Vådötorp-huvila Vartiosaaressa
Kenelle?
Helsingin Insinöörit on hankkinut jäsentensä käyttöön Vartiosaaren Vådötorphuvilan piha-alueineen. Huvilaa voi vuokrata joko huoneittain tai vaikkapa koko
huvilan kerrallaan. Huvila-alue saunoineen ja grilleineen on jäsenten käytössä
vapaasti, kuitenkin huomioiden huvilan vuokralaisten saunan ennakkovaraukset.
Huvilaa voivat vuokrata myös jäsenten työyhteisöt.
Mihin käyttöön?
Huvila piha-alueineen on tarkoitettu Helsingin Insinöörien jäsenten virkistyskäyttöön. Huvilan läheinen etäisyys Helsingistä sekä huokea hintataso tarjoaa kaikille
HI:n jäsenille mahdollisuuden nauttia kauniista maisemista ja rentouttavasta oleilusta. Rantasauna ja grillialueet ovat jäsenten maksuttomassa käytössä koko kesäsesongin.
Pääsääntöisesti huvilaa varataan huoneittain. Tuolloin huvilan viidessä makuuhuoneessa voi kussakin olla oma seurueensa. Koko huvilan varanneet ovat olleet
joko juhlien, kokousten tai virkistyspäivien järjestäjiä. Kokouksen jälkeen on mukavaa porukalla grillailla ja saunoa. Onpa huvilalla syntymäpäiväjuhlien ja polttareiden lisäksi tanssittu häitäkin!

Millainen huvila on?
Huvila on vanha hirsirakennus, jonka ylläpidosta vastaa Helsingin Insinöörien
huoltoryhmä. Huvilassa on viisi makuuhuonetta, sekä vuokralaisten yhteiskäytössä olevat takka/olohuone, keittiö ja ruokasali.
Yhteisiin tiloihin on varattu tarpeeksi jää- ja kuivakaappitilaa ruokatarvikkeiden
säilyttämiseksi kunkin huoneen vuokralaisille. Huvilalta löytyy myös perusastiat:
kattilat, paistinpannut, ruokailuvälineet, ruoka-astiastot sekä tarjoiluvälineitä.
Keittiössä on viemäröinti, ja keittiöön tulee lämmin vesi. Löytyypä sieltä tiskikone,
kahvin- ja vedenkeittimet sekä sähköhellakin. Mökkitunnelmasta pitävälle on tarjolla myös puuhella ja leivinuuni.
Makuuhuoneista kahdessa on kaksi vuodetta (Kuha ja
Siika), kahdessa on kerrossängyt neljälle (Ahven ja
Hauki) ja yhdessä voidaan makuusohvalla saada kahden
sängyn lisäksi kaksi lisävuodetta (Lohi). Huvilassa on 16
vuodepaikkaa ja niiden lisäksi on tarvittaessa jokunen
kenttäsänky. Huvilalla on käytössä myös vauvoille tarkoitettuja sänkyjä, joihin tulee sama varustus kuin
muissa sängyissä. Vuoteissa on patja, pari tyynyä, kevyt
peitto ja viltti. Liinavaatteet on jokaisen tuotava itse.
Huvila pidetään tv- ja nettivapaana vyöhykkeenä.
Oleskelutilaan on hankittu myös erilaisia vapaa-ajan
viettoon tarkoitettuja pelejä. Kirjallisuutta on satu- ja
luontokirjoista merellisiin harrastuksiin liittyviin kirjoihin. Jokunen romaanikin on joukossa.
WC-tilat löytyvät ulkoa eli huvilassa ei ole sisävessaa. Ulkovessoissa on valaistus,
ja WC:n käyttöohjeet löytyvät kunkin WC:n seinästä. Siisteys tuo mukavuutta kaikille käyttäjille, sillä WC:t ovat vuokralaisten lisäksi käytössä myös muille saareen
tuleville HI:n jäsenille. WC:t löytyvät huvilan takapihalta, venevajan takaa sekä
saunan puuvajan yhteydestä.
Saunamakkaraa, tottakai!
Sauna on kaikkien Helsingin Insinöörien jäsenten käytössä. Etusijalla saunavuoroissa ovat huvilan vuokraajat klo 19–23 välillä. Laita nimesi venevajan seinässä
olevaan varauskirjaan, ja tiedät milloin vuorosi on. Näin saareen muutoin aikaansa
viettämään tulevat jäsenet voivat varata mökin vuokralaisilta vapaaksi jääneitä
saunavuoroja. Saunan ja grillin kuluja katetaan kerta-tai kausimaksuin.

