
KAUPUNGINOSIEN YKKÖNEN
VUOSAARI



LUKIJALLE

Vuosaari hurmaa niin uudet kuin vanhatkin 
asukkaat, niin satunnaiset vierailijat kuin matkailijat. 
Kun tänne kerran saapuu, palaa varmasti takaisin. 
Tällä saarella on onni asua! 
 
Meri lumoaa, oli se tyyni tai myrskyisä.
Oli sitten kesä, syksy, talvi tahi kevät, luonto 
kutsuu kauneuden äärelle vuodenaikojen vaihtelua 
seuraamaan.  

Merellinen, urbaani, metsäinen. Yhteisöllinen, 
moderni ja kansainvälinen. Tätä kaikkea ja paljon 
enemmän on Vuosaari. Ennen kaikkea ihmiset, 
rentous ja yhteisöllisyys ovat ne asiat,
joista syntyy aito Vuosaaren henki.

Hanna-Kaisa Siimes
Puheenjohtaja
Vuosaari-Seura ry

VUODEN
KAUPUNGINOSA

Vuosaari valittiin Suomen 
parhaaksi kaupunginosaksi 

Kotiseutuliiton 
valtakunnallisessa kilpailussa 

vuonna 2017. Valinnan 
perusteluita löytyy tämän 

esitteen sivuilta.
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TERVETULOA VUOSAARI-SEURAAN!

Vuosaari-Seura toimii vuosaarelaisten hyväksi, 
jotta kotisaaremme olisi mahdollisimman 
viihtyisä, kehittyvä ja yhteisöllinen paikka. 

 » Järjestämme monipuolista 
 vapaa-ajanohjelmaa: yleisötilaisuuksia,  
 retkiä, asukasiltoja, talkoita ja juhlia.  

 » Olemme asukkaiden etujärjestö,  
 joka pitää kaupunginosamme puolia  
 asumisviihtyisyyden, rakentamisen,  
 viheralueiden, julkisen liikenteen ja  
 palveluiden kehittämisessä.  

 » Vaikutamme sen puolesta, että Vuoden  
 kaupunginosan maine ja asukkaiden  
 yhteishenki vahvistuvat entisestään.   

 » Teemme kotiseututyötä myös  
 ruohonjuuritasolla ylläpitämällä Sjökullan  
 perinnetorppaa sekä tarjoamalla  
 viljelypalstoja viherpeukaloille. 

LUE LISÄÄ SEURASTA
www.vuosaari.fi/seura

LIITY JÄSENEKSI
www.vuosaari.fi/jasenyys
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JA MERESTÄ NOUSEE 
VUOSAARI…

Vuosaari nousi hiljalleen merestä jääkauden 
päättyessä. Ensimmäisenä vedenpinnan yläpuolelle 
ilmestyivät noin 7 000 vuotta sitten pirunpeltona 
tunnettu muinaisranta Meri-Rastilassa sekä 
Vanttikallio.

Keskiajan lopulla Vuosaaressa oli jo kymmenen 
maatilaa, joilla viljeltiin maata, kalastettiin sekä 
hoidettiin lampaita ja lehmiä. Vuoden 1778 
isojaossa kantatiloja oli viisi: Nordsjö, Porslax, 
Rastböle, Skata ja Nybondas.

Kesäasutus levisi Vuosaaren hienoille 
merenrannoille Degerön kanavan valmistumisen 
jälkeen 1800-luvun lopulta, kun höyrylaivayhteydet 
kaupunkiin vilkastuivat. Eri tyylisuuntia edustavia 
huviloita nousi Kallahdenniemelle, Ramsinniemeen, 
Uutelaan ja muuallekin. Suurin osa niistä on 
ilahduttavasti edelleen paikallaan.

Maisemat ja elämänpiiri Vuosaaressa muuttuivat 
1930-luvun lopulla, kun Sasekan kevytbetonitehdas 
aloitti toimintansa. Kylän suuret hiekkavarannot 
kiinnostivat Sasekaa, ja Vuosaaren väkiluku kasvoi. 
Tehdas jatkoi toimintaansa lähes 40 vuotta.

Vuosaari kuului vuosisatojen ajan Helsingin 
pitäjään. Kylä liitettiin osaksi pääkaupunkia vuonna 
1966, jolloin Keski-Vuosaaren intensiivinen 
asuinrakentaminen oli jo käynnissä. Meri-Rastilan 
ja Kallahden asuinalueet nousivat 1990-luvulla ja 
Aurinkolahti 2000-luvulta alkaen.
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PÄIVI
”Tykkään asua Vuosaaressa,

koska yhteisöllisyys ja välittäminen 
ovat läsnä. Silti täällä on tilaa 

myös yksilölle ja erilaisuudelle. 
Kulttuuritarjonta ja luonto ovat 
nekin tärkeitä. Suuntaan usein 
Vuosaarenhuipulle, kun haluan 

irrottautua arjesta ja vähän
tuulettaa ajatuksia.”?TIESITKÖ?

