Vartiosaaren näköalavuorelta
avautuu näkymä Helsingin
itäsaaristoon ja sen yli
Sipoon ja Porvoon
saaristoihin. Kaukoobjektiivilla otetussa kuvassa
vasemmalla etualalla on
Satamasaaren kulmaus ja sen
takana horisontissa Porvoon
sisääntuloväylää vartioiva
Söderskärin majakka.
Oikealla etualalla on matala
Hattusaari. Sen takana
näkyvä suurempi saari on
Sipoon saariston Hanskinen –
helsinkiläisten lomasaari
sekin. Sää on kirkas mutta
tuulinen, meri on tumma ja
aallot lyövät korkeina
ulkosaariston luodoille.
Edellisen sivun kuvassa
näkyvä punainen ruutu
näyttää kohdan, josta tämä
kuva on. (Kuva JS 27.8.2016)

•

•
•
•
•

•

Vartiosaari on noin neliökilometrin suuruinen saari Itä-Helsingin saaristossa.
Saarelle ei ole siltaa.
Maa-alasta kaupunki omistaa noin 90 %.
Saarella on paljon kaunista luotoa. Poluilla ja kaupungin metsissä saa vapaasti
liikkua. Helsingin hienoin merinäköala.
Saaressa on viitisenkymmentä vanhaa huvilaa, joista noin puolet on kaupungin ja
toinen puoli yksityisten. Kaupungin huvilat ovat sen omassa käytössä tai
vuokrattu yhdistyksille.
Kesäisin Vartiosaareen pääsee Suomen Saaristokuljetuksen vesibussilla
Hakaniemestä, Herttoniemestä, Laajasalosta ja Vuosaaresta. Omalla veneellä tai
kanootilla pääsee. Kesällä 2020 saareen pääsee mahdollisesti myös Laajasalon
Reposalmesta sähkölautalla ja/tai kesäviikonloppuisin Vartiosaaren pop-up
kahvilan venekuljetuksella. Tarkista aikataulut netistä.
Saaren nimi on vuodesta 1959 lähtien ollut Vartiosaari ja ruotsiksi Vårdö. Sitä
ennen saaren nimi kummallakin kielellä oli Vådö.

Vartiosaaressa ja sen lähisaarissa oli 1800-luvun jälkipuolella viisi
kalastajatorppaa, jotka 1900-luvun alussa siirtyivät kaupunkilaisille
ja muuttuivat kesähuviloiksi. Nämä ovat:
•
Puotilan kartanon torppa (Sjöblomin torppa) . Vuodesta 1904
huvila Wådötorp
•
Nissaksen tilan Vasikkaluodon torppa
(Fredenborgin/Lindbohmin huvila/torppa)
•
Degerön kartanon Vartiosaaren torppa (Bäckströmin torppa).
Vuodesta 1918 huvila Sunnanvik
•
Degerön kartanon Paloluodon torppa (Lindholmin torppa)
•
Uppbyn tilan torppa (Hellstenin torppa). Vuosina 1894-1917
myös Vaenerbergin huvila ja vuodesta 1918 huvila Quisisana
Kartta: Venäläiseen vuoden 1902 topografikarttaan värit
ja suomenkieliset tekstit lisännyt Jan Strang v. 2016.

Thorsten Waenerbergin
öljyvärimaalaus Vartiosaaren
länsikärjestä vuodelta 1894. Kuvassa
näkyy taidemaalarin
veljen, maisteri Mauritz Vaenerbergin
kyseisenä vuonna kesähuvilakseen
vuokraama Hellstenin torpan vanha
päärakennus. Talo on ulkoasultaan
useampaan kertaan uudistuneena yhä
paikallaan ja on se vuodesta 1918
alkaen tunnettu nimellä Villa
Quisisana. Talon emäntä rouva
Vaenerberg (s. Möller) oli syntyään
tanskalainen, josta syystä salossa
liehuu Tanskan lippu. Suomella ei v.
1894 vielä ollut omaa lippua.
Vaenerberg, nimimerkki Movitz, oli
aikansa tunnettuja purjehtijoita.
Rannassa on hänen veneensä "Ulla
Vinblad". (Kuva yksityiskokoelmassa,
valokuva Jan Strang)

