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Yleistä seurasta  
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 lopussa seuralla oli 87 henkilöjäsentä, 3 lapsijäsentä ja 7 yhteisöjäsentä. Jäsenmaksu oli 10 euroa 
henkilöjäseneltä ja 5 euroa perheen toiselta jäseneltä ja lapsilta 2 euroa. Yhteisöjäsenmaksu oli 60 euroa.  
 
Seuran vuosikokous pidettiin VVA:n Vartiosaaren toimipisteessä Tirrebon pohjoisessa sivurakennuksessa 7.6.2018 ja 
paikalla oli läsnä 13 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. 
 
Toiminta vuonna 2018 
Seura ja saaren asukasyhdistys neuvottelivat vuoden 2015 vuosikokouksen päätöksen mukaisesti Helsingin kaupungin 
kanssa vuonna 2018 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 2018 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.   
 
Jan Strang järjesti halukkaille seuran jäsenille opaskurssin 20.- 21.5. Monipuoliselle maissa ja merellä pidetylle kurssille 
osallistui neljä henkilöä. 
 
Kunnostustoimia jatkettiin Verkkovajan laiturin osalta. Seura järjesti siivoustalkoot saaressa 19.– 20.5. osana Helsingin 
yleisten alueiden kevätsiivousta. Talkoisiin osallistui 20 henkeä.  Seura huolehti Sunnanvikin ison käymälän tyhjennyksen 
keväällä 2018 ja piti myös huolta käymälän siivouksesta kauden aikana yhdessä Akavan Lomatuen kanssa. 
 
Vartiosaareen kesällä 2016 avatun pop up -kahvilan osalta seura teki vuonna 2018 yhteistyötä mm. Helsingin loma- ja 
virkistysyhdistyksen kanssa. Kahvilan organisoinnista ja vesikuljetuksista vastasi seuran jäsen Tero Christersson.  
Kahvilassa myytiin virvokkeiden ja pikkupurtavien lisäksi seuran tuottamia Vartiosaari-aiheisia kangaskasseja sekä 
postikortteja. Lisäksi kahvilan kautta jaettiin tietoa saaren kaavatilanteesta. 
 
Sunnuntaina 22.7. 2018 Reposalmessa oli mahdollisuus saunoa sinne ankkuroidussa pop-up- saunassa. 
 
Seura oli hakenut Museovirastolta avustusta kulttuuriperinnön eurooppalaisen teemavuoden 2018 hankkeisiin syksyllä 
2017 Vartiosaaren kulttuuriperintökohteen turvaaminen ja hoito- hankkeeseen. Kulttuuriperintövuoden keskeisenä 
teemana olivat kansalaisten ja erilaisten yleisöjen osallisuutta tukevat yhteishankkeet. Seuran hanke sai alkunsa 
huolesta Vartiosaaren kaavoitustilanteen vuoksi rappeutumisvaarassa olevien huviloiden ja pienempien rakennusten, 
puutarhojen ja laituri- ynnä muiden rakennelmien säilymisestä. Hankkeen tavoitteena oli jakaa tietoa paikallisesta 
kulttuuriperinnöstä sekä lisätä kansalaisten omaa aktiivisuutta rakennetun kulttuuriympäristön turvaajina.  
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Hanke toteutettiin asiantuntijavetoisina korjauspajoina, luentoina, kohdekävelyinä ja Euroopan kulttuuriperintöpäivään 
liittyvänä Vartiosaari-päivänä 19.8.2018. Hanke alkoi saaren pihoihin suuntautuneella puutarhakävelyllä 28.6., jatkui 
Pikku-Hovissa pidetyllä ikkunakorjauskurssilla 30.6.–1.7., pop-up-kahvilan väritutkimuskurssilla 11.8. sekä Björknäs 
II:ssa pidetyillä pinkopahvi- (1.–2.8) ja tapetointikurssilla (29 – 30.9.). Lopuksi pidettiin vielä pienimuotoinen ohjattu 
huopakaton korjaustapahtuma, jossa taiteilijatalon kalustovajan etelälape sai uuden katteen.  
 