Vuosaaren nimikkokukka 
on keltavuokko, joka löytyy 
myös kaupunginosamme 
vaakunasta. 
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Paulig-kahvit paahdetaan 
Vuosaaressa kotimaisella biokaasulla



HELSINGIN VIHREIN 
JA MERELLISIN 

Vuosaarelaiset rakastavat asuinalueensa rantoja, 
puistoja, metsiä ja luonnonsuojelualueita. 
Olemme yhä pääkaupungin vihrein ja merellisin 
kaupunginosa. Asuitpa missä päin Vuosaarta 
tahansa, olet vain parin minuutin kävelymatkan 
päässä viheralueista tai rantaviivasta. 

Ei siis ihme, että Vuosaari kasvattaa asemaansa 
myös elämys- ja turismikohteena. Se on ajan 
hermolla matkailun trendeissä: Vuosaari näyttää, 
millaista on suomalainen luonnonläheinen arki 
parhaimmillaan. 

Meillä pääset metrolla mustikkametsään 
Uutelaan tai kahville kartanoon. Meri-Rastilan 
kaupunkimaisemasta on vain lyhyt jalkapatikka 
Kallahdenniemen hiekkasärkille tai menneiden 
vuosikymmenten huvilatunnelmiin. 

Pohjoisen suunnalta Mustavuoresta löytyy niin 
linnoituksia, sienimetsää kuin omaperäinen 
Vuosaarenhuippukin. Reitti kohti Vuosaaren 
keskustaa kulkee mäntymetsän siimeksessä. Välissä 
viivähdät Kangaslammen rannalla ja ihailet vanhan 
Vuosaaren puistomaista asumista.
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ANITA
”Vuosaaressa on runsaasti vapaata 
luontoa. Meillä on paljon rantaviivaa 
luonnontilassa ja kaikkien ulottuvilla. 

Yhteisöllisyys on täällä hyvä asia.
Moni muualta muuttanut on ihmetellyt, 

kuinka mukavaa yhteydenpitoa 
asukkailla on ja kuinka naapureita 

huomioidaan. Iloitsen siitä,
että eri-ikäisille on
paljon toimintaa.”?

TIESITKÖ?

Perinteikkäät Uutelan ja Meri- 
Rastilan ulkoilualueet perustettiin 
1950-luvun alussa. Mustavuoren 
ulkoilualueen kautta on yhteys 
myös Sipoonkorven kansallis-
puistoon. Kaikille kolmelle alueelle 
saavutaan nauttimaan luonnosta 
ympäri pääkaupunkiseutua.
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KUIN ISO KYLÄ TAI 
PIENI KAUPUNKI

Vuosaari on kuin Suomi pienoiskoossa – 
positiivisesti kehittyvä vilkas kaupunginosa, jossa 
on asukkaita keskikokoisen kaupungin verran 
(37 000). Täältä löytyy kaikki: koulut, palvelut, 
kulttuuria, työpaikkoja ja jopa maan modernein 
satama. 

Vuosaarelaiset ovat osanneet kautta aikain puhaltaa 
yhteen hiileen. Talkoohengestä on saanut alkunsa 
niin Vuosaaren silta, hartiapankkirakentaminen kuin 
urheilutalokin. 

Kotiseutuhenki kantaa edelleen; täällä asuu 
aktiivisia ja aloitteellisia ihmisiä. Isosta 
mittakaavasta huolimatta olemme kuin kylä, jossa 
asukkailla on tiiviit verkostot ja yltäkylläisesti 
harrastusmahdollisuuksia. Monikulttuurisuus on 
juurtunut itsestään selväksi osaksi Vuosaaren 
yhteisöllisyyttä. Oma Vuosaari-lehti on asukkaiden 
tärkein tietolähde kotiseudun asioihin.

Mikä hienointa, asukkaiden Vuosaari-identiteetti 
on vahvistunut entisestään. Niin pitkän linjan 
vuosaarelaiset kuin uudet tulijat ovat mukana 
fanittamassa omaa kotiseutua ja luomassa 
positiivista Vuosaari-ilmiötä.
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?TIESITKÖ?

10 prosenttia Helsingin nuorista asuu Vuosaaressa. Vapaa-ajan 
tekemistä tarjoavat mm. urheiluseurat, nuorisotalot, Vuotalo ja partio. 

AILI
”Tykkään siitä,

että Vuosaaressa kaikki on 
lähellä ja lapsetkin saavat 

liikkua vapaasti. Kavereiden 
kanssa kiipeillään ja 
käydään rannalla.

Täällä on kivaa käydä 
koulua ja täällä voi 
harrastaa melkein

mitä vaan.” 