Vasemmalla Villa Quisisana
nykyasussaan. Tämän näköiseksi
huvilan remontoi 1920-luvun lopulla
silloinen omistaja, Helsingin
Osakepankin toimitusjohtaja Alarik
Nystén. Vanhimman osan nurkkaosa
pilkottaa pilareiden takaa. (Kuva JS
18.4.2015)
Alla ”Pikku Quisisana”. Torppari
Hellstenin perhe asui mökissä
vuokratessaan päähuvilaa
kesäaikoina kaupunkilaisille.
(Kuva JS 18.4.2015)
Quisisana on nykyisin yksityinen
kesähuvila.

Wådötorpin tilan päärakennus vuodelta
1905. Tila Wådötorp syntyi kun
hammaslääkäri Ernst Wasenius vuonna
1904 osti Puotilan kartanon Vartiosaaressa
olleet maat. Vanhan Sjöblomin torpan
torpparakennuksen paikalle hän rakennutti
uuden huvilan. Varmistamaton perimätieto
kertoo, että arkkitehdin nimi olisi ollut Jung.
Paikka on nykyisin yksityinen kesähuvila.*
1930-luvun höyrylaiva-aikatauluissa
huvilalla oli myös suomenkielinen nimi
Vådön torppa.
(Kuva JS 18.10.2014)

Wådötorp 1905

* Huvilalla on myös myöhempien omistajien antamat nimet
Villa Rosenius vuodelta 1990 ja Kielokallio vuodelta 1997.

Wådötorpin alueella oli päärakennuksen lisäksi enimmillään viisi muuta
asuinrakennusta. Niistä kaksi on purettu. Vasemmalla Punainen huvila
1800-luvun lopulta. Se on nykyisin Helsingin insinöörien (HI) käytössä.
Yhdistys kutsuu huvilaa nimellä Wådötorp. (Kuva JS 18.4.2015)
Alavasemmalla on 1980-luvulla puretun Keltaisen huvilan eli Malmin
huvilan jäljellä oleva kivijalka. (JS 18.4.2015)
Alla keskellä on Wådötorpin tilanhoitajan asunto (Kuva JS 25.2.2007) ja
alla oikealla pieni ”Port Arthur”, jossa majoitettiin milloin vieraita milloin
palveluskuntaa. (Kuva JS 18.4.2015).
Kaikki sivulla kuvatut rakennukset omistaa nykyisin Helsingin kaupunki.

Höyrylaiva
Vådön torpan
laiturilla

Sunnanvik 1921

Kuvassa on Alkon henkilökunnan
lomanviettokeskuksen Lomarannan
päärakennus 1950-luvun postikortilla.
Alunperin talo oli tilan Sunnanvik päärakennus
vuodelta 1921. Tila Sunnanvik syntyi, kun
Nokian paperitehtaan entinen patruuna,
luutnantti Gustaf Fogelholm vuonna 1918 osti
Degerön kartanon Vartiosaaren maaomistukset.
Siellä olleen entisen Bäckströmin torpan
paikalle hän pystytti uuden päärakennuksen,
jota ryhtyi kutsumaan Sunnanvikin kartanoksi.
Talon suunnitteli arkkitehti Selim Lindqvist.
Fogelholm harrasti kasvitiedettä ja ympäröi
rakennuksen ulkomaisten kasvien puutarhalla.
Hänen perillisiltään paikan osti vuonna 1948
valtion alkoholimonopoli Alko ja perusti sinne
henkilökuntansa vapaa-ajanviettokeskuksen
Lomarannan. 1980-luvun alusta lähtien huvilan
on omistanut Helsingin kaupunki. Päärakennus
ja muutama pienempi rakennus on luovutettu
kaupungin palveluksessa olevien akavalaisten
käyttöön.