Saunallakin on omat sääntönsä, ja
ne löytyvät pukuhuoneen seinältä.
Grillikatoksessa on ruuanvalmistusvälineitä aina kahvipannuun asti.
Varusteisiin kuuluu myös savustuslaatikko ja isompi savustin. Grillikatos on kaikkien alueella olevien HI:n
jäsenten vapaasti käytettävissä. Grillikatoksella on talon puolesta polttopuita. Myös sauna-alueella on pienempi grillirakennelma.
Milloin?
Huvilan vuokrakausi on toukokuusta lokakuulle, säät huomioiden. Huvilan tai
huoneen vuokrannut saa tilat käyttöönsä ensimmäisenä vuokrapäivänä kello 16
alkaen, ja huoneen luovutus on viimeisenä vuokrapäivänä kello 15 mennessä.
Missä Vådötorp on ja miten sinne pääsee?
Vådötorp sijaitsee Helsingin kaupungin Vartiosaaren kaupunginosassa. Helpoiten
saareen pääsee Reposalmen yli, ja Reposalmen löytää karttahaulla osoitteesta
Reposalmentie 1. Rannassa on parkkitilaa omalla autolla saapuville. Julkisilla liikennevälineillä Reposalmeen pääsee Herttoniemestä lähtevillä busseilla. Aikataulut saat osoitteesta www.hsl.fi.
Saareen ei ole rakennettu siltaa, joten sinne täytyy mennä veneellä. Saareen pääsee omalla veneellä, kaupungin vesiliikennereitillä kulkevilla aluksilla, vuokralaisten käyttöön varatuilla soutuveneillä tai esimerkiksi taksiveneellä.
Kaupungin reittiliikenteen alus lähtee Hakaniemestä, mutta se ottaa matkustajia
myös Reposalmen Yliskylän puolelta ja tuo salmen yli. Lisätiedot ja aikataulut:
www.suomensaaristokuljetus.fi.
Reposalmessa liikennöi myös Aurinkolautta, joka on varsin näppärä tapa ylittää
Reposalmi. Lisätiedot, aikataulut ja varaukset: www.aurinkolautta.fi.
Vartiosaaren Vådötorp’iin pääsee myös omalla veneellä. Suunnista kohteeseen
N 60°11´00, E 25°05´08, ja olet perillä. HI:n jäseninä oleville veneilijöille grillialueen lisäksi on tarjolla myös saunan käyttömahdollisuus. Kiinnitä vene poijuun ja

nauti leppoisasta oleilusta Vartiosaaressa. Venesatamatyyppisiä palveluja huvilarannassa ei kuitenkaan ole.
Puuhaa saaressa
Vådötorp sijaitsee tuulille alttiilla paikalla. Kallvikin selältä syntyy aallokkoa silloin
kun tuuli käy idästä. Pohja on lisäksi hieman rannasta kauempana mutainen. Tuulille ei tietenkään voida mitään, mutta saunan rannassa uintiin menoa helpottaa
oma laituri.
Kalastus aivan alueen rannassa vaatii valtion kalastuskortin. Lähistöllä on runsaasti alueita, joihin tarvitsee myös Helsingin kaupungin kalastusluvan.
Vartiosaaren luontopolku on hyvä ja mielenkiintoinen tapa tutustua saareen. Polkujen varrella on opasteet, joita seuraamalla voi liikkua turvallisesti koko saaren
ympäri. Luontopolun varrella näkyy mahtava merellinen maisema sekä paljon
mielenkiintoista kasvistoa.
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