Taksi Helsinki Sightseeing kesä 2019
(voimassa 24.6. – 31.8.)

Tarjoamme kolme eri vaihtoehtoa:
1. Taksi Helsinki City Center -kierros
2. Taksi Helsinki Design Shopping -kierros
Arvioitu kesto: 2,5 - 3,5 tuntia riippuen onko lähtö keskustasta vai lentoasemalta
Hinta (1-4 henkilölle):
• 150 € Helsingin keskustasta (hotellit ja satama)

• 200 € lentoasemalta ja lentoaseman lähistön hotelleilta.

Ylimenevästä ajasta kuljettaja veloittaa 30 € per alkava 30 min.
Mitä pitää sisällään? Nouto keskustasta tai lentoasemalta, alla olevat kohteet sekä
vienti takaisin nouto-osoitteeseen.

3. Asiakkaan oma valitsema reitti
Kiertoajelu tapahtuu pääkaupunkiseudun alueella. Kierroksen tulee päättyä lähtöosoitteeseen tai Helsingin keskustan alueelle.
Hinta (1-4 henkilölle):
•
•

60 € per tunti
Minimiveloitus on yksi tunti. Sen jälkeen 30 € per alkava 30 min

Milloin?
Milloin vain asiakas haluaa.

Ohjeita kuljettajalle Sightseeing-kyytien ajamiseen
Asiakkaan saapuessa kyytiin, kannattaa asiakkaan kanssa vaihtaa puhelinnumeroita, jotta pysähdyspaikoilla mahdolliset eksymiset vältetään. Asiakkaalta on hyvä jo
lähtiessä tarkastaa, onko lopullinen päämääräosoite sama kuin lähtöosoite, vai
haluaako asiakas esimerkiksi jäädä lopuksi Kauppatorille yms. Tällöin kuljettaja voi
miettiä kohteiden kiertoreitin järkevämmäksi.
Kuljettajan tulee pitää asiakas ajantasalla ajan kulusta, kauanko aikaa on kussakin
kohteessa on vietettävissä, jotta kokonaiskesto ei ylity.
Jos asiakas ehdottomasti haluaa pidentää ajallisesti sightseeing-ajelua, tulee asiakkaan kanssa neuvotella korkeammasta hinnasta. Esimerkiksi 30 minuuttia yliaikaa
maksaa 30 euroa, jne.

Sightseeing-attribuutti
Mikäli olet kiinnostunut ajamaan sightseeing-kyytejä, varmistathan, että sinulta löytyy
SS-attribuutti.
Edellytykset SS-attribuutille:
•
•
•

EN-attribuutti
LA-attribuutti
halu ajaa sightseeing-kyytejä.

Attribuutin tarkastaminen
Voit tarkastaa omat attribuuttisi seuraavasti:
•
•

paina tabletilta oikeassa alakulmassa lopetus-painikkeen vieressä olevaa ratas-merkkiä
aukeaa lista sekä auton että sillä hetkellä ajossa olevan kuljettajan attribuuteista.

Jos sinulta puuttuu SS-attribuutit, ja haluat mukaan ajamaan sighteseeing-kyytejä, laita palvelukeskuksen helpdeskiin s-postiviestiä (hd@taksihelsinki.fi) ja pyyntö lisätä attribuutti kohdallesi.

1. Taksi Helsinki City Center -kierros
Arvioitu kesto: 2,5 - 3,5 tuntia riippuen onko lähtö keskustasta vai lentoasemalta
Hinta (1 - 4 henkilölle)
•
•

150 € Helsingin keskustasta, hotellit ja satama (2,5 tuntia)
200 € lentoasemalta ja lentoaseman lähistön hotelleilta (3,5 tuntia)

