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Lilla Lekholmen
HELSINGFORS

Släta strandklippor och solsken hela 
dagen: Lilla Lekholmen, som är drygt en 
hektar stor, erbjuder större möjligheter 
till utomhusvistelse i ett vackert havs
landskap än storleken på ön låter 
påskina. Dess läge är ypperligt med 
tanke på paddling eller till exempel 
för en liten båttur på kvällen.

Områdets areal 1,1 hektar
Sjökortsserie A 625
Kordinater 60° 10.160', 25° 8.739' (WGS84)
Service infotavla, eldplatser, toalett, badbrygga, 
förtöjningsringar, förtöjningsbojar

Lilla Lekholmen är soldyrkarens favorit-ö. Den ligger 
utanför östra Helsingfors, knappa två kilometer från 
Kallviksudden. Den sympatiska lilla öns stränder består 
till stor del av mjukt formade, flata klippor som smeks 
av vågor och is. Det är trevligt att ligga på klipporna 
och njuta av solen och havslandskapet. Den mittersta 
delen av ön har lite träd, som under dagar med hård 
vind erbjuder en aning skydd. Ön har ypperliga platser 
att vistas på under hela dagen och som avslutning på 
dagen lockar ännu den västra strandens klippor med 
sin solnedgång.

Information till besökaren

Lilla Lekholmen lämpar sig väl som mål för en paddlings
utfärd eller för en kvällstur med båten. Ön ligger vid 
far lederna och det är ca 6 kilometer till båt hamnarna 
i Botby och Nordsjö. Den som rör sig till havs bör dock 
observera, att man är tvungen att ta sig över små 
fjärdar för att komma fram,trots att ön ligger i inner 
skärgården.

Det finns rikligt med förtöjningsringar för båtfolk runt ön, 
med undantag av sydspetsen. Dessutom finns det några 
bojar på östra sidan. En del av förtöjningsplatserna 
ligger på sluttande klippor, så ställvis behövs vighet och 
raska tag. Öns sydöstra strand är rätt djup. Observera 
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att badbryggan på den östra sidan inte är ämnad för 
förtöjning eller landstigning. Ön har även låga klipp-
stränder, där det är lämpligt för paddlare att ta i land.

Det finns flera eldplatser för besökarna och ved finns 
på den östra stranden. Toaletten finns mitt på ön och 
infotavlan i närheten av bryggan.

Tillgänglighet för rörelsehindrade

Öns topografi är varierande, klipporna har höjdskillnader 
och rutterna där man rör sig är delvis sluttande. Dess-
utom kan klipporna vara väldigt hala när de är våta.


