
SveaborgS kyrka
Kyrkan byggdes som en 

ortodox garnisonskyrka 1854.  
I början av den finska tiden på 
1920-talet byggdes den om till 
en luthersk kyrka. I kyrktornet 
finns en fyr som fortfarande 
betjänar flygtrafiken och 
sjöfarten.

Stora borggården
Stora Borggården ritades 

av Augustin Ehrensvärd och 
byggdes till fästningens 
huvudtorg på 1760-talet.  
I bombardemanget under 
Krimkriget 1855 skadades den 
svårt. Platsen inrymmer 
Ehrensvärds gravmonument.

torrdockan
Sveaborgs skeppsvarv är 

en av de äldsta torrdockorna i 
världen som fortfarande är i 
drift. Här byggde man på 
1760-talet fartyg till skär-
gårdsflottan under ledning av 
fartygsarkitekten F. H. af 
Chapman. Idag reparerar man 
traditionsfartyg på varvet.

guStavSSvärd
På Gustavssvärd kan man 

se både den ursprungliga 
bastionsbefästningen och 
sjöförsvarslinjen med sina 
sandvallar och kanoner som 
ryssarna anlade under 
1800-talets senare hälft.

kungSporten
Den monumentala 

Kungsporten är symbolen för 
Sveaborg. Den byggdes som en 
ceremoniell port till fästningen 
åren 1753–54. Porten är byggd 
på den plats där Sveriges 
konung Adolf Fredrik lade till 
med sitt fartyg då han kom för 
att bese byggarbetena år 1752.

Innehåller 
karta

De viktigaste sevärdheterna

sjöfästningen

Sveaborg



12
11

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

28
30

32

40

3736

38

26
19

15

35
34

41

45

43

31

22 23

33

39

42

44

24
25

13
14

8
9

10

7

5
6

4

1
3

2

27

29

47

21

16

18

20

46

48

(ENDAST SOMMARTID)

Artillerivikens 
brygga

Kungsportens
brygga

Huvudbryggan

TILL SALUTORGET

(ENDAST SOMMARTID)

ISO MUSTASAARI
STORA ÖSTER SVARTÖC

KUSTAANMIEKKA
GUSTAVSSVÄRDA

SUSISAARI
VARGÖNB

LONNA
LONNANH

VALLISAARI
SKANSLANDET

LÄNSI-MUSTASAARI
VÄSTER SVARTÖE

SÄRKKÄ
LÅNGÖRENF

Gästhamn

Service-
färjan

PIPERS
PARK

(ENDAST SOMMARTID)

Gästhamnen

PIKKU MUSTASAARI
LILLA ÖSTER SVARTÖD

TI
LL

 SA
LU

TO
RG

ET

FÄRJA
(HRT)

FRÅN SALUTORGET (ENDAST SOM
M

ARTID)

VATTEN-
BUSS

VATTENBUSS

VATTEN-
BUSS

(EN
DAST

 SO
M

M
AR

TI
D)

FRÅNSKANSLANDET(ENDASTSOMMARTID)

2
33
34
35

2
5
11
21
20
36
40
41

3
8

24
29
42
44

9
10
12
13
22
23
25
31
39

15
16
18
28
30
37

2

6
7

14
15
18
20
27
38
45

2

4
14
15
18
26
32
32

47

1
19

43
46

45

35
48

N

Ö

S

V

0 100 m     200 m 300 m 400 m 500 m

KONST
Galleri Strandkasernen
HIAP Galleri Augusta
Keramikverkstaden Pot Viapori
Glasstudion Hytti
Det japanska terummet Tokuyûan
Arbetsrum Esa Toivanen

ÖVRIGA TJÄNSTER
Turistinformationen
Hostel Suomenlinna
Sveaborgs bibliotek
Verkstadshallen (Levyhalli)
Gästhamnen
Sommarteatern
Badstranden
Matsäcksboden

SEVÄRDHETER
Minnesplatsen för krigsfångelägret 1918
Sveaborgs kyrka
Torrdockans utsiktsplats
Borggården, Ehrensvärds grav
Gustavssvärds vallar och kanoner
Kungsporten

KONFERENS- OCH FESTLOKALER
ÖPPET PÅ BESTÄLLNING ÅRET OM

Festsalen Pirunkirkko
Smedjesalen & Tunnbindarrummet
O·cersklubben
Barlastrummet
Festsalen Tenaljen von Fersen
Kvarnsalen
Ritrummet
Kurtinen Hamilton-Polhem
Krutkällaren

