
  Vartiosaari-seura ry    

 
  
VARTIOSAARI-SEURA RY  
  
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021  
 
Yleistä seurasta 
 Vartiosaari-seura ry Vårdö Sällskapet rf on vuonna 1995 perustettu rekisteröity kaupunginosayhdistys, joka on 
jäsenenä Helsingin kaupunginosayhdistysten liitossa HELKA:ssa. Vartiosaari sijaitsee Kaakkois-Helsingissä, Laajasalon ja 
Tammisalon kupeessa. Kokoa saarella on 82 hehtaaria, josta noin yhdeksän kymmenesosaa on kaupungin 
omistuksessa. Vartiosaari Seura ry:n tarkoituksena on edistää Vartiosaaren virkistyskäyttöä kulttuuri- ja 
luontokohteena sekä toimia saaresta kiinnostuneiden yhdyssiteenä. 
 
Toiminta vuonna 2021 
Vuonna 2021 seuran toimintaan kuuluu edelleen kaavoituksen seuraaminen, siihen vaikuttaminen ja kaavoitukseen 
liittyvä sähköinen tiedotus Vartiosaari-seura ry:n jäsenille. Seura jatkaa tiivistä yhteydenpitoa Helsingin kaupunkiin, 
erityisesti ajankohtaisen Vartiosaaren tilapäisen virkistyskäytön lisäämisessä. 
  
Vartiosaari-seura ylläpitää 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 rakentamattomat 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 www.vartiosaari.fi.  

Vartiosaari-seura seuraa uuden valmisteltavana olevan maakuntakaavan Uusimaakaava 2050 vaiheita ja ilmaisee 
kantansa Vartiosaarta koskevista asioista. Seura osallistuu myös lähialueiden kaavoitukseen käyttämällä oikeuttaan 
lausua mielipiteensä saaren lähiympäristön tulevaan käyttöön vaikuttavista ratkaisuista. Lisäksi Laajasalon kaavoituksen 
osalta tehdään yhteistyötä Laajasalo–Degerö -seuran kanssa. 

Kaavoitukseen liittyvän viestinnän lisäksi seura tiedottaa jäsenilleen Vartiosaarta koskevista asioista sekä tuo 
Vartiosaarta ja sen kehittämiseen liittyviä näkemyksiä esille myös mediassa. Seuran kotisivuilla on ajankohtaisten 
asioiden lisäksi tietoa Vartiosaaresta sekä seuran jättämät kaavakannanotot. Seura lähettää jäsenistölleen sähköisiä 
jäsenkirjeitä tärkeistä tiedotettavista asioista. 

Vuoden päätapahtumaksi aiottu 25. Vartiosaari-päivä pyritään järjestämään ainakin jossain muodossa kesällä 2021.  
 
Vartiosaari-seura ry on sanoutunut jo 2015 irti vastuustaan saaren kesäveden hoitajana. Seura jatkaa 50 viljelypalstan 
sekä Reposalmen venelaiturin hallinnointia. Vuonna 2020 seura tukee pop-up -kahvilan toimintaa ja toimii aktiivisesti 
saaren virkistystoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Seura vuokraa kuljetuskäyttöön tarkoitettua lauttaa 
jäsenistölleen. Lautta kunnostetaan vuoden 2021 aikana talkoovoimin. 
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Vartiosaari-seura anoi ja sai syksyllä 2017 Museovirastolta 6000€ valtionavustusta Vartiosaaren kulttuuriperintökohteen 
turvaaminen ja hoito -nimiseen hankkeeseen osana Kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeita. 
Hankkeen tavoitteena oli jakaa tietoa saaren paikallisesta kulttuuriperinnöstä sekä lisätä kansalaisten omaa 
aktiivisuutta rakennetun kulttuuriympäristön turvaajina. Edelleen tavoitteena oli laajentaa vuosittain saaressa 
pidettävän Vartiosaari-päivän ohjelmatarjontaa ja tiivistää yhteistyötä saaressa toimivien monipuolisten yhteisöjen, 
yritysten ja yhdistysten kanssa. Toimintavuonna 2021 on tarkoitus kunnostaa Reposalmen rannan pop-up -kesäkahvila. 
Osana kulttuuriperintökohteen turvaaminen- ja hoito -hanketta seura pyrkii myös edistämään NyTorpin rakennuksen 
korjausta ja saamaan rakennuksen pitkällä tähtäyksellä saaressa kävijöiden yhteiskäyttöön. 

Vartiosaari-seura pitää yhteyttä Helsingin kaupunkiin, kaupunginmuseoon, Museovirastoon, merellisen strategian 
projektipäällikköön ja kaakkoisen Helsingin stadiluotsiin saaren rakennuskantaa ja saavutettavuutta koskevissa asioissa. 
Seura osallistuu Helsingin osallistuvan budjetoinnin (OSBU) hankkeiden ideointiin ja tiedottaa niistä jäsenilleen. 

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 Helsingin kaupunginosayhdistysten liiton, muiden kaupunginosayhdistysten ja Vartiosaaressa toimivien 
yhteisöjen kanssa.  

Toimintavuonna 2021 seura käynnistää sääntömuutoksen, joka mahdollistaa seuran vuosikokouksen pitämisen myös 
etäyhteydellä. 
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