Yllä Sunnanvikin pehtorin asunto vuodelta 1920.
Talo on nykyisin Kaupungin omistama ja osa
akavalaisten Lomarantaa. (Kuva JS 9.12.2006)

Oikealla juhannussalko Sunnanvikin pihalla 1940luvulla. Taustalla näkyvä entinen karjasuoja on yhä
paikoillaan kaksikeroksiseksi asuntolaksi 1950-luvulla
remontoituna. (Kuva lehdestä Vådö Journalen)

1700-luvulla Vartiosaaresta
louhittiin liuskekiveä
Suomenlinnan
rakennustöihin. Vuonna 2002
vanha louhos muutettiin ja
siunattiin kirkoksi. Sitä on
kutsuttu sekä metsäkirkoksi
että tonttukirkoksi. Kaikki
kirkon rakennusaineet ovat
Vartiosaaren luonnosta ja
työn tekivät vartiosaarelaiset
talkoilla. (Kuva JS 7.9.2015)

Nissaksen tilan maat
Vartiosaaressa olivat niin
mäkiset, että torppaa sinne ei
voinut perustaa. Niinpä torppa
perustettiin läheiselle alavalle
Vasikkaluodolle. Vasikkaluodon
nykyisen päärakennuksen
rakennutti kultaseppä Carl
Lindbohm vuonna 1886.
Vanhempi Fredenborgin
päärakennus 1840-luvulta
purettiin noin vuonna 1960.

Vasikkaluoto – Lindbohmin huvila 1886

Saari oli 1950- ja 1960-luvuilla
Kone Oy:n henkilökunnan
lomasaari ja tunnettiin se silloin
nimellä Konekari.
Oikeanpuoleinen matala osa
talosta on Koneen lisäämä.
Koneelta saaren osti Helsingin
kaupunki ja vuokrasi sen aluksi
sotainvalideille.
Nykyisin saarella järjestetään
partio- ja prometheusleirejä.
(Kuva JS 18.4.2015)

Yllä: Vartiosaareen kiinnikasvaneen Tervaluodon
päärakennus noin vuodelta 1905. Talo on nykyisin
yksityisasunto. (Kuva JS 18.4.2015)

Yläoikealla: Vasikkaluodon ns. rantahuvila. 1800-luvulla talo
toimi navettana. Asuinhuvilaksi se muutettiin jo 1900-luvun
alussa. (Kuva JS 5.8.2015)
Alaoikealla: Vasikkaluodon itäpäässä oleva punainen huvila
on 1920-luvulta. Sen rakennutti ilmeisesti rautatie-insinööri
Frans Åberg, jonka tyttärelle talo tontteineen sittemmin
Åbergien perinnönjaoissa siirtyi. (JS 5.8.2015)

Kerro jos tiedät
isomman!
Jättiläispahka
kuolleen suuren
koivun rungolla
huvila Vuorentaustan
raunioilla.
(Kuva JS 10.5.2015)

Kelo Vartiosaaren
eteläharjanteella
(Kuva JS 2.5.2016)

1800-luvun huvilat
•
•
•
•
•
•

Tirrebo v. 1889
Stenkulla v. 1892
Metsola v. 1892
Draknäs v. 1892
Stugan eli Pirtti v. 1894
Kaislikko v. 1896

Vuosien 1918-1939 huvilat
•
•
•
•
•
•
•
•

Bergbo v. 1920
Tomtebo v. 1923
Suotorppa v. 1924
Lövnäs v. 1928
Liisa v. 1931
Koutola v. 1938
Voutila v. 1938
Suvimäki v. 1939