TRAFIK
Färja (HRT), huvudbryggan
Vattenbuss, 
Artillerivikens brygga 
Vattenbuss, Kungsportens brygga  
Vattenbuss, Lonnans brygga

MUSEER
Leksaksmuseet
Krigsmuseets Manege
Sveaborgsmuseet
Tullmuseet
Ehrensvärdmuseet
Ubåten Vesikko

RESTAURANGER OCH CAFÉER
Restaurang Sveaborgs Bryggeri
Viaporin Deli & Café
Bastion Bistro
Café Vanille
Iskällaren (Jääkellari)
Leksaksmuseets Café Samovarbar
Sveaborgscentrets café
Café Bar Valimo
Restaurang Café Chapman
Café Piper
Restaurang Walhalla, 
Solterrass & Bar
Pizzeria Nikolai
Lonnans restaurang

SHOPPING
Livsmedelsbutik
Iskällarens konstbutik
Leksaksmuseets butik
Sveaborgscentrets butik
Artillerivikens kiosk
Museibutik
Sveaborgs konsthantverkares butik B34

HUVUDRUTT
TUNNEL
KANONER
ÖPPET ÅRET OM
ÖPPET PÅ SOMMAREN,
UNDER ANDRA ÅRSTIDER 
VARIERAR ÖPPETTIDERNA

Öppen eld 
förbjuden

Fallrisk Nedskräpning 
förbjuden

Grillning 
förbjuden

©
 S

TA
DS

M
ÄT

N
IN

GS
AV

DE
LN

IN
GE

N
, H

EL
SI

N
GF

OR
S 

20
15

 | 
DE

SI
GN

 ©
 H

AH
M

O

BRAND- OCH 
RÄDDNINGSSTATION
SKYDDSRUM

12
11

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

WC

28
30

32

40

3736

38

26
19

15

35
34

41

45

43

31

22 23

33

39

42

44

24
25

13
14

8
9

10

7

5
6

4

1
3

2

27

29

47

21

16

18

20

46

48

(ENDAST SOMMARTID)

Artillerivikens 
brygga

Kungsportens
brygga

Huvudbryggan

TILL SALUTORGET

(ENDAST SOMMARTID)

ISO MUSTASAARI
STORA ÖSTER SVARTÖC

KUSTAANMIEKKA
GUSTAVSSVÄRDA

SUSISAARI
VARGÖNB

LONNA
LONNANH

VALLISAARI
SKANSLANDET

LÄNSI-MUSTASAARI
VÄSTER SVARTÖE

SÄRKKÄ
LÅNGÖRENF

Gästhamn

Service-
färjan

PIPERS
PARK

(ENDAST SOMMARTID)

Gästhamnen

PIKKU MUSTASAARI
LILLA ÖSTER SVARTÖD

TI
LL

 SA
LU

TO
RG

ET

FÄRJA
(HRT)

FRÅN SALUTORGET (ENDAST SOM
M

ARTID)

VATTEN-
BUSS

VATTENBUSS

VATTEN-
BUSS

(EN
DAST

 SO
M

M
AR

TI
D)

FRÅNSKANSLANDET(ENDASTSOMMARTID)

2
33
34
35

2
5
11
21
20
36
40
41

3
8

24
29
42
44

9
10
12
13
22
23
25
31
39

15
16
18
28
30
37

2

6
7

14
15
18
20
27
38
45

2

4
14
15
18
26
32
32

47

1
19

43
46

45

35
48

N

Ö

S

V

0 100 m     200 m 300 m 400 m 500 m

KONST
Galleri Strandkasernen
HIAP Galleri Augusta
Keramikverkstaden Pot Viapori
Glasstudion Hytti
Det japanska terummet Tokuyûan
Arbetsrum Esa Toivanen

ÖVRIGA TJÄNSTER
Turistinformationen
Hostel Suomenlinna
Sveaborgs bibliotek
Verkstadshallen (Levyhalli)
Gästhamnen
Sommarteatern
Badstranden
Matsäcksboden

SEVÄRDHETER
Minnesplatsen för krigsfångelägret 1918
Sveaborgs kyrka
Torrdockans utsiktsplats
Borggården, Ehrensvärds grav
Gustavssvärds vallar och kanoner
Kungsporten

