesimäaikaan (31.7. saakka) maihinnousu kielletty.

11 Vehkasaari 4,5 km, 9 ha
Vehkasaari on mökkisaari. Sen erikoisuus on saaren lounais-
osassa oleva kapea kanava, jonka läpi pääsee melomalla.

12 Niittysaaret 3,5 km
Mökkisaaria, joiden väleistä pääsee melomalla.
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B Korkeasaari 4 km, 5,7 ha
Korkeasaari (Espoon Korkea-
saari, ei siis Helsingin saman-
niminen saari, jossa on eläin-
tarha) on metsäinen ulkoilu-
saari, jonka huippu nousee n.
20 metrin korkeuteen. Saaren
länsipäässä on kiva korkea
kallio, mutta muuten saari on
melko tylsä, koska metsä on
varsin tiheää ja vaikeasti
kuljettavaa. Saaressa on tulen-
tekopaikka, mutta ei muita
palveluita.

C Käärmesaari 5 km, 8,2 ha
Käärmesaari on Helsingin
Käärmeluotojen lähellä eli myös
helppo ja mukava päiväretki-
kohde vajalta käsin. Se on
Espoon ja Helsingin yhteinen
ulkoilusaari, ja se sijaitsee
aivan kaupunkien rajan tuntu-
massa, Espoon puolella
kuitenkin. Käärmesaaressa on
mm. tulentekopaikkoja. Saari
on kallioinen ja melko jyrkkä-
piirteinen.

A Tvijälp 4,5 km, 11 ha
Tvijälp on ulkoilusaari, jossa ole palveluita. Telttailu ei ole sallittua.
Saaressa on yksi yksityinen mökkikiinteistö ja muu osa saaresta on
käytettävissä ulkoiluun. Saaren keskellä on laguunimainen ruovik-
koinen lahti, jonne voi meloa. Saaren eteläosa on kallioisempaa ja
pohjoisosa matalampaa ja metsäisempää. Kuvassa myös Varsa-
saari.
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Espoon itäinen saaristo
Espoon itäinen saaristo on helposti DK:n vajalta saavutettavissa ja siellä on paljon
kiinnostavia kohteita sekä muutamia ulkoilusaariakin. Suuri osa saarista on kuitenkin
yksityisiä mökkisaaria.

1 Hanasaari 2 km
Hanasaaressa on ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, kongressihotelli ja ravintola.
Hanasaaren kaakkoisrannalla on vettä suihkiva taideteos, jonka vierelle voi meloa.
Huomaa, että Hanasaaren ja Koivusaaren välistä ei pääse Länsiväylän alitse.
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4 Svinö ja Svinösund 10...12 km
Svinössä (n. 1,3 km2) on suurten omakotitalojen lisäksi pieni kauppa, joka ei
tosin ole melojan kannalta kovin lähellä rantaa sekä pieni venesatama, jossa
on huoltoasema/kioski. Svinösund erottaa saaren mantereesta ja siitä pääsee
hyvin meloen läpi, tosin veneliikenne on usein vilkasta. Sillan kupeessa on
reittivenepysäkki ja kioski.

5 Skataholmen, Svartholmen ja Bredviken 10...11 km
Svinön itä- ja kaakkoispuolisia on pienehköjä asuttuja saaria, joihin on
tieyhteys Svinöstä tai Suvisaaristosta. Bredviken jää Svinön ja Suvisaariston
väliin ja on tunnelmaltaan järvimäinen mataline ja vehreine rantoineen.
Melontaseura Canoan vajat ovat Bredvikenin länsirannalla. Saarten väleistä
on paljon erilaisia melomiseen hyvin sopivia reittejä, mutta rantautumis-
paikkoja on yksityisillä rannoilla niukasti.

6 Suvisaaristo 11...13 km
Suvisaaristo-saari (n. 2,4 km2) koostuu kahdesta yhteen kuroutuneesta
saaresta Ramsöstä ja Bergöstä. Toisaalta Suvisaaristo on myös nimi
varsinaisen Suvisaaristo-saaren lisäksi ympäröivälle saaristolle ja kaupungin-
osalle. Tässä Espoon suurimmassa saaressa on pientaloja ja metsää. Ainut
palvelu on Byvikenin venesataman ravintola. Bergön puolella on suurehko
luonnonsuojelualue, jossa on luontopolku.

