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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 2018 päätapahtuma on Vartiosaari-päivä, joka järjestetään tänä vuonna 19. elokuuta. Tapahtumaa  

markkinoidaan laajasti ja lisäksi yhdistys järjestää aiempien vuosien tapaan osallistujille maksuttoman kuljetuksen 

saareen tapahtuman aikana. Näin saarta pyritään tekemään tutuksi mahdollisimman monelle kaupunkilaiselle. 

Tapahtumaa markkinoidaan lisäksi päättäjille ja viranhaltijoille, jotta kaikki saaren tulevaisuuden osalta päätöksenteossa 

tai suunnittelussa mukana olevat henkilöt tutustuvat saareen ja sen ainutlaatuisuuteen. Vartiosaaripäivä tulee olemaan 

yksi Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumia. Päivien teema on tänä vuonna ’Tunne perintösi, jaa tarinasi’.  

Vartiosaaren kaavoitusprosessi on keskeytetty. Helsingin kaupungin budjettineuvottelujen yhteydessä lokakuussa 2017 

Helsingin suurimmat puolueet sopivat, että Vartiosaaren kaavoitusta ei tulla jatkamaan valtuustokauden 2017–2021 

aikana. Vartiosaaressa on edelleen voimassa sinne 8.5.2017 määrätty viisi vuotta kestävä rakennuskielto tulevan kaavan 

valmistelua varten.  

 

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut 5.2.2018 päivätyllä päätöksellä Helsingin yleiskaavan hyväksymistä 

koskevan päätöksen lainvastaisena mm. Melkin ja Itä-Villingin saarten, Vartiosaaren, Ramsinniemen, Ilmalan 

varikkoalueen sekä eräiden Pitäjänmäen aseman eteläpuolelle sijoittuvien kaavamerkintöjen osalta. Yleiskaavan 

rakentamista koskevat merkinnät Melkin, Itä-Villingin ja Vartiosaaren sekä Ramsinniemen osalta eivät vastaa 

maakuntakaavaa. Maakuntakaavassa Melkki ja Villingin itäosa on ensisijaisesti osoitettu puolustusvoimien alueeksi ja 

toissijaisesti virkistysalueeksi. Ramsinniemi on maakuntakaavassa merkitty pääosin virkistysalueeksi. Vartiosaaren 

osalta kumoamisperusteena oli muun muassa saaren kulttuuriympäristöarvo. Hallinto-oikeus kumosi myös 

Vartiosaaren osayleiskaavan maakuntakaavan vastaisena. Vuonna 2018 seuran toimintaan kuuluu edelleen 

kaavoituksen seuraaminen, siihen vaikuttaminen ja kaavoitukseen liittyvä sähköinen tiedotus Vartiosaari-seura ry:n 

jäsenille.  

  

Vartiosaari-seura pyrkii ylläpitämään hyvää keskusteluyhteyttä kaavoitusprosessissa mukana oleviin viranomaisiin ja 

luottamushenkilöihin sekä pyrkii esittämään heille oman kantansa saaren kehittämiseksi tulevaisuudessa siitä 

lähtökohdasta käsin, että Vartiosaari on ulkoilu- ja virkistysalue eikä saareen rakenneta siltaa:  

• Uusiin käyttötarkoituksiin osoitettavien alueiden ja lisärakentamisen määrä mitoitetaan siten, ettei 

Vartiosaaren luonnon, maiseman ja huviloiden poikkeuksellisia arvoja menetetä, mutta alueen virkistyskäytön 

lisääminen on kuitenkin mahdollista.  

• Vanhat, arvokkaat huvilat suojellaan ja kaavoitetaan joko ympärivuotiseen käyttöön tai loma-asunnoiksi 

kullekin kohteelle parhaiten soveltuvalla tavalla.   

• Kaupungin omistamat alueet kaavoitetaan ulkoilu- ja virkistysalueiksi.   

• Polkuverkoston on oltava saareen sopivassa mittakaavassa.   

• Vartiosaari liitetään kaavoituksen avulla osaksi Itä-Helsingin kulttuuripuistoa ja Helsingin viheralueverkostoa.   

Hyvänä keskustelupohjana on Vartiosaari-seura ry:n vuonna 2013 laatima vaihtoehtoinen osayleiskaava, joka on esillä 

seuran kotisivuilla.  
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Kaavoitukseen liittyvän viestinnän lisäksi seura tiedottaa jäsenilleen Vartiosaarta koskevista asioista sekä tuo 

Vartiosaarta ja sen kehittämiseen liittyviä näkemyksiä esille myös mediassa. Seuralla on omat kotisivut osoitteessa 

Vartiosaari.fi ja seura lähettää jäsenistölleen jäsenkirjeitä tärkeistä tiedotettavista asioista. 

Vartiosaari-seura on anonut ja saanut syksyllä 2017 Museovirastolta 6000,- valtionavustusta Vartiosaaren 

kulttuuriperintökohteen turvaaminen ja hoito -nimiseen hankkeeseen osana Kulttuuriperinnön eurooppalaisen 

teemavuoden 2018 hankkeita. Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa saaren 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 toteutetaan asiantuntijavetoisina korjauspajoina, luentoina, kohdekävelyinä sekä Euroopan 

kulttuuriperintöpäivään liittyvänä Vartiosaari-päivänä 19.8.2017. Korjaus- ja kunnossapitohanke toteutetaan 

järjestämällä tapauskohtaisesti rakennusten, rakenteiden ja rakennusosien sekä historiallisten puutarhojen rakennus- 

ja kulttuuriperinnön turvaamiseen liittyviä lyhyitä korjaus- ja kunnostuskursseja eri ammatti-ihmisten vetäminä.  

Vartiosaari-seura ry on sanoutunut irti vastuustaan saaren kesäveden hoitajana ja jatkaa ponnistelujaan siirtää 

kesävesijärjestelmän hallinnointi Helsingin kaupungille. Seura jatkaa 50 viljelypalstan sekä Reposalmen venelaiturin 

hallinnointia. Vuonna 2018 seura on mukana Akava ry:n vuokraaman Sunnanvikin kiinteistön ulkokäymälän ylläpidossa, 

viimeistelemässä nk. Verkkovajan laiturin kunnostustöitä, järjestää kevätkesällä siivoustalkoot, tukee pop-up -kahvilan 

toimintaa ja toimii muutenkin aktiivisesti saaren virkistystoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi.  

Vartiosaari Seura ry pyrkii edistämään julkista laivaliikennettä saareen turvatakseen saaren virkistyskäyttöä sekä tukee 

mahdollisuuksien mukaan muin mahdollisin tavoin saaren vaihtoehtoisen osayleiskaavan mukaista käyttöä. Seura tekee 

yhteistyötä muiden kaupunginosayhdistysten ja Vartiosaaressa toimivien yhteisöjen kanssa.  

 

Käsitellään Vartiosaari Seura ry:n vuosikokouksessa 7.6.2018  