KONFERENS- OCH FESTLOKALER
ÖPPET PÅ BESTÄLLNING ÅRET OM

Festsalen Pirunkirkko
Smedjesalen & Tunnbindarrummet
O·cersklubben
Barlastrummet
Festsalen Tenaljen von Fersen
Kvarnsalen
Ritrummet
Kurtinen Hamilton-Polhem
Krutkällaren

TRAFIK
Färja (HRT), huvudbryggan
Vattenbuss, 
Artillerivikens brygga 
Vattenbuss, Kungsportens brygga  
Vattenbuss, Lonnans brygga

MUSEER
Leksaksmuseet
Krigsmuseets Manege
Sveaborgsmuseet
Tullmuseet
Ehrensvärdmuseet
Ubåten Vesikko

RESTAURANGER OCH CAFÉER
Restaurang Sveaborgs Bryggeri
Viaporin Deli & Café
Bastion Bistro
Café Vanille
Iskällaren (Jääkellari)
Leksaksmuseets Café Samovarbar
Sveaborgscentrets café
Café Bar Valimo
Restaurang Café Chapman
Café Piper
Restaurang Walhalla, 
Solterrass & Bar
Pizzeria Nikolai
Lonnans restaurang

SHOPPING
Livsmedelsbutik
Iskällarens konstbutik
Leksaksmuseets butik
Sveaborgscentrets butik
Artillerivikens kiosk
Museibutik
Sveaborgs konsthantverkares butik B34

HUVUDRUTT
TUNNEL
KANONER
ÖPPET ÅRET OM
ÖPPET PÅ SOMMAREN,
UNDER ANDRA ÅRSTIDER 
VARIERAR ÖPPETTIDERNA

Öppen eld 
förbjuden

Fallrisk Nedskräpning 
förbjuden

Grillning 
förbjuden

©
 S

TA
DS

M
ÄT

N
IN

GS
AV

DE
LN

IN
GE

N
, H

EL
SI

N
GF

OR
S 

20
15

 | 
DE

SI
GN

 ©
 H

AH
M

O

BRAND- OCH 
RÄDDNINGSSTATION
SKYDDSRUM



Sjöfästningen Sveaborg, som grundades 
1748 på öarna utanför Helsingfors, är en 

kulturskatt. Byggnadsarbetena påbörjades 
på 1700-talet, då Finland var en del av 

Sverige. Om den ryska tiden på 1800-talet 
vittnar kanonerna på Gustavssvärds 

vallar, som fortfarande har mynningarna 
riktade västerut.

Välkommen till 
Sveaborg

Sveaborg infördes 1991 på 
Unescos världsarvslista som 
ett objekt som bör bevaras för 
kommande generationer som 
ett exempel på sin tids militära 
arkitektur i Europa.

Sveaborg är en bastionsbefästning med oregelbun-
den bottenplan, byggd i en topografiskt varierande 
terräng på åtskilda öar. Fästningens historiska 
betydelse för försvaret av tre riken – Sverige, 
Ryssland och Finland – ger den en alldeles speciell 
karaktär.

SjöfäStnIngen lever I nutIden
Sveaborg är inte bara en av Finlands populäraste 
sevärdheter utan också en levande stadsdel med 
800 invånare. Förvaltningsnämnden för Sveaborg 
som lyder under undervisnings- och kulturmi-
nisteriet svarar för restaurering, underhåll och 
utveckling av fästningen samt visar upp den för 
besökare. I de renoverade befästningsverken och de 
gamla garnisonsbyggnaderna finns idag bostäder, 

arbetsrum, konferens- och festlokaler, restauranger 
och museer. Många europeiska kulturströmningar 
introducerades en gång i tiden i Finland via Sveaborg. 
I dag ordnas varje år ett flertal högklassiga kultureve-
nemang där. Hantverkartraditionerna bevaras av de 
många konsthantverkare och träfartygsreparatörer 
som arbetar på Sveaborg.



Historia

1748 Finland är en del av det svenska riket. 
Byggnaden av sjöfästningen inleds under 
ledning av Augustin Ehrensvärd.

1750 Sveriges konung Fredrik I ger fästningen 
namnet Sveaborg.

1788 Fästningen fungerar som bas i Sveriges sjökrig 
mot Ryssland.

1808 Finska kriget. Sveaborg kapitulerar för den 
ryska armén. Fästningen förblir en rysk 
marinbas i 110 år.

1809 Finland blir en autonom del av det ryska 
kejsardömet.

1855 Krimkriget. Den engelsk-franska flottan 
bombarderar fästningen som lider stora skador.

1918 Finska inbördeskriget. I fästningen grundas 
ett fångläger. Fästningen införlivas med 
finska statens territorium och får namnet 
Suomenlinna (”Finlands borg”).

