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Vartiosaari-seura ry on vuonna 1994 perustettu rekisteröity yhdistys, joka toimii Helsingin kaupunginosayhdistyksenä ja 

on mukana Helsingin kaupunginosayhdistysten liitossa HELKA:ssa. Vartiosaari sijaitsee itäisessä Helsingissä, Laajasalon 

ja Tammisalon kupeessa. Kokoa saarella on 82 hehtaaria, josta noin yhdeksän kymmenesosaa on kaupungin 

omistuksessa. Vartiosaari-Seura ry:n tarkoituksena on kehittää Vartiosaaren käyttöä ja toimia saaresta kiinnostuneiden 

yhdyssiteenä.  

 

 Vuoden 2017 lopussa seuralla oli 81 henkilöjäsentä, 3 lapsijäsentä ja 6 yhteisöjäsentä. Jäsenmaksu oli 10 euroa 

henkilöjäseneltä ja 5 euroa perheen toiselta jäseneltä. Yhteisöjäsenmaksu oli 60 euroa.  

 

Seuran vuosikokouksessa 8.6.2017 oli läsnä 15 henkilöä. Kokouksessa valittiin seuran puheenjohtajaksi Ulla Rahola ja 

hallituksen jäseniksi Anna-Maija Ketola, Rebecca Hastings, Maria Lahdenperä, Marja Toikka ja Mika Välipirtti. 

Varajäseniksi valittiin Susanne Lindberg, Tapani Parviainen ja Sanna Tiivola. Toiminnantarkastajaksi valittiin Christian 

Westerlund ja varatoiminnantarkastajaksi Pekka Sinkoaho.   

  

Vartiosaari-seuran hallitus on pitänyt toimintavuonna 6 kokousta ja yhden sähköpostikokouksen. 

  

Seuran järjestämä päätapahtuma oli Vartiosaaripäivä 20. elokuuta, joka järjestettiin osana Euroopan 

kulttuuriperintöpäivää. Päivän ohjelma noudatti pääpiirteiltään aiempien vuosien mallia. Tarjolla oli monipuolinen 

ohjelmakokonaisuus monien hyvien yhteistyökumppaneiden ansiosta. Sunnanvikin huvilalla oli myytävänä kahvia, 

mehua, monenlaisia leivonnaisia, voileipiä sekä muurinpohjalettuja. Jan Strang piti Sunnanvikissa kaksi esitelmää saaren 

historiasta ja lapsille oli järjestetty siellä kasvomaalausta. Taiteilijatalolla oli avoimet ovet ja sen pihalla ilma-

akrobatianäytöksiä. Taiteilijatalon piharakennuksessa esiintyi koko perheen orkesteri Hovinarri ja seura piti sillä 

perinteistä kirpputoria.  Tallilla oli VVA ry:n organisoimana latotanssit ja kahvila. Saaressa järjestettiin myös opastettuja 

kävelyitä ja monessa huvilassa oli avoimet ovet. Aurinkoisen Hymyn, Björknäs II:n ja VVA:n taloilla oli 

ruokailumahdollisuus. Roihuvuoren seurakunta piti jumalanpalveluksen Metsäkirkossa ja eri puolilla saarta oli 

musiikkiesityksiä. Vartiosaari-seura järjesti osallistujille maksuttoman kuljetuksen saareen sekä yksityisveneillä että 

ostopalveluna reittiliikennekaluston avulla. Vartiosaari-päivään osallistui yhteensä noin 900 henkilöä.  

 

Seura kutsui Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenet ja varajäsenet tutustumaan saareen Vartiosaaripäivänä 20.8. 

(Ilmeisesti yksi varavaltuutettu vieraili saarella saaripäivänä.)  

Vartiosaari-seura osallistui 18.4. helsinkiläisten saaristolaisten tapaamiseen Kauppatorin laivaravintola Marival II:ssa. 

Seura ja saaren asukasyhdistys neuvottelivat vuoden 2015 vuosikokouksen päätöksen mukaisesti Helsingin kaupungin 

kanssa kesäkuussa 2017 kesävesien avaamisesta ja sulkemisesta sekä vesimaksujen laskutuksesta. Ehdotuksena oli, että 

Vartiosaari-seuran vastuulle jäisi vain mittarilukemien kerääminen ja ilmoittaminen kaupungille muiden asioiden 

siirtyessä pois seuran vastuulta. Tilanteeseen ei kuitenkaan löytynyt selkeää ratkaisua. Vuonna 2017 seura ei enää 

hoitanut kesävesien avaamista ja sulkemista, mutta keräsi mittaritiedot ja hoiti vesimaksujen laskutuksen. Seura hoiti 

Reposalmessa olevan venelaiturin paikkojen vuokrauksen sekä organisoi saaren 50 viljelypalstan edelleenvuokrauksen. 

Venepaikan hinta oli 150 euroa vuodessa. Palstan vuokrauksen vuosimaksu viljelijöille oli 30 euroa ja Vartiosaari-seuran 

jäseniltä 25 euroa. Lisäksi seura organisoi keskitetysti nuohouksen saaren tulisijoille.   

  

Kunnostustoimia jatkettiin Verkkovajan laiturin osalta. Seura järjesti siivoustalkoot saaressa 27.5.–28.5. osana Helsingin 

yleisten alueiden kevätsiivousta. Talkoisiin osallistui 8 henkeä.  Seura huolehti Sunnanvikin ison käymälän tyhjennyksen 

keväällä 2017 ja piti myös huolta käymälän siivouksesta kauden aikana. 

  

Seura toimi yhteystahona Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin Rotaryjen Itämeriryhmän Sunnanvikin rannan 

siivousprojektissa. Rotaryt jatkoivat siivoushanketta huhtikuussa ja syykuussa 2017.  
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Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Vartiosaaren kaavoituksen suunnitteluperiaatteet vuonna 2013. 