Vuosien 1900-1917 huvilat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny-Torp v. 1904
Janneberg eli Marianneberg v. 1905
Vådöudd v. 1905
Drakudden eli Rahkoniemi v. 1908
Björknäs v. 1908
Bergkulla v. 1907
Karlax v. 1908
Furubacka v. 1908
Huviloiden
Nordanvik v. 1908
sijainti kartalla
Björknäs II v. 1912
löytyy täältä
Uddebo v. 1913
Jan Strangin
Vartiosaaren
Nordmanin huvila v. 1913
historiallinen
Degerthin huvila v. 1916
kartta
Margareta-Torp v. 1917

Huvilan Tirrebo rakennutti
helsinkiläinen kauppias
A.L. Mellin vuonna 1889.
Talon piirsi omistajan
lanko arkkitehti Theodor
Höijer. Vuosina 1916-1971
Tirrebon omisti insinööri
Nikolai Garoff, joka asui
siinä ympärivuotisesti ja
jonka aikana talossa toimi
pieni autonosia
valmistanut, useita
henkilöitä työllistänyt
”tehdas”. Garoff oli
maamme ensimmäisiä
kilpa-autoilijoita ja
kilpaveneilijöitä. Veneensä
moottoreineen hän
suunnitteli ja rakensi itse.
Kaupungin omistama
huvila on vuokrattu
Kaupunginteatterin
henkilökunnan käyttöön.
(JS 23.2.2003)

Nikolai Garoffin omistusaikana Tirrebon alueelle
nousi tällä sivulla kuvatut kaksi sivuhuvilaa ja
muutama pienempi majoitus- ja talousrakennus.
Yllä Tirrebon eteläinen sivuhuvila, jossa pitkään
asui Nikolai Garoffin poika Nicken Garoff.
Nykyisin kaupungin omistama huvila on
vuokrattu. (Kuva JS 10.5.2015)

Yllä: Tirrebon pohjoinen sivuhuvila toimi etupäässä huvilanvartijan asuntona.
Nykyisin kaupungin omistamassa huvilassa toimii Vailla Vakituista Asuntoa
ry eli VVA, joka on talon esimerkillisesti kunnostanut. (Kuva JS 18.2.2007)

Suuri siirtolohkare Sunnanvikin entisellä maalla on yksi Helsingin
saariston luontoarvoja vuonna 1956 kartoittaneen professori Viljo
Erkamon mainitsemista Vartiosaaren kolmesta luontokohteesta. Pihlaja
kasvaa yhä kiven päällä niin kuin kasvoi Erkamon paikalla käydessä.
(Kuva JS 19.8.2012)

Vartiosaaren hiidenkirnu. Hiidenkirnun syvyydeksi on
mitattu 1,2 metriä. (Kuva JS 2.5.2016)

Huvila Stenkulla on
Vartiosaaren luoteisnurkassa ja
tervehtii siellä Degerön
kanavan kautta saapuvia
veneilijöitä. Huvilan rakennutti
vuonna 1892 Suomen
luotsilaitoksen kapteeni Axel
von Christierson. Nykyinen
ulkoasu on noin vuodelta 1906.
Suunnittelijaa ei tunneta.
Nykyisin paikka on yksityinen
kesähuvila. (Kuva JS 11.3.2013)

Huvila Draknäs on
huvilan Stenkulla naapuri
ja sisarhuvila. Vuoteen
1915 asti huvilat olivat
samalla tontilla ja
samoilla omistajilla.
Koristelutyylikin on
yhtenäinen. Nykyisin
paikan omistaa Helsingin
kaupunki, joka on sen
vuokrannut. (Kuva JS
11.3.2013)

Kuvat ovat Vartiosaaren viitoitetun
luontopolun varrelta. (Kuvat JS 2014)