7 Moisö 13 km
Kapea ja pitkä asuttu saari, jonne on ajosilta Ramsöstä. Moisön ja Ramsön
välistä pääsee hyvin melomaan.

8 Kopplorna 13 km
Saariryhmä, jonka saarten väleissä voi meloa, mutta rantautumismahdol-
lisuuksia ei näillä mökkisaarilla oikeastaan ole. Suurin saari on Malmkopplan
(13 ha) ja parin muunkin saaren nimet päättyvät "kopplan". Malmkopplanin ja
Hamnkopplanin sekä Malmkopplanin ja Träskkopplanin välisten matalien
kävelysiltojen ali pääsee kajakilla.

9 Stora Bodö ja Bodökobben 11 km
Stora Bodö on suurehko (17 ha) saari, jonka länsi- ja pohjoisosassa on
muutama mökki, mutta itäosaan voi rantautua. Saaren eteläosa on kuusik-
koista metsää ja pohjoisempana on myös kalliorantaa. Melojan kannalta
kiinnostavampi on pieni (1,2 ha) Bodökobben, jossa ei ole mökkejä. Saari ei
ole varsinainen ulkoilusaari, mutta siellä voi retkeillä ja muutamalle teltallekin
löytyy tilaa.
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Suvisaaristo ja sen ympäristö
Tämän alueen ainut varsinainen ulkoilusaari on Iso Vasikkasaari. Rannat
ja saaret ovat pääosin rakennettuja ja asuttuja tai muuten yksityisiä.

1 Suomenojan venesatama 10 km
Suomenojan eli Finnoon muutos teollisuus- ja varastoalueesta sekä
venesatamasta asuinalueeksi on käynnistynyt. Ranta-alueen raken-
taminen on edessä 2030-luvulla ja siellä oleva Espoon suurin pienvene-
satamakin järjestellään uudelleen. Satamassa on pieni kahvila. Lämpö-
voimalaitos hallitsee piippuineen maisemaa. Pienelle Pirisaarelle
sataman edustalla voi rantautua, mutta saaressa ei ole mitään erityistä
nähtävää. Tiheä kaislikko estää melomisen Finnobäcken-purolle.

2 Kaitalahti, Hanikka ja Rullaniemi 11 km
Kaitalahti on ruovikkoinen lahdenpohjukka, jonka lintuja voi käydä
tiirailemassa lintutornista. Matasaaressa on seurakuntien toimintoja.
Rullaniemessä on huvilamuseo Villa Rulludd ja Espoon Eskimoiden
kajakkivajat.

3 Soukanniemi ja Espoonlahden rannat 12...20 km
Soukanniemessä on pieni pienvenesatama (Amiraalisatama), jossa ei
ole palveluita ulkopuolisille. Melojille niemellä ei ole erityisiä kohteita. Jos
intoa riittää, melomista voi jatkaa Espoonlahtea pohjoiseen Soukan,
Laurinlahden ja Kivenlahden rantoja pitkin. Rannat ovat melko raken-
nettuja ja osin yksityisiä.

A Iso Vasikkasaari 8 km, 24 ha
Iso Vasikkasaari on Espoon aktiivisin ulkoilu-
saari. Sinne on tiheä reittiveneliikenne ja
pienveneille on hieno satama saaren lounais-
osassa. Saaressa toimii kesäravintola Gula
Villan. Arkkitehtonisena erikoisuutena on saaren
pohjoisrannan mereltä näkyvä kreikkalais-
henkinen paviljonki, joka on yksityisellä maalla.
Saaressa on korkeita kallioita, uimarantoja,
näkötorni ja metsiä ulkoilupolkuineen. Saaresta
löytyy nurmikkoalueita sekä useita keitto-
katoksia ja käymälöitä. Telttailu ei ole sallittua.
Pieneen Vasikkasaareen kulkenut kävelysilta on
katkaistu ja saarten välisestä salmesta pystyy
melomaan.
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Espoon lounainen saaristo
Espoon lounainen saaristo on jo melko etäällä Lauttasaaresta päiväretkeä
ajatellen. Jos retkeen yhdistää yhden yön yöpymisen, niin tällä alueella on
paljon sopivia kohteita. Suurin osa saarista on kuitenkin mökkisaaria.
Useamman päivän retkellä voi jatkaa Kirkkonummen saaristoon.