Ylimenevästä ajasta kuljettaja veloittaa 30 € per alkava 30 min.
Mitä pitää sisällään? Nouto keskustasta tai lentoasemalta, alla olevat kohteet sekä vienti takaisin
nouto-osoitteeseen.
Milloin?
Milloin vain asiakas haluaa. Pyydämme huomioimaan aukioloajat, esimerkiksi Kauppatori on
avoinna seuraavasti:
•
•
•

ma - pe 6.30 - 18.00
la klo 6.30 - 16.00
su klo 10.00 - 17.00

Reitti:
Kauppatori ja Senaatintori
Kauppatori sijaitsee Helsingin keskustassa meren rannassa. Kalan lisäksi torilla myydään esimerkiksi marjoja ja sieniä Suomen metsistä. Torilta löytyy myös useita ruokakojuja, kahviloita sekä matkamuistoja myyviä kojuja.
Kauppatorilta näkee myös tunnetun Allas Sea Poolin, jonka erikoisuutena ovat iso ulkouima-allas sekä merivesiallas.
Aivan Sea Poolin takana sijaitsee Helsingin Skywheel. Arvaatko, missä maailmanpyörän vaunuista sijaitsee sauna?
Senaatintori sijaitsee lyhyen matkan päässä Kauppatorilta. Sieltä löytyy yksi Helsingin tunnetuimmista nähtävyyksistä, Helsingin tuomiokirkko. Aurinkoisena päivänä ihmiset kerääntyvät nauttimaan päivästä kirkon edessä sijaitseville portaille. Kirkon, sekä sitä ympäröivät kauniit rakennukset on suunnitellut kuuluisa arkkitehti Carl Ludvig
Engel. Rakennukset ovat yksiä Helsingin keskustan vanhimmista rakennuksista. Senaatintorin keskellä sijaitseva patsas esittää Aleksanteri II, joka oli Venäjän keisari,
Puolan tsaari sekä Suomen suuriruhtinas vuosina 1855 – 1881.
Arvioitu aika kohteissa yhteensä on noin 30 - 45 min.

Eiranranta ja Löyly
Eiranranta sijaitsee aivan eteläisessä Helsingissä. Siellä on mahdollista ihastella
Suomenlahtea sekä alueen eri aikakauden rakennuksia. Eiranrannassa sijaitsee
myös Löyly, joka on ainutlaatuinen niin sijaintinsa kuin arkkitehtuurinsa puolesta. Löylyssä on ravintola ja hienot saunat sekä erittäin kauniit näkymät Suomenlahdelle.
Arvioitu aika kohteessa 15 - 20 minuuttia.
Temppeliaukion kirkko
Temppeliaukion kirkkoa voidaan kutsua myös kalliokirkoksi, sillä kirkko on louhittu
kallion sisälle. Uniikin arkkitehtuurin vuoksi se on yksi Helsingin tunnetuimmista nähtävyyksistä. Kirkossa järjestetään usein konsertteja rakennuksen hyvän akustiikan
vuoksi. Sisäänpääsymaksu kirkkoon on 3 euroa, tämä ei kuulu kiertoajelun hintaan.
Sisäänpääsy on ilmainen museokortilla, Helsinki-kortilla sekä alle 18-vuotiaille.
Arvioitu aika kohteessa on 20 minuuttia.
Sibeliusmonumentti
Sibeliusmonumentti on omistettu kuuluisalle suomalaiselle säveltäjälle Jean Sibeliukselle. Monumenttia ympäröivä puisto on nimetty Sibelius-puistoksi. Monumentti on
yksi Helsingin tunnetuimmista nähtävyyksistä, joka täytyy nähdä omin silmin.
Arvioitu aika kohteessa on 15 - 20 minuuttia.