1939 Andra världskriget börjar. Kustartilleriet samt 
en luftvärns- och ubåtsbas är förlagda till 
fästningen.

1973 Den finska garnisonen flyttar från 
fästningsöarna. Undervisnings- och 
kulturministeriet tar över förvaltningen av 
Sveaborg.

1991 Fästningen tas upp på Unescos världsarvs- 
lista som ett unikt monument över militär 
arkitektur.

Att ta sig runt  
på Sveaborg
Den blåa rutten
Vid fästningen tar man sig runt till fots. Huvudrutten 
genom fästningen går från norr till söder via de viktigaste 
sevärdheterna. Rutten är utmärkt med blå skyltar samt ett 
blått streck på kartorna. 
 Parallellt med huvudrutten går en rutt som är 
aningen lättare att ta sig fram på och som rekommende-
ras för rörelsehindrade samt rullstolsburna och personer 
med barnvagn. Denna rutt är inte helt fri från hinder, men 
genom att välja den kan du undvika en del av de branta 
backarna och besvärliga gångvägarna längs den blåa rut-
ten. En karta över rullstolsrutten finns att hämta på turist-
informationen och på adressen www.sveaborg.fi.

rör Dig försiktigt
Fästningskonstruktioner, murar och vallar 
på Sveaborg är flera kilometer långa och  
saknar stängsel. Besökarna rör sig där på 

eget ansvar. Iaktta därför särskild försiktighet. 
 Låt inte barn gå på egen hand eller klättra på 
murarna. Det kan finnas risk för att trilla ned på ovän-
tade ställen. Brantkanterna kan vara övertäckta av växt-
lighet på sommaren och av snö på vintern. Ha uppsikt 
över sjötrafiken när du rör dig på stranden, eftersom 
fartygen orsakar starka strömningar. Akta dig för halkan 
på vintern.

Turistinformationen vid färjebryggan 
betjänar besökarna året om. Personalen där 

ger dig de bästa tipsen om servicen och evene-
mangen på Sveaborg. Samtidigt kan du besöka en 
gratis introduktionsutställning som ger dig 
gedigen bakgrundsinformation inför besöket.

Tel. +358 295 338 410 
www.sveaborg.fi

öppet 
• 2.5–30.9 dagligen kl. 10–18 
• 1.10–30.4 dagligen kl. 10–16

Turist-
information



Guidade 
rundvandringar
En guidad rundvandring är det bästa sättet att lära sig 
om Sveaborgs färgstarka historia. Rundvandringarna 
startar från Sveaborgscentret . Turen är cirka en 
timme lång och tar dig till historiska platser på Vargön 
och Gustavssvärd. Kontrollera starttiderna hos turistin-
formationen eller på adressen www.sveaborg.fi. 
 Rundvandringarna anordnas av Samfundet 
Ehrensvärd rf (www.suomenlinnatours.com). Guidning 
på Sveaborg kräver auktorisering. Endast Samfundet 
Ehrensvärds guider är auktoriserade.

på Sommaren · I juni–augusti ordnas guidade rund-
vandringar dagligen på flera språk. 
 Under sommarmånaderna kan man segla med 
kanonslupen Diana som byggts enligt ritningar från 
1700-talet.

under andra årStIder · Guidade rundvandringar 
ordnas på veckosluten på engelska.

rundvandrIngar på beStällnIng · Guidade 
rundvandringar på flera olika språk erbjuds på  
beställning året om.

för barn · Kom ihåg att hämta barnens egen karta 
över Sveaborg från turistinformationen! Kartan finns 
på finska, svenska och engelska. 
 Under sommarsäsongen ordnas äventyrsrundor 
för barn på finska och svenska utgående från historiska 
fakta.

sveaborgsmuseet
Fästningens huvudmuseum presenterar 
Sveaborgs historia från de olika byggnadsske-

dena till nutid. Varje halvtimme visas en kortfilm om 
fästningens historia. Filmen visas på nio språk: 
finska, svenska, engelska, tyska, franska, ryska, 
japanska, spanska och kinesiska. Filmens längd är  
25 minuter.