A Pentala 15...16 km, 130 ha
Pentala on erityisen mielenkiintoinen retkikohde vaikka
kokonaiseksi päiväksi. Saaren kiinnostavin luontokohde on sen
keskellä oleva järvi, jossa on vieläpä saari. Järvi on lähde-
pohjainen ja lähes 10 metriä merenpinnan yläpuolella. Sen pääsee
kiertämään polkua pitkin (noin 2,5 km kävelylenkki pursiseuralta).
Toinen kiinnostava luontokohde on Diksandin uimaranta saaren
etelärannalla. Saaren koillisosassa on pursiseuran rakennus,
jossa on kesäravintola terasseineen. Pursiseuran länsipuolella on
Pentalan saaristolaismuseo eli vanha kalastajapihapiiri, jossa
pääsee tutustumaan 1800-luvun saaristolaiselämään. Museolla on
myös kahvila. Kajakilla voi rantautua pursiseuran ja saaristolais-
museon väliin. Suurin osa saaren rannoista on mökkikäytössä.
Kaupungin omistuksessa olevista alueista suurin osa on luonnon-
suojelualueita ja niiden käyttö on rajoitettua. Pentalaan pääsee
myös reittiveneellä. Yöpyminen ja telttailu eivät ole sallittuja.

B Stora Herrö 16 km, 44,3 ha
Stora Herrössä on sekä kaupungin omistamaa ulkoilualuetta että
yksityisiä mökkitontteja. Ulkoilualue on saaren itä- ja pohjois-
päässä. Saaren eteläosassa on pieni luonnonsuojelualue.
Saareen pääsee reittiveneellä, laituri on saaren luoteisosassa.
Stora Herrössä saa telttailla ja siellä on useita grillikatoksia,
tulentekopaikkoja ja käymälöitä. Saaren pohjoispäässä kallion
huipulla on näkötorni ja saaren itäosassa on kaksi pientä
hiekkarantaa.

C Rövargrundet 14,5 km, 0,8 ha
Pieni kallioinen saari, jossa on vain vähän puustoa. Saarella saa
telttailla, mutta tilaa on vain muutamalle teltalle. Tulentekopaikka
ja käymälä.

D Rövaren 15 km, 9,1 ha
Kaunis kallioinen ulkoilusaari, jonne
pääsee myös reittiveneellä. Suosittu
telttailusaari. Saarella on katoksia,
tulentekopaikkoja ja käymälöitä sekä
uimaranta.

E Kaparen 16 km, 4 ha
Pienehkö kallioinen saari Rövarenin
lounaispuolella. Telttailu on kielletty,
mutta muuten ulkoilu on salllittua.
Keittokatos ja käymälä.

Kaparenin eteläpuolisella Kapar-
kobbenilla (1,4 ha) on jokin pieni
mökki.
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Espoon ulkosaaristo
Espoon ulkosaaristossa on muutamia erinomaisia
päivä- tai yöretkikohteita. Uloimmat saaret ovat
varsin ulkona merellä, mikä pitää huomioida sää-
olosuhteissa.

1 Lehtisaaret 11 km
Saariryhmä, jonka rannat ovat lähes täysin
yksityisiä mökkitontteja. Saaren keskellä on
pirunpelto. Melojan kannalta Lehtisaaret on hyvä
kohde läpimelottavaksi esim. matkalla varsi-
naisille ulkoilusaarille. Ison ja Pienen Lehtisaaren
välissä on ruovikkoinen salmi, josta pääsee
kajakilla läpi. Ison Lehtisaaren ja Sumparenin
välissä on myös melottava salmi, jonka etelä-
laidalla on Tuomelan veneveistämö, jossa on
rakennettu veneitä vielä 1960-luvulla. Sumparenin
eteläisessä kärjessä Sumparhällenissä ei ole
mökkejä ja sinne voi hyvin rantautua. Sumparenin
ja Sumparhällenin erottaa toisistaan vain kapea
kannas, jonka yli kajakin voi kantaa.

1:45000 / 1: 15000Espoon ulkosaaristo
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A Torra Lövö 9,5 km, 3,9 ha
Ulkoilu- ja telttailusaari, jonne reittivene ei liikennöi
ja on siksi hyvä kohde yksityisyyttä kaipaaville
melojille. Kallioita ja louhikkorantoja. Saareen
mahtuu hyvin viitisen telttaa, tarvittaessa enem-
mänkin. Saaressa on keittokatos ja käymälä.
Rantautuminen pohjoisrannalta, jossa on poliisien
maja. Vanhemmissa kartoissa saaren nimi on
muodossa Torr Lövö.

