Pikku Leikosaari
HELSINKI

Sileitä rantakallioita ja aurinkoa koko
päivän: reilun hehtaarin kokoinen Pikku
Leikosaari tarjoaa pinta-alaansa suu
remmat mahdollisuudet ajanviettoon
ulkoilmassa hienossa merimaisemassa.
Se on sijaintinsa puolesta oivallinen
melontaa tai vaikkapa pientä
iltaveneilyä ajatellen.

Alueen pinta-ala 1,1 hehtaaria
Merikarttasarja A 625
Koordinaatit 60° 10.160', 25° 8.739' (WGS84)
Palvelut infotaulu, tulipaikkoja, käymälä, uimalaituri,
kiinnitysrenkaita, kiinnityspoijuja

.3)

Pikku Leikosaari on auringon ystävän lempisaari. Se
sijaitsee Itä-Helsingin edustalla, Kallahdenniemestä
vajaa pari kilometriä etelään. Sympaattisen pikkusaaren
rannat ovat suurelta osin aaltojen ja jäiden hyväilemää
pehmeälinjaista silokalliota, jolla on mukavaa loikoilla
auringosta ja merimaisemasta nautiskellen. Keskiosa on
vähäpuustoinen, mutta tarjoaa tuulisina päivinä kuitenkin
vähän suojaa. Saaresta löytyy oivallisia oleskelupaikkoja
koko päivänkierron ajan, ja päivän päätteeksi vielä länsi
rannan kalliot kutsuvat ilta-auringon ihailuun.
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Pikku Leikosaari (merikartassa Lilla Lekholmen) sopii
hyvin kohteeksi melontaretkelle tai esimerkiksi pienelle
iltaveneilylle. Saari on veneväylien varrella, ja Puotilan tai
Vuosaarenlahden venesatamasta sinne on matkaa noin
6 kilometriä. Vesilläliikkujan tulee kuitenkin huomioida,
että vaikka saari onkin sisäsaaristossa, sinne päästäk
seen on ylitettävä pieniä selkiä.
Veneilijöitä varten on sijoiteltu runsaasti kiinnitysrenkai
ta ympäri saarta, eteläkärkeä lukuun ottamatta. Lisäksi
itäpuolella on muutama poiju. Osa kiinnittäytymispaikois
ta on viettävällä kalliolla, joten paikoin tarvitaan kette
ryyttä ja reipasta mieltä. Saaren kaakkoisranta on varsin
syvä. Huomioithan, että itäpuolella oleva uimalaituri ei

ole kiinnittäytymistä ja maihinnousua varten. Saaressa
on myös matalia kalliorantoja, jotka sopivat hyvin melo
jien rantautumiseen.
Kävijöitä palvelee useampi tulipaikka ja polttopuut löyty
vät itärannalta. Käymälä on keskellä saarta ja infotaulu
laiturin läheisyydessä.

Esteettömyys
Saaren pinnanmuodot ovat vaihtelevia, kallioilla on kor
keuseroja ja kulkureitit ovat osin kaltevia. Lisäksi kalliot
voivat märkinä olla varsin liukkaita.
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