Reittihuomioita kuljettajalle:
1. Kauppatori ja Senaatintori
Kauppatorilla on parkkipaikka, johon auto on helppo pysäköidä. Asiakkaalle on mainittu torin lisäksi
Allas Sea Pool sekä Helsinki Skywheel. Senaatintorilla asiakasta voi odottaa esimerkiksi taksiasemalla (6), jos sinne mahtuu. Arvioitu aika kohteissa yhteensä on noin 30-45 min.
2. Eiranranta ja Löyly
Eiranrannalle ajetaan Kaivopuiston kautta, jotta asiakas saa kivan maisemareitin. Löylyn osoite on
Hernesaarenranta 4. Asiakkaan viipymisaika kohteissa on arvioitu olevan 15-20 minuuttia.
3. Temppeliaukion kirkko
Temppeliaukion kirkon osoite on Lutherinkatu 3. Pääsymaksu 3 euroa ja asiakas on tästä tietoinen.
Pääsymaksu on ilmainen alle 18-vuotiaille sekä Helsinki-cardin tai museokortin omistajille. Arvioitu
aika kohteessa on 20 minuuttia.

4. Sibeliusmonumentti
Sibeliusmonumentti sijaitsee Sibeliuspuistossa, jossa on helpointa parkkeerata Merikannontien
puolelle. Arvioitu aika kohteessa on 15-20 minuuttia.

Reitti koeajettiin maanantaipäivänä klo 10 eteenpäin.








Lähtö oli Hotelli Crowne Plazasta, ja
ensin mentiin Senaatintorille. Asiakkaat jätettiin tutustumaan alueeseen ja auto odotti tämän
aikaa taksiasemalla (6).
Tämän jälkeen suunnattiin Kauppatorille, asiakasta odotettiin Suomenlinnan parkkipaikalla,
jossa on taksien pysähdyspaikka.
Seuraavaksi ajettiin maisemareittiä Kauppatori-Unioninkatu-Eteläranta- Ehrenströmintie pitkin
kohti Eiranrantaa ja Löylyä. Löylyn edustalla on paikkoja, jossa auto voi asiakasta odottaa.
Sitten vuorossa oli Temppelinaukion kirkko. Sinne ajettiin Viiskulman kautta. Kirkolla odotus
tapahtui pääovien edustalla, jossa bussiliikenne ei enää saa pysähtyä.
Kirkolta ajettiin Sibeliusmonumentille Merikannontietä (rannan puoli), jossa auto pystyi asiakkaita odottamaan.
Täältä palattiin lähtöpaikkaan, eli Crowne Plazaan.

Ajoaika reitille kokonaisuudessaan oli 59 minuuttia, tähän ei kuulunut asiakkaiden odotusaika.

1. Taksi Helsinki City Center Tour
Estimated duration: 2,5 - 3,5 hours, depending on whether the departure is from the city center or
from the airport
Price (1 - 4 persons)
•
•

150 € from the city center, hotels and port (2,5 hours)
200 € from the airport and airport hotels (3,5 hours)

What includes? Pick up from city center or airport, agreed sights and return to pick-up address.
When?
Anytime the customer wants. Please note the opening hours, for example, the Market Square is
open as follows:
•
•
•

mon – fri at 6.30 - 18.00
sat at 6.30 - 16.00
sun at 10.00 - 17.00

Route:
The Market Square and the Senate Square
The picturesque Market Square is located in central Helsinki right by the waterfront
next to many other attractions. In addition to fish, the booths sell treasures from the
Finnish forests such as berries and mushrooms. You can also find a variety of food
stalls, cafés and souvenir shops.
The famous Allas Sea Pool is located just next to Kauppatori. It offers a large outdoor
pool area with both fresh and sea water pools and nice saunas all year round.
You can also see the Helsinki Skywheel from the Market Square. Can you guess
which cabin includes sauna?
The Senate Square is a very short distance from the Market Square. From there you
can find the Helsinki Cathedral, which is probably the most famous sight in Helsinki.
On a sunny day people tend to sit on the stairs of the cathedral overlooking the Senate Square. The cathedral and most of the surrounding buildings were desinged by
famous architect Carl Ludvig Engel. This area makes up the oldest part of Central
Helsinki. The statue in the middle of the square represents Alexander II, who was
Russian emperor, Polish Tsar and also the Grand Duke of Finland between 1855 –
1881.