Huvila Stugan eli Pirtti tunnetaan
nykyisin nimellä Mäntyniemi ja
on se Helsingin kaupungin
lastensuojeluviraston
kesäleiritoiminnan käytössä.
Huvilan rakennutti ja ehkä
suunnittelikin arkkitehti Harald
Neovius. Neovius oli Bobrikoffin
aikaisten venäläistämistoimien
aktiivinen vastustaja, jonka
aloitteesta suomalaiset toimittivat
keisarille ns. suuren adressin.
1950- ja 1960 –luvuilla paikan
omisti Alko, joka järjesti siellä
leirejä henkilökuntansa lapsille.
Tuolloin paikkaa kutsuttiin
Sinikkalaksi. (Kuva JS 18.4.2015)

Huvila Kaislikko on Vartiosaaren
pohjoisrannalla. Sen rakennutti
Suomi-vakuutusyhtiön perustaja
Edvin Kaslin. Pitkäaikainen
omistaja oli Tempo-tavaratalojen
perustaja, tukkukauppias John
Nylund. Hänen aikanaan paikan
nimi oli Höganäs. Huvila on
nykyisin kaupungin, joka on sen
vuokrannut. (Kuva JS 18.2.2007)

Höganäsin puutarhatonttuja 1930-luvulla.

Rouva Nylund 60 vuotta – Höganäsin portailla

Vartiosaaren etelärannalla oleva
huvila Janneberg eli
Marianneberg on Vartiosaaren
ainoa kivirakennus. Talon
rakennutti vuonna 1905
vastikään leskeksi jäänyt
salaneuvoksetar Henriatta
Costiander ja suunnitteli
arkkitehti Max Frelander.
Salaneuvoksetar oli omaa
sukuaan Vartiosaaressa maita
omistaneita Puotilan kartanon
Lindrooseja. Nimi Janneberg
viittaa salaneuvoksettaren
veljeen, Puotilan kartanon
isäntään, Johan (Janne)
Lindroosiin. Huvilan
pitkäaikainen omistaja oli
pankkiiri Ragnar af Björkesten,
joka nimesi huvilan tyttärensä
mukaan Mariannebergiksi. (Kuva
JS 18.4.2015)

Huvilan Vådöudd
rakennutti eversti Torsten
Costiander. Hän oli
edellisellä sivulla mainitun
salaneuvoksetar Henrietta
Costianderin miehen
veljenpoika. Nykyisin
paikka on yksityinen
kesähuvila. (Kuva
18.4.2015)

Kuva JS 10.5.2015

Kuva JS 2.5.2016

Kolme kuvaa samasta aiheesta, samalta paikalta, eri aikoina.

Kuva JS 12.7.2018

Jugend huvila Drakudden
sijaitsee Vartiosaaren
lounaisessa niemessä.
Sen rakennuttivat vuonna
1908 senaattori Sune af
Björkestenin neljä lasta,
vaan jo varsin varhain
paikan yksinomistajaksi
tuli yksi sisaruksista,
lääkäri Sigurd af
Björkesten. Hänen
kuoltuaan perilliset
myivät huvilan Alkolle.
Talon suunnitteli Max
Frelander. Nykyisin
huvila on yksityisasunto.
(Kuva Paavo Rettinen
2002)

Björknäs 1908

Neljä
mansardikattohuvilaa
vuosilta 1908-1923.

Björknäs II 1912
Kuva JS 27.2.2012

Kuva JS 27.2.2012

Tomtebo 1923
Kuva JS 20.4.2015

Uddebo 1913
Kuva JS 19.8.2012

Björknäs-huvilat ja
Tomtebo-huvilan
rakennuttivat veljekset
maanmittari Hugo ja
konepajan päällikkö
Otto Damstén sekä
heidän puolisonsa,
jotka myös olivat
sisaruksia (os.
Nyman). Uddebon
rakennutti insinööri
Walter Ljungberg.
Nykyisin Björknäs II
on kaupungin ja
vuokrattu
Helsinkiläisten loma- ja
virkistysyhdistys Helvi
ry:lle. Uddebo on
yksityinen ja siinä
asutaan
ympärivuotisesti.
Björknäs ja Tomtebo
ovat yksityisiä
kesähuviloita.