Museer
På Sveaborg kan du se utställningar på sex olika 
museer. Museerna är belägna på olika håll i fäst-
ningen och biljetterna ska köpas separat för varje 
museum. Under sommarsäsongen erbjuds också 
en kombinationsbiljett till alla museer. Biljetten är 
giltig hela sommaren (1.5–30.9).

Öppet 
året om

närmare öppettider finns att få hos turist- 
informationen eller på adressen www.sveaborg.fi.

Öppet på sommaren,  
under andra årstider  
varierar öppettiderna



leksaksmuseet på sveaborg
I Leksaksmuseets samlingar finns tusentals 

gamla leksaker från 1800-talets början till 
1960-talet. Även delikatesserna i museicaféet är 
värda att smaka på.

ubåten vesikko
Vesikko är en ubåt som byggdes i Finland på 

1930-talet och som deltog i andra världskriget. I den 
restaurerade ubåten kan du bekanta dig med 
besättningens trånga arbetsmiljö och tidevarvets 
ubåtsteknik

krigsmuseets manege
Utställningen i Manegen skildrar Finlands 

armés och den finska soldatens öden i krig och 
fred från gångna århundraden till våra dagar.

tullmuseet
Museet som ligger i en tidigare fängelse-

byggnad presenterar tullens och smuggling-
ens historia i Finland.

ehrensvärDmuseet
Museet, som ligger i ett hus som förr var 

kommendanternas tjänstebostad, presenterar 
fästningens historia under den svenska tiden. 
Husets första innehavare var Augustin 
Ehrensvärd.



reStaurang  
SveaborgS bryggerI

Den högklassiga 
restaurangen, ölbryggeriet 
och den trivsamma som-
marterrassen är belägna i 
Strandkasernens valv invid 
färjeläget. Vi rekommende-
rar dig att testa fästningens 
eget öl i bryggeriet!

SveaborgS delI & café
Sveaborgs Deli & Café i 

Strandkasernen vid färjelä-
get erbjuder sallader, fyllda 
smörgåsar, bakverk och 
specialkaffe. Avnjut 
antingen på plats eller ta 
med dig!

baStIon bIStro
Den eleganta restau-

rangen som ligger en kort 
promenad från huvudbryg-
gan erbjuder okomplicerad 
bistromat. På vardagarna 
erbjuds även lunch.

café vanIlle
Det hemtrevliga caféet 

ligger vid öns huvudled, i ett 
trähus i det ryska marketen-
tarkvarteret. På menyn finns 
bakverk, dagens soppa, 
specialkaffe och läskedrycker.

ISkällaren
Byggnaden färdigställdes 

1898 och var från början 
avsedd som matkällare för 
officersfamiljerna. Utöver lätt 
lunch bjuder caféet på konst 
och kulturprogram från 
Sveaborg.

lekSakSmuSeetS  
café Samovarbar

Det stämningsfulla 
caféet är känt för sina 
hembakade delikatesser. 
Förtjusande trädgårdsterrass, 
stort urval av olika tesorter 
och specialkaffe.

Öppet 
året om

Öppet på sommaren,  
under andra årstider  
varierar öppettiderna

Restauranger
och caféer

SveaborgScentretS 
café

Sveaborgscentrets café 
håller öppet året runt under 
centrets öppettider.

café bar valImo
En restaurang på 

dockområdet med bland 
annat soppor, pastarätter 
och sallader på menyn.  
Från den soliga terrassen 
kan man följa livet i  
gästhamnen.

reStaurang café 
chapman

Café Chapman, som  
har ett centralt läge vid  
Artilleriviken, är en lunch-
restaurang på vintern.  
På sommaren bjuds kvälls-
tid även på à la carte-rätter.

café pIper
Caféet i den historiska 

parken bjuder på soppor, 
bakverk och läskedrycker. 
Sommarcaféets bergsterrass 
har en fin havsutsikt.

reStaurang Walhalla
Restaurangen som 

ligger på Sveaborgs sydspets 
byggdes för representations-
tillställningar under de 
olympiska spelen i Helsing-
fors 1952. Kvällsrestau-
rangen är känd för sina 
gourmet-delikatesser. Från 
solterrassen öppnar sig en 
mäktig havsutsikt.

pIzzerIa nIkolaI
På pizzerian, som ligger 

i anslutning till Restaurang 
Walhalla, kan du njuta av 
din måltid på den soliga 
sommarterrassen eller 
innanför den labyrintiska 
fästningsmuren.

närmare öppettider finns  
att få hos turistinformationen  
eller på adressen www.sveaborg.fi.