Seuran järjestämä päätapahtuma oli Vartiosaari-päivä 19. 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 ja Tapani Parviainen pitivät 
Sunnanvikissa esitelmät saaren kaavoitushistoriasta ja -tilanteesta otsikolla Vådöstä Vartiosaareksi ja lisäksi siellä 
järjestettiin keskustelutilaisuus otsikolla Minun Vartiosaareni, jossa halukkaat saivat kertoa tarinoita saaresta. Lapsille 
oli Sunnanvikissa järjestetty kasvomaalausta. Taiteilijatalolla oli avoimet ovet ja sen pihalle oli viritetty slackline. Pihalla 
esitettiin myös ilma-akrobatianäytöksiä musiikin säestyksellä. Suomen Ladun Luode-hanke oli järjestänyt lapsille 
taiteilijatalon läheisyyteen luontotaidesuunnistuksen. Taiteilijatalon kalustovajassa esiintyi koko perheen orkesteri 
Hovinarri ja seura piti siellä perinteistä kirpputoria.  Viljelypalstoja esiteltiin kiinnostuneille ja siellä myytiin palstan 
antimia. Monissa huviloissa oli avoimet ovet. Aurinkoisen Hymyn (Iso-Hovi ja Pikku-Hovi), Helsinkiläisten 
loma-ja virkistysyhdistyksen (Björknäs II), Tirrebon eteläisessä sivurakennuksessa ja VVA:n (Tirrebon pohjoinen 
sivurakennus) taloilla oli ruokailumahdollisuus. Mieto ry piti talollaan Trissanilla avoimia ovia ja tarjosi myös 
mahdollisuuden saunomiseen, samoin Aurinkoinen Hymy ry omissa toimipisteissään. Lisäksi tarjolla oli mahdollisuus 
saunoa Janne Käpylehdon kelluvassa saunassa. Tallilla oli Vartiosaari-seuran organisoimana latotanssit ja VVA huolehti 
siellä virvokkeista. Roihuvuoren seurakunta piti jumalanpalveluksen Metsäkirkossa. Seura oli järjestänyt lauttarantaan 
musiikkiesityksen päivän päätteeksi. Vartiosaari-seura järjesti osallistujille maksuttoman kuljetuksen saareen. 
Päävastuun siitä kantoi Nuorisoasiainkeskuksen osaava ja avulias venekuljetusporukka. Vartiosaari-päivään osallistui 
yhteensä noin 900 henkilöä.  
 
Vartiosaari-seura emännöi ja isännöi Helsingin kaupunginmuseon syysretkeä Vartiosaareen 14.9.2018. Kierroksella, 
johon osallistui myös Helsingin merellisen strategian projektipäällikkö Minttu Perttula, tutustuttiin saaren huviloihin ja 
luontoon sekä katsastettiin myös kulttuuriperinnön turvaaminen ja hoito- hankkeen kohteita. 
 
Seura solmi kontaktin myös Kaakkoisen Helsingin stadiluotsiin Pauli Salorantaan ja osallistui Helsingin osallistuvasta 
budjetoinnista (OSBU) 27.10 ja 17.11.2018 pidettyihin tapaamisiin. OSBUn sähköiselle alustalle tuotettiin seuralaisten 
taholta useita Vartiosaarta koskevia ehdotuksia. 
 
Kaavoitus 
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.   
 
Seura antoi mielipiteen Laajasalon Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavamuutoksen 
valmisteluaineistoon 26.2.2018. Lisäksi seura antoi palautetta Uudenmaan liitolle Uusimaa 2050-kaavan 
valmisteluaineistosta 13.4.2018 ja palautetta maakuntakaavaluonnoksesta 8.11.2018.  
 



Seura antoi 29.6. 2018 selitykset korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden Vartiosaaren 
osayleiskaavasta ja Helsingin uudesta yleiskaavasta tekemistä valituksista. Kannanotot ovat luettavissa seuran 
kotisivuilla. 
 
 
Seuran kaavamuistutusten, -selitysten ja -lausuntojen sisällöistä vastasivat Anna-Maija Ketola, Tapani Parviainen ja Ulla 
Rahola. 
 
Vuonna 2018 saaren tulevaisuus virkistysalueena alkoi näyttää entistä lupaavammalta: 
Kaupunginhallitus hyväksyi 9.4.2018 kokouksessaan ehdotuksen, jonka mukaan Vartiosaaren virkistyskäyttöä tulisi 
lisätä vähä vähältä siten, että kaupunki järjestää lähivuosina tuetun vesibussiliikenteen ja saaren virkistyskäytön 
perustarpeet. 

Korkein hallinto-oikeus julkisti 8.11.2018 Vartiosaaren yleiskaavoja koskevat päätöksensä, joissa se hylkäsi Helsingin 
valituslupahakemuksen Vartiosaaren osayleiskaavaa koskeneesta Helsingin hallinto-oikeuden osayleiskaavan 
kumoamispäätöksestä. Tämä tarkoittaa, että Helsingin hallinto-oikeuden antama päätös jää sellaisenaan voimaan eikä 
siihen enää voi hakea muutosta. 

KHO hylkäsi myös Helsingin valituksen Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä kumota Helsingin uusi yleiskaava 
Vartiosaaren ja Ramsinniemen osalta. Tämäkin tarkoittaa, että Helsingin hallinto-oikeuden antama päätös jää 
sellaisenaan voimaan Vartiosaaren ja Ramsinniemen osalta ja kaavoituksessa ollaan palattu vuoden 2012 aikaiseen 
lähtötilanteeseen. 

 
 
 Käsiteltäväksi Vartiosaari Seura ry:n vuosikokouksessa kesäkuussa 2019  
  