B Gåsgrund 12 km, 9,8 ha
Suosittu kallioinen ulkoilu- ja telttailusaari, jonne
pääsee myös reittiveneellä. Saaressa on keitto-
katoksia ja käymälöitä sekä vapaassa käyttössä
oleva sauna.

C Knapperskär 13 km, 4,9 ha
Kaunis silokallioinen ulkoilu- ja telttailusaari, jonne
pääsee myös reittiveneellä. Saaressa on keitto-
katos ja käymälä.
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2 Kytö 16 km, 16 ha
Kytö on puolustusvoimien entinen saari, joka on
palautettu takaisin vanhoille omistajasuvuille 2005.
Saaressa on tulenjohtotorni ja kaksi deaktivoitua
rannikkotykkiä. Saaressa on kolme mökkikiinteistöä eikä
se ole ulkoilusaari. Saaren eteläosa on kuitenkin
rakentamaton ja siellä voi telttailla, kunhan pysyttelee
etäällä pihapiireistä.

3 Stenskär 15 km
Stenskär on Espoon eteläisin varsinainen saari. Tai
oikeammin siinä on kaksi saarta, joista läntisempi on
selvästi suurempi. Läntisen Stenskärin pinta-ala on n. 4
ha. Se on kallioinen ja kivinen karu ulkoluoto, jossa on
vain vähän matalaa puustoa. Saarella on pieni linnus-
tajien suojamökki. Saaret ovat luonnonsuojelualuetta ja
tärkeitä lintusaaria. Saarilla ei ole palveluita, eivätkä ne
sovellu hyvin telttailuun.
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Helsingin lounainen saaristo
Lauttasaaren eteläpuolinen saaristo on avointa
ja säille altista. Tallinnan-laivojen laivaväylä
kulkee Melkin ja Pihlajasaaren välissä ja
Ruotsin-laivojen harvoin käytetty sisäväylä on
Rysäkarin ja Koirasaaren välissä.

1 Melkki 6 km
Melkki on puolustusvoimien henkilökunnan
käytössä eikä saarelle saa rantautua. Saaren
voi kiertää meloen. Melkin ja Lauttasaaren
kiertolenkki on n. 13 km.

2 Korkeakupu ja sen lähiluodot 6 km
Korkeakupu on pieni (n. 0,3 ha) kallioluoto,
jossa on vain vähän kasvillisuutta. Se erottuu
korkeampana muista lähiluodoista. Saaren
keskellä on Helsingin ja Espoon rajapyykki.
Korkeakuvulle pääsee parhaiten rantautumaan
lännestä. Se ei ole varsinainen ulkoilusaari eikä
siellä ole palveluita, mutta siellä voi oleilla
jokamiehenoikeuden puitteissa. Muut luodot sen
ympärillä ovat matalia lintuluotoja.

1:45000 / 1: 15000Helsingin lounainen saaristo
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A Pihlajasaaret 5 km
Pihlajasaaret koostuu kahdesta saaresta:
Läntisestä ja Itäisestä Pihlajasaaresta. Saaret
ovat olleet jo vuodesta 1928 ulkoilualuetta. Niitä
yhdistää kävelysilta, jonka alta voi hyvin meloa.
Saariin pääsee myös vesibussilla ja pienveneitä
varten on satama läntisen saaren pohjoislaidalla.
Suuremmalla läntisellä saarella on yleinen
uimaranta, kahvila ja ravintola. Itäisellä saarella
on mm. nudistiranta ja pieni vuokrattava sauna.
Itäisessä saaressa saa telttailla vanhan
linnoitusmuurin sisällä maksua vastaan. Itäisen
saaren halkaisee kapea mutta melottava kanava.
Saarten yhteenlaskettu pinta-ala on n. 26 ha.
Lauttasaaren, Jätkäsaaren ja Pihlajasaarten
välisellä merialueella on useita hyvin vilkkaasti
liikennöityjä väyliä.

B Mäntykari 7 km, 2,2 ha
Kallioinen Mäntykari on hyvä päiväretkikohde,
vaikka saaressa ei olekaan palveluita. Saaren
keskellä on pieni linnustajien maja. Saaressa saa
telttailla, tosin hyviä telttapaikkoja on niukasti.

C Tammakari 8 km, 3,4 ha
Tammakarin eteläosa on kivikkoista ja pohjoisosa
kallioisempaa ja metsäisempää. Telttailu on
sallittua ja saaresta löytyy useita kelvollisia
telttapaikkoja ainakin saaren korkeimman
kohdalla olevan kivikummelin läheltä. Saaressa ei
ole mökkejä eikä palveluita.