Estimated total time is about 30 - 45 min.
Eiranranta ja Löyly
Eiranranta is located in southern Helsinki. The driver will drive you there along a beautiful seaside road. In Eiranranta you can see the Gulf of Finland, beautiful buildings
from different era and people enjoying sun. Also Löyly is located in Eiranranta. Löyly
is very unique for its location and architecture. There are also a restaurant and very
famous saunas offering great views to the sea.
Estimated total time is 15 - 20 min.
Temppeliaukio Church
The Temppeliaukio Church is also known as the Rock Church since it was built directly inside solid rock. Because of its special architecture, the church, completed in
1969, is one of the main attractions in Helsinki. It is also a popular concert facility because of its great acoustics. The admission fee is 3 Euros and it is not included in the
tour. Admission is free with a Museum Card, with Helsinki Card and for children under the age of 18.
Estimated total time is 20 min.
The Sibelius Monument
The Sibelius monument is dedicated to the most famous Finnish composer Jean Sibelius. The whole park around the monument is named after him, Sibelius park. The
Sibelius Monument is one of the must-see sights in Helsinki.
Estimated total time is 15 - 20 min.

2. Taksi Helsinki Design Shopping -kierros
Arvioitu kesto: 2,5 -3,5 tuntia riippuen onko lähtö keskustasta vai lentoasemalta
Hinta (1-4 henkilölle)
•
•

150 € Helsingin keskustasta, hotellit ja satama (2,5 tuntia)
200 € lentoasemalta ja lentoaseman lähistön hotelleilta (3,5 tuntia)

Ylimenevästä ajasta kuljettaja veloittaa 30 € per alkava 30 min.
Mitä pitää sisällään? Nouto keskustasta tai lentoasemalta, alla olevat kohteet sekä vienti takaisin
nouto-osoitteeseen.
Milloin? Milloin vain asiakas haluaa. Pyydämme varmistamaan liikkeiden aukioloajat. Esimerkiksi
sunnuntaisin osa liikkeistä on suljettu.
Reitti:
Helsinki Design District
Helsinki Design District on melko suuri alue Helsingissä, joka koostuu useista designkaupoista, ravintoloista ja studioista. Taksi Helsinki on valinnut alueesta sinulle Fredrikinkadun, jossa kaikki mielenkiintoisimmat liikkeet sijaitsevat.
Suosittelemme seuraavia:
Papershop. Laadukkaisiin papertuotteisiin erikoistunut liike (Fredrikinkatu 18)
Nahkakauppa. Nahkaliike, josta löydät laadukkaita turkistuotteita ja porontaljoja
(Fredrikinkatu 20)
Second-hand kirjakaupat. Muutamia antiikkikirjakauppoja, joista löytää esimerkiksi
Suomen taiteesta ja historiasta kertovia kirjoja (Fredrikinkatu 35)
Jukka Rintala Shop. Jukka Rintala on yksi Suomen kuuluisimmista muotisuunnittelijoista, joka on tunnettu erityisesti upeista iltapuvuistaan (Fredrikinkatu 26)
Arvioitu aika kohteissa 30 minuuttia.
Marimekko Outlet, Herttoniemi
Marimekko on yksi kuuluisimmista suomalaisista design brändeistä ja on tunnettu erityisesti printtikankaistaan sekä väreistään. Taksi Helsinki vie sinut Marimekon tehtaalle ja outlet-myymälään Herttoniemeen. Myymälästä sinulla on mahdollista ostaa
Marimekon tuotteita edullisesti.
Arvioitu aika kohteessa 30 minuuttia.
Iittala & Arabia Muotoilukeskus, Arabia
Kaksi Suomen designkulttuurin tunnetuinta design- ja lifestyle-brändiä. Muotoilukeskuksen myymälä tarjoaa ennennäkemättömän ostoskokemuksen mittavalla tuotevali-

koimallaan, joka pitää sisällään rakastettuja kodin kattamisen ja sisustamisen tuotteita niin Arabialta, Iittalalta kuin Fiskarsiltakin.
Lisäksi 9. kerroksessa myös Designmuseo Arabia, jossa voit tutustua Iittalan ja Arabian historiaan, sekä Design Lab Galleriaan, jossa on erilaisia tapahtumia, luentoja,
työpajoja ja näyttelyitä. (Lab ja Designmuseo Arabia kiinni maanantaisin).
Arvioitu aika kohteissa 30 minuuttia.