Neljä
huvilaa
1908-1928

Karlax 1908

Nordanvik 1908
Tirrebo, etel. huvila, 1920-luku

Kuva JS 20.4.2015

Kuva JS 18.4.2015

Suotorppa 1924
Kuva JS 25.2.2007

Lövnäs 1928

Kuva JS 3.2001

Neljä purjevenettä ja Metsolan laituri

1930-luvulla Vartiosaaressa
toimi pursiseura NJK:n jaosto
nimellä ” Vådö sektionen”.
Metsolan isäntä Hakon Lindholm
oli jaoston kantavia voimia.
(1900-luvun alun kuva on
yksityiskokoelmasta)

Vartiosaaren entisillä pelloilla toimii nykyisin
palstaviljelysalue. Kuva alla: Palstaviljelijöiden kasvit
kukoistavat heinäkuussa. (Kuva JS 12.7.2018)

Vartiosaaren palstaviljelyalueen kartta.
• viljelypalstat keltaisella
• metsät vaalean vihreällä
• entiset viljelymaat valkealla (nykyisin kasvavat
heinää, pusikkoa tai harvaa metsää).
• tiet ja polut ruskealla
• 1900-luvun alun kiviaita lilalla
• sadekatos tumman vihreällä
(Kartta Helsingin kaupunki, värit JS)

Vasemmalla kaksi
vartiosaarelaisen
kirvesmiehen Fredrik
Lagergrenin rakentamaa
huvilaa. Ny-Torpin
vanhin osa on Sipoosta
siirretty
talonpoikaisrakennus.
Molemmat ovat nykyisin
kaupungin. Ny-Torpia
kaupunki on pitänyt
tyhjänä. Furubackassa
toimii nuorisotalo NuTa.

Ny-Torp 1904
Kuva JS 25.2.2007

Furubacka 1908
Kuva JS 20.4.2015

Oikealla kaksi
vartiosaarelaisen
kirvesmiehen Emil
Backmanin rakentamaa
huvilaa. Niistä Bergkullan
vanhin osa on Helsingin
pitäjästä siirretty
talonpoikaisrakennus.
1980-luvun alusta lukien
Bergkulla on ollut
kaupungin ja sitä on
kutsuttu nimellä Iso Hovi.
Nykyisin se on vuokrattu
yhdistykselle
Aurinkoinen hymy.
Bergbo on yksityinen
kesähuvila. Siinä toimi
joitakin vuosia sitten
luostari.

Bergkulla 1907
Kuva JS 18.4.2015

Bergbo 1920
Kuva JS 17.9.2015

Kolme huvilaa vuosilta 1913-1917
Degerthin huvilan rakennutti teknikko John Degerth ja Nordmanin huvilan
typografi Julius Nordman. Kumpikin huvila oli 1980-luvulta lähtien noin 30
vuoden ajan kaupungin henkilökuntakerhojen Kallioranta-nimisen
virkistyspaikan käytössä. Tuolloin Degerthin huvila tunnettiin nimellä Pieni
Hovi ja Nordmannin huvila nimellä Pikkupirtti. Nykyisin Degerthin huvilaa
käyttää yhdistys Aurinkoinen hymy.

Tervaluoto 1904

Margareta-torpin rakensi vartiosaarelainen kalastaja ja kirvesmies Frans
Sjöblom vuokramökiksi, mutta myi sen pois jo vuonna 1921. Huvila on
nykyisin kaupungin ja vuokrattu.