Suunnittelua päätettiin jatkaa kerrostaloaluevaihtoehdon pohjalta, joka tarkoittaa saaren tehostettua rakentamista: 

toteutuessaan Vartiosaaresta tulisi 5 000 - 7 000 asukkaan lähiö raskaine siltarakenteineen. Seura jätti muistutuksen  

osayleiskaavaehdotuksesta tammikuussa 2016, mielipiteen yleiskaavaluonnoksesta, Ely-keskukselle lausunnon 

Museoviraston tekemästä saaren suojeluesityksestä helmikuussa 2016 ja mielipiteen Koirasaarentien – Ilomäentien 

asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta huhtikuussa 2016. Vartiosaari-seura antoi vastaselityksen 

Helsingin hallinto-oikeudelle Helsingin yleiskaavasta ja Vartiosaaren osayleiskaavasta tehtyjen valitusten 

käsittelemiseksi 14.8.2017. Helsingin kaupungin budjettineuvottelujen yhteydessä lokakuussa 2017 Helsingin 

suurimmet puolueet sopivat, että Vartiosaaren kaavoitusta ei tulla jatkamaan valtuustokauden 2017-2021 aikana.   

 

Vartiosaari-seura osallistui Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -aloituskokoukseen 12.6.2017. 

 

Seura osallistui Yleiskaava uusiksi-kansalaisryhmän (http://yleiskaavauusiksi.fi)  toimintaan ja osallistui 

kunnallisvaaleihin liittyneen kampanjamateriaalin rahoitukseen. 

 

Seura antoi 30.8.2017 ympäristöministeriölle lausunnon Museoviraston valituksesta, joka koski Uudenmaan ELY-

keskuksen päätöstä Vartiosaaren suojelematta jättämisestä rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla. 

 

Seura järjesti Vartiosaari-aiheisen kirjoituskilpailun kevätkesällä 2017. Kilpailun voittajaksi valittiin Virpi Elomaan 

kirjoitus Kasvimaan aakkosia ja Virpi palkittiin Jan Strangin kirjalla Saaristounelmia Helsingistä. Palkittu kirjoitus on 

luettavissa seuran kotisivulla otsikon Tarinoita Vartiosaaresta alta. 

 

Jan Strang teki havainnollisen opaskartan Vartiosaaresta. Kartta on nähtävissä seuran kotisivuilla. 

 

Vartiosaareen kesällä 2016 avatun pop up -kahvilan osalta seura teki vuonna 2017 yhteistyötä Nuorisoasiainkeskuksen 
ja Helsingin loma- ja virkistysyhdistyksen kanssa. Nuorisoasiainkeskus hoiti kahvilaa viikolla ja Helsingin loma- ja 
virkistysyhdistys pääsääntöisesti viikonloppuisin.  Kahvilassa myytiin virvokkeiden ja pikkupurtavien lisäksi seuran 
tuottamia Vartiosaari-aiheisia kangaskasseja sekä postikortteja. Lisäksi kahvilan kautta jaettiin tietoa saaren 
tilanteesta sekä kerättiin nimiä saaren pelastamista puolustavaan vetoomukseen. Kahvila pidettiin auki seuran ja 
Helsingin loma- ja virkistysyhdistyksen toimesta Helsingin kaupungin järjestämän Open House Helsinki-tapahtuman 
päivänä 20.5., jolloin Vartiosaaren kuudessa huvilassa: Bergkullassa, Furubackassa, Jannebergissa, Kaislikossa, 
Sunnanvikissa ja Stuganissa oli avoimet ovet. 
 
Seura haki Museovirastolta avustusta kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeisiin syksyllä 2017 

Vartiosaaren kulttuuriperintökohteen turvaaminen ja hoito- hankkeeseen. Kulttuuriperintövuoden keskeisenä teemana 

ovat kansalaisten ja erilaisten yleisöjen osallisuutta tukeviin yhteishankkeisiin. Seuran hanke sai alkunsa huolesta 

Vartiosaaren kaavoitustilanteen vuoksi rappeutumisvaarassa olevien huviloiden ja pienempien rakennusten, 

puutarhojen ja laituri- ynnä muiden rakennelmien säilymisestä. Seuran hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa 

paikallisesta kulttuuriperinnöstä sekä lisätä kansalaisten omaa aktiivisuutta rakennetun kulttuuriympäristön turvaajina. 

Edelleen tavoitteena on laajentaa vuosittain saaressa pidettävän Vartiosaari-päivän ohjelmatarjontaa ja tiivistää 

yhteistyötä saaressa toimivien monipuolisten yhteisöjen, yritysten ja yhdistysten kanssa. Hanke on suunniteltu 

toteutettavaksi asiantuntijavetoisina korjauspajoina, luentoina, kohdekävelyinä ja Euroopan kulttuuriperintöpäivään 

liittyvänä Vartiosaari-päivänä 19.8.2018. 

 

Museovirasto myönsi seuralle 8.12.2017 6 000€ käytettäväksi Vartiosaaren kulttuuriperintökohteen turvaaminen ja 

hoito -hankkeen osallistaviin työpajoihin. 

 

Korjaus- ja kunnossapitohanke on tarkoitus toteuttaa järjestämällä tapauskohtaisesti rakennusten, rakenteiden ja 

rakennusosien sekä historiallisten puuterhojen rakennus- ja kulttuuriperinnön turvaamiseen liittyviä lyhyitä korjaus- ja 

kunnostuskursseja eri ammatti-ihmisten vetäminä.  

 

 Käsiteltäväksi Vartiosaari Seura ry:n vuosikokouksessa 7.6.2018  

  

http://yleiskaavauusiksi.fi/