A

3 Rysäkari 9 km, 9 ha
Rysäkari on entinen puolustusvoimien saari, joka on
siirtynyt yksityiseen omistukseen 2000-luvulla.
Saarella on tulenjohtotorni ja muita sotilas-
rakenteita. Saarelle ei saa rantautua ilman lupaa.

4 Koirasaari 10,5 km, 2 ha
Koirasaari on melko karu ulkoluoto, jossa on vain
vähän haapametsää ja muuta kasvillisuutta.
Saarella on Merilinnustajat ry:n metsästysmaja.
Telttailu on sallittua, mutta mitään palveluita saarella
ei ole.

5 Louekari 9 km, 0,6 ha
Pieni karu kallioluoto, jossa pesii lintuja. Sen huippu
on n. 5 m merenpinnan yläpuolella. Luodolla on
saksalaisille sotilaille omistettu puinen risti.

6 Katajaluoto ja Satamakarit
Katajaluoto on puolustusvoimien linnoitussaari,
jonne maihinnousu ei ole sallittua. Katajaluodon
pohjoispuolisilla Satamakareilla on rakennuksia.
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Helsingin kantakaupungin
rannat
Urbaani meloja voi kiertää Helsingin
kantakaupunkia meloen, kun saaristo
alkaa kyllästyttää. Melominen ei ole aina
helppoa, koska vesiliikennettä on paljon.

1 Salmisaari 2 km
Salmisaaren rannat ovat rakennettuja ja
korkeareunaisia.

2 Ruoholahti ja Ruoholahden kanava
2...3 km
Ruoholahden kaupunginosan läpi
pääsee mukavasti melomaan 1990-
luvulla rakennettua kanavaa pitkin.
Kanavasta on yhteys Hietalahdelle
melottavaa putkea pitkin.

3 Jätkäsaari 3...4 km
Jätkäsaaren kaupunginosa rakentuu
vielä pitkään 2020-luvulla. Sen itä-
laidalla on Tallinnan-laivojen terminaali.

4 Hietalahti 3,5 km
Hietalahden satama-altaaseen pääsee
meloen Ruoholahden kanavaa pitkin tai
Jätkä- ja Hernesaarten välistä.

5 Hernesaari ja Munkkisaari 4...5 km
Nämäkin alueet muuttuvat suurelta osin
satama- ja teollisuusalueesta asuin-
alueeksi 2020- ja 2030-luvuilla.
Melojalle kiinnostavia palveluita löytyy
kaakkoisrannalta: esim. Löyly-sauna
Café Birgitta. Munkkisaaressa on
uimaranta.

6 Merisatama 6 km
Saarilta löytyy venepaikkojen lisäksi
bensa-asema ja ravintoloita. Uuni-
saaressa on uimarantakin ja rantau-
tuminen on kajakilla helppoa. Myös
mantereen puolella on useita kahviloita.
Sirpalesaaren pääsee kiertämään
meloen ja Uunisaarten välistä mahtuu
kajakilla matalan sillan ali.

7 Harakka 6,5 km, 8 ha
Harakan saaressa on luontokeskus,
luontopolku ja kasematteja. Saaren
eteläosan luonnonsuojelualueella
liikkuminen ja maihinnousu ovat
kiellettyjä. Harakan päärakennuksessa
on taiteilijatyöhuoneita ja kokoustiloja.
Kajakilla paras rantautumispaikka on
saaren itärannalla.
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8 Särkkä 7 km
Särkässä on ravintola, pursiseura ja
linnoituslaitteita. Meloja voi rantautua
itärannalta.

9 Luoto (Klippan) ja Valkosaari 7,5 km
Luodolla on ravintola ja Valkosaarella
pienvenesatama venekerhoineen ja
ravintoloineen.

10 Eteläsatama ja Kauppatori 8,5 km
Eteläsatamassa on Ruotsin-laivojen
terminaalit sekä muiden pienempien
laivojen ja reittiveneiden (mm. Suomen-
linnan-lautan) laitureita. Melojalle rannat
ovat turhan korkealla.

11 Katajanokka 8...9 km
Katajanokan kaupunginosan ympäri voi
meloa eli se on oikeastaan saari. Pohjois-
rannalla jäänmurtajat viettävät kesäänsä.
Etelärannalla on uimala ravintoloineen.