ISkällarenS 
konStbutIk

Lokalt konsthantverk, 
grafik och böcker. Väx-
lande konstutställningar.

lekSakSmuSeetS 
butIk

Museibutiken säljer 
äkta Steiff- och Hermann-
teddybjörnar, Käthe 
Kruse-dockor samt 
presentartiklar.

SveaborgScentretS 
butIk

Sveaborgscentrets 
butik säljer souvenirer, 
vykort, böcker och present-
artiklar.

SveaborgS 
konSthantverkareS 
butIk b34

Här säljs högklassigt 
konsthantverk som 
tillverkats på Sveaborg.

muSeIbutIk
Souvenirer, vykort, 

affischer, böcker och kläder 
med Sveaborgsmotiv.

gallerI 
StrandkaSernen

Galleriet, som drivs av 
Konstnärsgillet i Helsing-
fors, ordnar växlande 
utställningar med 
samtidskonst.

hIap gallerI 
auguSta

 En lokal för växlande 
konstutställningar och 
kulturevenemang som 
drivs av hiap rf.

keramIkverkStaden 
pot vIaporI

Här kan du köpa 
keramikprodukter 
tillverkade på Sveaborg.

glaSStudIon hyttI
Arbetsstudio för 

glaskonstnärer på 
Sveaborg.

arbetSrum  
eSa toIvanen

Trä- och spikkonst.

Shopping Konst

utgivare: förvaltningsnämnDen  
för sveaborg
Design: hahmo | fotografier: Dorit  
salutskij, anna huovinen och esko jämsä 
tryckeri: erweko oy, helsingfors 2016
broschyrens utgivare svarar inte för 
eventuella änDringar.

lIvSmedelSbutIk
Livsmedelsbutiken 

betjänar både besökare och 
invånare och har öppet 
varje dag.

hoStel SuomenlInna
Hostellet som ligger i en 

gammal skolbyggnad har 
öppet året om. Här finns det 
40 bäddplatser i rum för 2–3 
eller 6–10 personer.

SveaborgS kyrka
En populär vigselkyrka 

där man också arrangerar 
olika evenemang och 
konserter.

SveaborgS bIblIotek
På biblioteket arran- 

geras även utställningar och 
evenemang. Gratis internet.

gäSthamnen
Kommer du till Svea-

borg med egen båt betjänas 
du av en gästhamn med 40 
båtplatser i anslutning till 
Café Bar Valimo. Där finns 
även bastu- och tvättmöjlig-
heter för båtfolket.

matSäckSboden
Sommartid har denna 

lokal med 60 platser på 
Gustavssvärd öppet för alla 
med egen matsäck.

Övriga tjänster

Öppet 
året om

Öppet på sommaren,  
under andra årstider  
varierar öppettiderna

läs mer om tjänsterna  
och öppettiderna:  
www.sveaborg.fi



Trafik
Resan till Sveaborg sker sjövägen. Sjöresan tar  
15–20 minuter. Färjan till fästningen trafikerar året 
om, vattenbussen endast i maj–september.

färjan
Färjan avgår från Salutorgets 

östra kaj framför Presidentens slott. 
På Sveaborg avgår färjan från huvudbryggan på 
Stora Öster Svartön. Färjan är en del av stadstrafiken 
och alla hrt:s biljetter gäller. Biljetten köps i förväg i 
automaten vid avgångsbryggan. På sommaren säljs 
biljetter också vid biljettförsäljningen på Salutorget.

jt-lIneS vattenbuSS
Vattenbussarna avgår 

från kryssningskajen på Salutorget. På Sveaborg 
avgår vattenbussen från Artillerivikens brygga och 
stannar även vid Kungsporten. En del av turerna 
stannar också vid ön Lonnan. Biljetterna till vatten-
bussen köps antingen vid biljettförsäljningen på 
Salutorget eller ombord på vattenbussen. hrt:s  
biljetter gäller inte.

salutorget

brunnsparken

skatuDDen

sveaborg

Huvudbryggan

Artillerivikens
brygga

Kungsportens brygga

färja (hrt)

vattenbuss, 
enDast  
sommartiD

15–20 min.

Lonnans 
brygga

Långören
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 www.facebook.com/ 
 suomenlinna

 instagram.com/ 
 suomenlinnaofficial

  twitter.com/ 
 SuomenlinnaWHS

Skans-
landet