Degerthin huvila 1916
63

Kuva JS 9.12.2006

Margareta-Torp 1917
Kuva JS 20.4.2015

Nordmanin huvila 1913
Kuva JS 9.12.2006

Vartiosaaren päätie Sunnanvikin lammasaitauksen luona. (Kuva JS 19.8.2012)

Kuva yllä. Teiden hoito on ollut huonoa.
Entisen tien leveydestä ovat kasvit vallanneet
suurimman osan. Kulkijalle ovat saappaat
tarpeen. (Kuva JS 1.9.2016)

Liisa 1931
Kuva JS 18.2.2007

Voutila 1938/1962
Kuva JS 18.4.2015

1930-luvun huviloita.
Huvilat Liisa ja Suvimäki rakennutti
mestariluistelija, viisinkertainen
olympiavoittaja Clas Thunberg. Talot
rakensi vartiosaarelainen Toivo Grön.
Huviloiden Voutila ja Koutola
rakennuttajat olivat sotilasmuusikot Niilo
Voutilainen ja Väinö Koutonen. Voutilan
ylähuvilan rakennutti v. 1962 elokuvien
kuvaaja ja ravintoloitsija Marius Reichi
(chez Marius).

Suvimäki 1938
Kuva JS 18.2.2007

Kaikki neljä huvilaa ovat nykyisin
yksityisiä kesähuviloita.

Koutola 1938
Kuva JS 18.4.2015

Vartiosaaren luonto- ja eläintalli ry:n vuohia. (Kuva Paavo Rettinen 2002)

Kaupungin Haltialan tilan lampaat, jotka on tuotu pitämään
Vartiosaaren niityt aukeina, laiminlyövät tehtäväänsä syömällä
luonnonheinän sijasta rehua ruokintahäkistä. (JS 19.8.2012)

Lomarannan sauna

Stenkullan sauna
Kuva JS 5.2000

Kuva JS 19.2.2012

Kuva JS 27.2.2012

Kuva JS 18.2.2007

Vådöuddin sauna

Björknäs II:n sauna
Kuva JS 23.2.2003

Liisan sauna

Quisisanan sauna
Kuva JS 23.2.2003

Wådötorpin venevaja

Kaislikon hangaari (ulkoa ja sisältä)

Kuva JS 23.2.2003

Kuva JS 27.2.2012

Bergkullan venevaja
Kuva JS 9.12.2006

Kuva JS 20.4.2015

Vesitasohangaari 1938

Wådötorpin keltainen huvila (Malmin huvila) v. 1905

Metsola v. 1892

Bergkullan punainen huvila 1920-luvulta

Vuorentausta eli Pikulinskyn huvila v. 1919

Nordanvikin Elliksen huvila n. v. 1915

Metsolan
Herrasväkeä

Noin vuonna 1905
venäläiset merisotilaat
rakensivat kummelin
Vartiosaaren
näköalavuorelle. Vanhat
vartiosaarelaiset ovat
kertoneet kummelin
olleen ennen valkeaksi
kalkitun ja nykyistä aika
lailla korkeamman. (Kuva
JS 18.10.2014)

Yllä Sunnanvikin puimurin hehkukupumoottori ja sen
kunnostaja Paavo Retinen. (Kuva JS 9.12.2006)
Alla Sunnanvikin kasvihuoneen rauniot. (Kuva JS 18.4.2015)

Yllä Jannebergin rakennettua puistopolkua Vartiosaaren
eteläharjanteella (Kuva JS 10.5.2015)
Alla Lomarannan mökkikylän portaat (Kuva JS 10.5.2015)

Yllä Quisisanan puutarhan muuri metsän keskellä
(Kuva JS 10.5.2015)
Alla Pikulinskyn huvilan perusta (Kuva JS 10.5.2015)

Kaupungin suunnitelmissa
ja kaavoissa vuosilta 19431960 Vartiosaari oli
merkitty asuinalueeksi.
Vuosina 1958-1968 pankit,
rakennusliikkeet ja muut
rakennuttajat hankkivat
omistukseensa noin 90 %
Vartiosaaren maista
tarkoituksenaan alkaa
asuntojen rakentaminen.

Vuonna 1971 Helsingin kaupunginvaltuusto
päätti, että Vartiosaarta ei rakenneta, vaan
”kaavoitetaan vapaa-ajanviettoalueeksi”.