12 Tervasaari ja Pohjoissatama 9,5 km
Pohjoissatamassa on muutamia histo-
riallisia laivoja ja veneitä. Tervasaari on
melojan kannalta mukava kohde, koska
saaren keskellä olevasta hiekkapouka-
masta pääsee hyvin rantautumaan.
Saaressa on ravintola ja tapahtumalava.

13 Siltavuorensalmi, Eläintarhanlahti ja
Töölönlahti 10...12 km
Helsingin sydämeen pääsee meloen
vaikkapa oopperaan tai musiikkitaloon.
DK:n vajalta matkaa tulee Töölönlahdelle
vesiteitse tosin n. 12 km, kun linnunteitse
etäisyys on vain 4 km. Merihaan rannas-
sa on Kulttuurisauna.

14 Hanasaari, Sompasaari ja
Kalasatama 10...12 km
Entiset satama-alueet muuttuvat asuin-
alueiksi 2020- ja 2030-luvuilla. Rannoilta
löytyy joitain palveluita, mm. ravintoloita.
Sompasaaren läpi pääsee kahta kanavaa
pitkin. Eteläisempi on niin uusi, että se ei
näy vielä kartalla. Sompasaaren etelä-
päässä on kaikille avoin Sompasauna
(joka tosin muuttaa paikkaansa usein)
sekä kahvila. Rantautuminen kajakilla on
hankalaa.
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Helsingin kaakkoinen saaristo
Lähes kaikki tämän alueen saaret ovat
entisiä sotilassaaria ja osa on edelleenkin.

1 Suomenlinna 8 km
Merilinnoitus 1700-luvulta ja UNESCO:n
maailmanperintökohde. Melomalla saaria voi
tarkastella niden väleistä. Rantautuminenkin
on mahdollista useassa eri kohdassa. Saa-
rilla on useita erilaisia palveluita: museoita,
ravintoita ja kahviloita, kesäteatteri sekä
tietysti historiallisia linnoituslaitteita.

2 Pukkisaari 9,5 km
Pienehkö Pukkisaari Vallisaaren eteläpuolella
on vuokrattu Suomenlinnan Eräkävijöille,
eikä sinne toivota ulkopuolisia.

1:45000 / 1:25000Helsingin kaakkoinen saaristo
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3 Santahamina 11...14 km
Santis on suuri sotilassaari, jonne maihinnousu
on kielletty. Sen rannoista on syytä pysytellä
riittävän etäällä. Jos saaren kiertäisi DK:n vajalta,
matkaa kertyisi 28 km.

4 Matalahara 9,5 km
Luonnonsuojelualue, jonka rannasta on pysyttävä
vähintään 25 m etäisyydellä lintujen pesimä-
aikaan (1.4.-15.8.).

5 Kuivasaari 11,5 km
Kuivasaaren linnakkeelle pääsee vain opastetuilla
kierroksilla. Saaressa on suuria rannikkotykkejä.

6 Harmaja 9,5 km
Luotsiasema, ei maihinnousua.

A Vallisaari 9 km, 68 ha
2016 yleisölle avautunut entinen
sotilassaari. Saarella on linnoitus-
laitteita, lampi, erilaisia luonto-
kohteita sekä näköalapaikka.
Saareen pääsee myös reitti-
veneellä. Saaren eteläosassa
liikkuminen ja maihinnousu ovat
kiellettyjä rangaistuksen uhalla.
Melojien rantautumispaikat on
osoitettu saaren koillisosaan.
Saaressa ei saa yöpyä eikä
avotulen teko ole sallittua.

B Kuninkaansaari 10 km, 27 ha
Kuninkaansaari avautui samalla
kuin Vallisaarikin ja niitä yhdistää
maapenger. Saaressa on luonto-
kohteita ja linnoituslaitteita.
Melojien rantautumispaikaksi
suositellaan itäistä poukamaa,
jossa on myös uimapaikka.
Saaressa on maksullinen
telttailupalvelu.

C Isosaari 13 km, 84 ha
Entinen sotilassaari avattiin
yleisölle 2017 ja reittivene alkoi
kulkea sinne. Saaressa on
pienvenesatama, ravintola,
sauna, golfkenttä, uimaranta
sekä maksullinen leirintäalue.
Sotilashistoriasta muistuttavat
mm. tykistöpatterit ja torpedokoe-
asema.
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Vanhankaupunginselkä ja Kruunuvuorenselkä

1 Lonna 8,5 km, 1 ha
Pieni saari, joka avautui yleisölle 2014. Saaressa on sauna,
ravintola ja kahvila ja siellä järjestetään myös konsertteja.
Meloja voi rantautua saaren pohjoisrannalle.