PERTTI
”Vuosaari on kansainvälinen 

paikka ja monikulttuurisuus on 
nuorten arkea. Heille ei merkkaa 

mitään se, mikä on kaverin 
uskonto, kotikieli tai ihonväri – 
persoona ratkaisee. Vuosaaren 
nuoret ovat myös tulevaisuuden 
tekijöitä. Veikkaan, että Suomi 

tulee olemaan 20 vuoden 
kuluttua jokseenkin sellainen 

kuin mitä Vuosaari
on tänään.”
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YHTEIS-
KUNNALLINEN
SUUNNAN-
NÄYTTÄJÄ  

Vuosaari on enemmän kuin pelkkä kaupunginosa 
– se on yhteiskunnallinen ilmiö, jolla on myös 
valtakunnallista merkitystä. Monet Suomea 
kohdanneet muutoksen tuulet ovat rantautuneet 
ensimmäisinä juuri Vuosaareen. Meillä on jo 
usean vuosikymmenen kokemukset esimerkiksi 
kaupunkirakentamisen, joukkoliikenteen 
ja monikulttuurisuuden kysymyksistä ja 
niiden ratkaisemisesta. Jaamme mieluusti 
kokemuksiamme!

Juuri nyt puhuttavat muun muassa suunnitelmat 
kasvattaa Vuosaaren asukasmäärää entisestään. 
Voidaanko jäljellä olevista viheralueista enää 
tinkiä? Entä kuinka sosiaali- ja terveyspalvelut 
saadaan riittämään? Onko päiväkodeilla, kouluilla 
ja nuorisotoimella riittävät resurssit, jotta ”idän 
ammattilaiset” kykenevät tekemään tärkeää 
työtään? Mistä saadaan vanhuksille päivätoimintaa 
ja tiloja? Kuinka löydämme parhaat keinot tarjota 
hyvää elämää kaikille? 

MITEN KEHITTÄÄ 
VUOSAARTA?

Mitä palautetta antaisit päättäjille? 

Vuosaari-Seura välittää

terveisesi eteenpäin: 

vuosaariseura@vuosaari.fi
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TIIA 
”Vuosaaressa kohtaavat 

ihana luonnonläheisyys, rauhalli-
suus ja mahdollisuus liikkua nopeasti 
kaupungin sykkeeseen. Metro on iso 
vahvuus. Etenkin Vuosaaren pohjois-

osassa ovat valtteina väljä asutus 
ja vehreys. Silti meillä on tosi hyvät 
palvelut ihan kävelymatkan päässä: 
kaupat, kirjasto ja liikuntapaikat.” 

OBADAH
”Olen kotoisin Syyriasta, 

mutta Vuosaari tuntui 
heti omalta. Tykkään 
rauhallisuudesta ja 

puhtaudesta. Täällä voi 
harrastaa kavereiden 
kanssa vaikka mitä: 

pyöräillä, käydä salilla, 
pelata jalkkista.

Tykkään Vuokista!”   
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Ravintola Gatehouse
Ravintola Service Center

Kysy lisää! puh. 050 566 4245 • www.lounasmatti.fi

Vuosaaren satamassa sijaitsevat Ravintola Gatehouse 
ja Service Center tarjoilevat sinulle maistuvaa ruokaa, ei 
eineksiä. Meiltä saat myös kokous- ja juhlapalvelut. 

I TÄ - H E L S I N K I

www.portofhelsinki.fi



VUOSAAREN TIETOLÄHTEET

Vuosaari-lehti   |  www.vuosaari.fi 

LISÄTIETOA VUOSAARI-SEURASTA
 » Seuran esittely, sivu 3

 » Verkkosivut: www.vuosaari.fi/seura

 » Liity jäseneksi: www.vuosaari.fi/jasenyys

 » Yhteystiedot: vuosaariseura@vuosaari.fi tai  

 www.vuosaari.fi/yhteystiedot

 » Facebook: www.facebook.fi/vuosaariseura

Valokuvat: Cafe Monami, Sagal Hassan, Jesse Kettunen / Skyjphoto,
Matti Lipponen, Tiia Melander, Timo Newton-Syms, Petri Ollikainen, Layal Omar, Anni Pekkanen,
Matti Pöhö, Hanna-Kaisa Siimes, Satu Toivonen, Päivi Turunen, Thomas Vikfors.
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Näppärästi Vuosaaren metroaseman kupeessa sijaitseva Columbus 
on mainio ostospaikka niin arjen askareissa kuin juhlan koittaessa. 
Samalla reissulla hoituvat juoksevat asiat ja vaikkapa kampaajalla  
käynti. Columbuksessa voit huoletta viihtyä pidempäänkin, sillä  
nälän yllättäessä apu löytyy saman katon alta. Tervetuloa!

Vuotie 45, 00980 Helsinki | Katso liikekohtaiset aukioloajat columbus.fi 
 /kauppakeskuscolumbus

COLUMBUS 
LÖYSI AMERIKAN,  

LÖYDÄ SINÄ
COLUMBUS!
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