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Kirja kertoo Vartiosaaren ja Helsingin itäsaariston pienten saarten ja huvila-asutuksen vaiheet 1800-luvun alusta meidän päiviimme. Yli puolet kirjasta on omistettu
Vartiosaarelle. Sen jo 60 vuotta sitten alkaneet ja yhä
vireillä olevat rakentamishankkeet on kuvattu. Paljon
muutakin tietoa on.
Kirjasta löydät seuraavien saarten vaiheet: Haapasaari,
Harjakari, Hattusaari, Hernesaari, Hevossaari, Hintholma, Härkäsaari, Iso Iiluoto, Iso Koivusaari, Iso Leikosaari, Iso Villasaari, Itäinen Iiluoto, Kalliosaari, Kanasaari,
Karhusaari, Katinpaasi, Keskinen Koivusaari, Killingholma, Kivisaari, Koirasaari, Koivusaari, Kotiluoto, Lehmäsaari, Louesaari, Länsitoukki (Länsi-Tonttu), Läntinen
Iiluoto, Malkasaari, Matosaari, Neitsytsaaret, Neitsytsaari, Nuottasaari, Paloluoto, Pieni Koivusaari, Pieni
Villasaari, Pikku Leikosaari, Pihlajaluoto, Pitkäluoto, Poikaluodot, Poikasaari, Pyysaari, Rahakirstu, Repossaari,
Salmisaari, Santinen, Satamasaaret, Syvännesaari, Tervaluoto, Trissan (Kiekko), Varisluoto, Vartiosaari, Vasikkaluoto, Villaluodot, Voirasia.
Kirja perustuu laajoihin arkistotutkimuksiin ja haastatteluihin, joita on 136 eri henkilöltä. Kuvituksena on kirjan
tekijän ottamia valokuvia vuosilta 1997–2016, ainutlaatuisia vanhoja kuvia tuhoutuneista huviloista ja saariston
huvilakulttuurista sekä 103 karttaa.
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Vartiosaari
Vartiosaari on vajaan neliökilometrin suuruinen saari Helsingin itäisessä saaristossa. Saarelle ei ole mantereelta siltayhteyttä. Kaupunkiasutus ei sinne ole levinnyt.
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun huvilakulttuurin kukoistusajan muistoina saarella on lukuisia sekä suuria ja
komeita että pieniä ja vaatimattomia huviloita.
Viimeiset noin 50 vuotta saari on elänyt hiljaiseloa,
kun Helsingin kaupungin hallinto ei ole kyennyt päättämään, mitä saarelle tehdään. Sunnitelmia saaren rakentamiseksi tai sen käyttämiseksi kaupunkilaisten viher- ja
virkistysalueena on 60 vuoden aikana laadittu lukuisia.
Päätöstä ei ole syntynyt. Tällä hetkellä vahvat voimat ovat
liikkeellä saaren rakentamiseksi kerrostaloalueeksi, vaan
niin ovat olleet ennenkin ja saari on pysynyt rakentamattomana.

Itäsaariston pienet saaret
Helsingin kantakaupungin itäpuolisessa saaristossa,
Laajasalon, Herttoniemen, Vartiokylän, Santahaminan ja
Vuosaaren entisten kylien entisillä mailla on lukuisia pieniä saaria. Niille syntyi 1800-luvulta lähtien ensin kalastaja- ja sitten kesähuvila-asutusta. Jotkin kalastajatorpista ja
monet huviloista ovat vielä jäljellä.
Monet saarista ovat yhä alkuperäisessä käytössään
yksityisinä kesähuvila- tai mökkisaarina. Osa saarista on
nykyisin yhteisöjen, kuten yritysten, yhdistysten, seurakuntien tai kaupungin henkilökunnan suljetussa virkistyskäytössä.
Monet saarista ovat nykyisin Helsingin kaupungin ja
Uudenmaan kuntien yleiseen virkistyskäyttöön luovuttamia retkeilysaaria. Osalle voi tehdä päiväretkiä ja osalla
on telttailu sallittu.

Tekijä
Jan Strang on tietokirjailija, joka on kirjoittanut teoksia
Helsingin historiasta sekä kartta- ja kirjahistoriasta. Hän
on maamme johtavia vanhojen karttojen tuntijoita. Hänen
aiempia teoksiaan ovat:
• Puhelinluettelot ja osoitehakemistot. 1995.
• Jan Strangin karttatieto. 1998–2013.
• Antikvariaateillakin on kohtalonsa. 1999.
• Tammisalo – paratiisi meren äärellä. 2001.
• Suomen kartan historia 1800-luvulla. 2009.
• Suomen karttakirja 1799. 2005.
• Suomenlahden saaristokartasto 1880. 2006.
• Jan Strangin merikarttatieto. 2006–2010.
• Helsinki-albumi 1877. 2009.
• Palontorjuntaa Helsingin Tammisalossa 2010.
• Lappi piirretään kartalle. 2011.
• Laajasalolaiset punakukkoa kurittamassa. 2013.
• Venäjän Suomi-kuva – Venäjä Suomen kartoittajana
1710–1942. 2014.