2 Katajanokanluoto 8 km
Katajanokanluoto on vuonna 2020 avattu yleisölle. Pienessä
saaressa on kahvila.

3 Hylkysaari 9,5 km, 4 ha
Saaren länsipäädyssä on kookas rakennus, entinen luotsi-
kasarmi, joka on toiminut mm. merimuseona. Nyt saarelle
etsitään uutta käyttöä. Saarelle pääsee maitse vain Korkea-
saaren kautta. Rantautuminen on tällä hetkellä sallittua.

4 Korkeasaari 10 km, 22 ha
Eläintarhasaari, jonne ei voi rantautua melomalla.

5 Verkkosaari, Kyläsaari ja Arabianranta 11...14 km
Verkkosaaren ja Kyläsaaren (eivät enää oikeita saaria) rannat
rakentuvat vähitellen. Kyläsaaren ranta on vielä villi ja
luonnonmukainen. Arabianranta on rakennettu 2000-luvun
alussa. Näillä rannoilla ei ole erityisiä palveluita tai kohteita
melojalle.

6 Vanhankaupunginselkä 11...14 km
Matalalla sisälahdella on mm. kulttuuriekologisen klubin ylläpitämä
Kuusiluodon saari ja kesämajasaari Lammassaari. Vanhankaupun-
ginkosken vieressä on tekniikan museo. Vanhankaupunginselän
koillisosa on luonnonsuojelualuetta, jossa pesi kesällä 2020 meri-
kotkapari.

7 Kulosaari 11...12 km, 1,8 km2

Lähes 4000 asukkaan saarella ei ole erityisiä palveluita tai kohteita
melojan kannalta. Sen pohjoispuolella on hautausmaana toimiva
Leposaari.

8 Kivinokka 13 km
Ulkoilualue, jossa on hiekkaranta, luontopolku, kahvila ja kesä-
majoja.

9 Herttoniemenranta 12 km
Pääosin 1990- ja 2000-luvulla rakennettu Herttoniemenranta tarjoaa
mm. useita meren äärellä olevia ravintoloita. Rakennetut rannat
ovat melojalle turhan korkeita.

10 Laajasalo 10...15 km, 8 km2

Helsingin suurin saari. Saaren länsiosa Kruunuvuorenranta on läh-
tenyt rakentumaan 2010-luvulla ja 2020-luvulla se liitetään kanta-
kaupunkiin ratikkasillalla. Kruunuvuorenrannassa on vanhaan öljy-
säiliöön tehty valotaideteos. Sen pohjoispuolelta löytyy vanha
huvila-alue, jossa on ränsistyneitä puuhuviloita ja pieni lampi ympä-
röivine metsineen. Saaren pohjoisrannalla on Pyysaaren ravintola,
jossa on hyvä terassi, tosin kajakilla on vaikea rantautua. Etelä-
rannalla Stansvikin kartanolla on myös ravintola ja paremmat
rantautumisedellytykset.
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A Vasikkasaari 10 km, 16 ha
Kiva ulkoilusaari, jossa on mm. nuotiopaikka, luontopolku,
vieraslaituri ja käymälöitä. Saaren vanhassa areenaksi
muutetussa öljysäiliössä järjestetään kesäteatteriesityksiä.
Saaressa on myös n. 50 kesämajaa. Telttailu ei ole sallittua.
Vasikkasaaren luoteisnurkassa on Saunasaareksi brändätty
pikkusaari, jossa on vuokrattavia saunoja.

B Mustikkamaa 11 km, 36 ha
Ulkoilusaari, jossa on mm. uimaranta, kahviloita, ravintolalaiva,
kesäravintola ja kesäteatteri. Saarelle on päässyt Kalasatamasta
2016 alkaen kevyen liikenteen siltaa pitkin. Telttailu ei ole sallittua.
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8 Malkasaari 17,5 km, 3,5 ha
Ulkoilusaari, jossa on keittokatos, käymälä ja Rastilan
leirintäalueelta vuokrattavissa oleva sauna. Saa telttailla.

