
Toimenpiteet ja kustannukset 
 
1.Helsigin kaupunki hankkii saareen yksinkertaiset kuivakäymälät saareen 2 kpl ja 
tyhjennys 4-6 kertaa kesäsesongin aikana. 
Kustannus: n. 20 000? 
 
2. Laiturikorjaukset mantereella Reposalmentiellä ja saaressa vastapäisellä rannalla. 
Mahdollisesti myös tulevan uimarannan lähellä tod. näk. Kalliorannan alapuolella jo 
olevalla laiturilla. Vartiosaari Seura ry toimii yhteistyökumppanina laiturikorjauksissa niistä 
vastaavana. 
Kustannus: Reposalmentien laiturikorjaukset? + saaren puolen laiturien korjaukset? 
 
Parannamme opastusta saaren poluilla ja mantereella ainakin Reposalmentien laitureilla:  
 
3. Opastetaulut: laitamme selkeät opastetaulut kaikkien laitureiden luo sekä ainakin yhden 
opastetaulun mantereen puolelle Reposalmentien laiturille. Kaupunki hankkii kehykset ja 
maksaa opastetulostuksen. Kustannus: opastetaulut? 
 
4. Opastekilvet: ostamme 10-20 opasmerkkipaalua esim. Helsingin omalta metallipajalta. 
Opasteilla ihmiset voidaan ohjata käteviin omatoimiretkiin saaren eri puolilla ja löytävät 
vesipisteet, uimapaikka ja saarelle tulevat kuivakäymälät on helppo löytää. 
Kustannus: n. 20 opasmerkkipaalua kaupungin omasta valmistamosta? 
 
5. Uimapaikka: osoitamme kaupungin kanssa luvallisen uimapaikan tod. näk. Vartiosaaren 
kallionrannan läheltä hiekka-alueelta ja merkitsemme sen kilvellä/opasteella. 
Kustannus: ? 
 
6. Vesipisteet: parannettu osoitettu ja merkitty päivitetty kesävesipiste omien vesipullojen 
täyttöön saareen Reposalmentien laiturin lähellä (insinöörien talon jälkeen ns. taiteilijatalon 
luona ennen polkujen risteystä) ja mahdollisuuksien mukaan toinen vesipiste myös lähelle 
uimapaikaksi merkattua paikkaa, jos mahdollista. 
Kustannus 1 tai 2 parannettua tai uutta vesipistettä? 
 
7. Vesilintujen suoja-alueet: osoitamme kaupungin kanssa uhanalaisten vesilintujen 
pesintään sopivia luonnontilaisia ranta-alueita ja merkitsemme ne kilvillä. Näille alueille 
voidaan sitten tehdä uhanalaisille vesilinnuille tekopesiä Vartiosaaren luonto- ja 
eläintalliyhdistyksen johdolla. 
Kustannukset: paikat merkitsevät/osoittavat kilvet n. 2000 e? 
 
8. Opastetut luontoretket: Vartiosaaren luonto- ja eläintalli ry palkkaa tilapäistyöntekijän 
asiantuntijaksi tähän projektiin neljäksi kuukaudeksi toteuttamaan painetun ja samalla 
myös digitaalisesti luettavan luonto-oppaan ja tekemään nykyaikaisen opaskartan. 
Kustannus:16 300 e (Sis. tilapäiset palkkakulut sivukuluineen neljältä kuukaudelta 
yhteensä 12 800 e, yhdistys huolehtii palkanmaksun. Luonto-oppaan taitto- ja 
painatuskulut 3500 euroa). Jakelu netissä ja saaressa. 
 
9. Merkitään kunnolla saaressa kasvavan lailla suojellun rantaruttojuuren kasvualue, jotta 
sitä voi ihastella tallomatta sitä vahingossa. Kilvet ja merkinnät (sites of specific scientific 
interest -tyyliin). 
Kustannus: 1000 e 