Reittihuomioita kuljettajalle:
Reitti koeajettiin maanantaiaamuna klo 9.00 eteenpäin.








Lähtö oli Hotelli Crowne Plazasta, ja
ensin mentiin Arabiaan kohti Arabiakeskusta. Asiakkaat jätettiin tutustumaan alueeseen ja autolla on vaihtoehto odottaa maksullisella parkkipaikalla rakennuksen edessä tai kadun varressa
tai kuljettaja voi ajaa kahville esimerkiksi Arabian kauppakeskukseen, jossa pysäköinti on ilmaista.
Tämän jälkeen suunnattiin Herttoniemeen Marimekkoon Viikin kautta maisemareittiä. Asiakkaat jätetään Marimekon pääovelle ja autolle löytyy parkkipaikka Kirvesmiehenkadulta.
Seuraavaksi ajettiin Fredrikinkadulle. Osoitteessa Fredrikinkatu 25 löytyy alueen ainoa pysähdyspaikka takseille ja suosittelemme odottamaan asiakasta tässä. Se sijaitsee suoraan Papershopia vastapäätä. Samoin Nahkakauppa ja muut alueen kaupat sijaitsevat lähistöllä.
Fredalta ajettiin takaisin lähtöpaikkaan, eli Crowne Plazaan.

Ajoaika reitille kokonaisuudessaan oli 53 minuuttia, tähän ei kuulunut asiakkaiden odotusaika.

2. Taksi Helsinki Design Shopping Tour
Estimated duration: 2,5 -3,5 hours depending on whether the departure is from the city center or
from the airport
Price(1-4 persons)
•
•

150 € from the city center, hotels and port (2,5 hours)
200 € from the airport and airport hotels (3,5 hours)

From over time the driver will charge € 30 per starting 30 min.
What includes? Pick up from city center or airport, agreed sights and return to pick-up address.
When?
Anytime the customer wants. Please ensure the opening hours of the shops. For example, on
Sundays, some shops are closed.

Route:
Helsinki Design District
Helsinki Design District is a fairly large area in Helsinki which consists several design
shops, restaurants and studios. Taksi Helsinki takes you to Fredrikinkatu, where the
most interesting shops are located. There you can find typical Finnish vintage stores,
clothing stores, children’s stores and also a stationery store.
We recommend the following:
•
•
•
•

Papershop. A beautiful stationery store selling notebooks and other paper products (Address: Fredrikinkatu 18)
Nahkakauppa. A leather store where you can find quality items such as fur products and raindeer hides (Address: Fredrikinkatu 20)
Second-hand book stores. Plenty of English books to be found with stories and
art from Finland. Nice souvenirs for sale as well (Address: Fredrikinkatu 35)
Jukka Rintala Shop. Jukka Rintala is the one of the most famous Finnish fashion
designer, especially known for his fabulous evening dresses (Address: Fredrikinkatu 26)

Estimated total time is 30 min.

Marimekko Outlet, Herttoniemi
Marimekko is one of the most wll-known Finnish design houses famous for its prints
and colours. Taksi Helsinki will take you to Herttoniemi, where one of the Marimekko
factory is located. The factory includes an outlet where you can find Marimekko products cheaper than anywhere else!
Estimated total time is 30 min.
Iittala & Arabia Design Center, Arabia
Iittala and Arabia are two of Finland’s best-known design and lifestyle brands. Design
Center contains a store where you vcan find an extensive selection of Iittala ans Arabia dining and inerior products, such as Moomin mugs and Aalto vases.
Don’t forget to visit also the Design Museum Arabia, where you can explore the history of Arabia and Iittala. There is also the Design Lab Gallery with various events, lectures, workshops and exhibitions (notice that the Lab and Museum are closed on
Mondays).
Estimated total time is 30 min.