9 Kotiluoto ja Villaluodot 16,5 km
Kotiluodolla on tilaussauna, grillipaikka ja käymälä. Telttailu
on kiellettyä. Kotiluodon itärannalla on venekerhon yksi-
tyinen kiinteistö. Pohjoisella ja itäisellä Villaluodolla on
grillipaikat ja käymälät, telttailu on niissä sallittua. Läntisellä
Villaluodolla ei ole palveluita ja se on tarkoitettu vain
päiväretkeilyyn.

10 Kivisaari 17 km
Seurakuntayhtymän hallussa. Leirikeskus, jossa pidetään
mm. rippileirejä. Päärakennus on hieno jugend-huvila.

11 Satamasaari 17,5 km, 5,5 ha
Tiiviisti rakennettu kesämajasaari. Yhteensä 102 majaa.

12 Iso Iiluoto 18 km, 3,7 ha
Kaupungin työntekijöiden lomasaari. Ei kutsumattomia
vieraita.

13 Pikku Leikosaari 17,5 km, 1,1 ha
Pienellä Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen saarella on
omatoimisauna, jonne pääsee jonotusperiaatteella. Suosittu
päiväretki- ja telttailukohde. Grillipaikkoja ja käymälä. Melo-
jien rantautuminen matalalta kalliolta saaren pohjois-
rannalta.

14 Iso Leikosaari 18,5 km, 6,3 ha
Seurakuntayhtymän hallussa. Leirikeskus. Ollut 1900-luvun
alussa K. J. Ståhlbergin huvilasaarena.

15 Kalliosaari 19,5 km, 4,2 ha
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen saari on retkeily-
käytössä. Keittokatos ja käymälä. Saarella on jyrkkiä
kalliorinteitä. Itäpuolella on uimapaikka. Saaren huippu on
n. 20 m merenpinnasta.

16 Pihlajaluoto 19 km, 3,3 ha
Saaren luoteispää on vuokrattu kalastusseuralle ja muu
saari on virkistysaluetta. Kaakkoispäässä on hienot kalliot.
Grilli ja käymälä. Hyviä telttailupaikkoja.

17 Hattusaari 19 km, 2,6 ha
Pieni hiekkarantainen ja matalakasvuinen saari, joka sopii
hyvin omatoimitelttailuun. Käymälä. Saarella on vanha
kivijalka, mutta ei rakennuksia. Lintusaari, joten vierailut
kannattaa ajoittaa heinäkuusta eteenpäin.

18 Villinki ja Itä-Villinki 14...17 km
Suuressa Villingin saaressa on paljon kesähuviloita, joista
vanhimmat ovat 1860-luvulta sekä muutama ympäri-
vuotinen asuntokin. Kiinnostavin melontakohde ovat sen
eteläpuolisen Kristallilahden sokkelot. Itä-Villinki on
sotilasaluetta ja maihinnousu on kiellettyä. Saarten välistä
ei pääse kajakilla.

1:45000Helsingin itäinen saaristo
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Helsingin itäinen saaristo

1 Laajasalon itäosa ja Jollas 12...15 km
Laajasalossa ja Jollaksessa on mm. uimarantoja ja
pienvenesatamia. Evästauko onnistuu esim. Jollak-
sen ja Villingin välisellä Salmisaarella.

2 Tammisalo 14 km, 73 ha
Asuttu saari, jonka voi kiertää meloen pohjoispuolista
kanavaa pitkin. Kanava on alun perin rakennettu
1700-luvulla ja kunnostettu 2001.
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3 Vartiosaari 15...16 km, 80 ha
Ulkoilusaari, jossa on myös 57 huvilaa ja n. 20
vakituista asukasta. Metsäpolkuja, näkoalapaikka,
jatulintarha ja kesäviikonloppuisin pop-up-kahvila.
Melojien rantautumispaikaksi suositellaan pohjois-
koilliskulmassa olevaa hiekkarantaa. Reposalmen yli
pääsee sähkövenekuljetuksella.

4 Marjaniemi 16 km
Marjaniemessä on Marjaniemen Melojien melonta-
kerhon tilat.

5 Ramsinniemi 16 km
Vuosaaren Ramsinniemessä on vanhoja huviloita ja
uudempia virkistys- ja koulutuspaikkoja.

6 Kallahdenniemi 18 km
Niemellä on mm. kaksi uimarantaa. Vuosaaren
Melontakeskus on niemen juuressa.

7 Aurinkolahti ja Uutela 21 km
Aurinkolahdessa on urbaani uimaranta kahviloineen.
Uutela on virkistysaluetta.
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