Päätös käytännössä pakotti maita ostaneet
rakennuttajat myymään kalliilla velaksi
ostamansa maat suurilla tappioilla
kaupungille - ainoalle virkistysaluemaiden
ostajalle. Kaupat toteutuivat vuosina 19791981, minkä jälkeen kaupunki omisti noin
90 % Vartiosaaren maista.

Vasemmalla arkkitehti Kaj Saleniuksen ehdotus
Vartiosaaren asemakaavaksi vuodelta 1962. (värit JS)
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Kaupungin huviloista suurin osa on vuokrattu lyhyellä irtisanomisajalla
pääasiassa yhdistyksille. Muutama huvila on kaupungin omassa käytössä ja
muutama tyhjänä. Yksityisten huviloista suurin osa on kesähuvilakäytössä joissakin asutaan ympärivuotisesti.
40 vuotta on kulunut siitä kun kaupunki hankki Vartiosaaren maat asukkaittensa
vapaa-ajanviettoalueeksi. Virkistysaluetta ei ole toteutettu, mutta metsissä ja
poluilla saa jokamiehen oikeudella vapaasti liikkua.
Palveluita ulkoilijoille kaupunki ei ole järjestänyt: ei uimarantaa, ei vieraslaituria,
ei WC:tä, ei jätehuoltoa, ei keittokatosta, ei sateen suojaa, ei vapaata rantaa.*
Asukkaat ylläpitävät talkoilla kunnallistekniikkaa kuten vesihuoltoa, teitä,
laitureita ja jätehuoltoa.*
*Saaressa olevat kolme kaupungin laituria eivät ole tarkoitetut vierailijoiden veneille. Reposalmen laituriin on veneiden
kiinnittäminen kielletty, Pässilahden laituri on tarkoitettu palstaviljelijöille ja Lomarannan edustan ns. ”Sinikan laituri” on
huonokuntoinen. Kävijät ovat veneitään niissä kuitenkin pitäneet. Saaressa oleva yleinen ulko-wc on Vartiosaari-seuran ylläpitämä.
*Vuonna 2019 kaupunginhallitus teki päätöksen Vartiosaaren ”väliaikaisen virkistyskäytön” edistämisestä, minkä johdosta saaressa
syksyllä 2019 kaadettiin viljelyaluetta varjostavia puita sekä kesällä 2020 tehtiin polkujen varsille viitoituksia ja aloitettiin
rakentamaan portaita polkujen jyrkille osuuksille. Syksyllä on tarkoitus kunnostaa polkuja haketta niille levittämällä. Muilta osin
hankkeen jatko on siirtynyt ja aika näyttää miten se etenee. Saman aikaisesti vahvat voimat kaupungin hallinnossa ajavat Vartiosaaren
muuttamista kerrostaloalueeksi.

Esitys perustuu kirjaani Saaristounelmia Helsingissä. Kaikista
kuvatuista kohteista löytyy runsaasti lisätietoja mainitusta kirjasta.
Kuvat, joissa on merkintä JS ovat minun ottamiani. Kaksi kuvaa on
Paavo Rettisen ottamaa. Kartat ovat viranomaisten laatimia karttoja,
joihin olen lisännyt tekstejä sekä luettavuuden helpottamiseksi
värejä. Mustavalkeat valokuvat ovat entisten vartiosaarelaisten
albumeista. Esityksen saamiseksi Internetissä toimivaan muotoon
kuvatiedostoja on jouduttu pakkaamaan noin 1%:iin
alkuperäiskoosta, mistä kuvien sekä terävyys että värit ovat
kärsineet. Pahoittelut tästä.
Kirjan Saaristounelmia Helsingissä painos on loppu. Kirjaa voi kysyä
kirjastoista tai antikvariaateista. Jos sinulla on ylimääräinen kappale
hyllyssä, niin ostan sen mielelläni, koska minulta kirjaa kysytään.
Helsingissä 8.6.2020
Jan Strang
Tekijän yhteystiedot: antiikki-kartta(at)strang.fi

