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Saatesanat  

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n hallitus tuli siihen tulokseen, että olisi hyvä laatia alueen 

toiminnasta historiallinen katsaus sekä kertoa tämän päivän toiminnasta. 

Vuokrasopimuksen uusimiseen liittyi haasteita ja uuden yleiskaavan valmistelussa haluttiin 

olla mukana. 

Kulosaaren kartanon vuokrasopimus työntekijöitä edustavan henkilöstöjärjestön kanssa on 

ollut voimassa lähes kahdeksankymmentä vuotta. Huonossa kunnossa vastaanotettu 

päärakennus on remonttien ja talkootyön voimin pidetty kunnossa ja toimintaa on kehitetty. 

Kartanon alueen kunnossapitoon on vuosikymmenten varrella osallistunut tuhansia 

talkoolaisia. Koko vuokrausajan ja  tällä hetkelläkin se on suosittu, tunnelmallinen juhlien 

pitopaikka.  

Maja-alue on ollut vuosikymmenten ajan pienipalkkaisten kaupungin työntekijöiden loma- 

ja vapaa-ajan keidas, jossa on jo useamman sukupolven ajan yhteisöllisesti aikaa vietetty. 

Sauna, viljelypalstat, venekerho, urheilukenttä ja alueen monipuolinen luonto ovat kesä 

toisensa jälkeen tuoneet työntekijät Kulosaaren kartanolle  lomailemaan, saunomaan ja 

myös talkoisiin pitämään aluetta kunnossa ja viihtyisänä. 

Kulosaaren kartanon ja koko alueen historia ja merkityksellisyys eikä myöskään nykyinen 

toiminta  ole riittävästi virkamiesten ja päätöksentekijöiden tiedossa.  

Toiminnan kehittäminen ja avaaminen kaikille kaupunkilaisille hallitusti haluttiin saada 

kirjalliseen muotoon ja myös päätöksentekijöille tiedoksi. 

 

Yhteisjärjestön hallitus päätti tilata ulkopuoliselta kirjoittajalta katsauksen historiaan ja 
kuvauksen nykyisestä toiminnasta. 
Tehtävään lupautui Kulosaaren kartanoa ja yhteisjärjestöä tunteva kirjoittaja. 
 
Näillä saatesanoilla toivotan mukavia lukuhetkiä  ”Kulosaaren kartano, Kartanon ja sen 
toimintojen vaiheita ja nykyisyyttä” katsauksen parissa.  
 
Kulosaaressa 15.9.2021 
Stefan Loman 
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry 
puheenjohtaja 
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Kulosaaren kartano alueineen on Helsingin helmi ja salainen piilopaikka 

Helsingin kaupungin työntekijöille 

 

Kulosaaren kartano rakennuksineen ja eri 
toimintoineen  muodostaa nykyisellään 
toimivan kokonaisuuden ja 
yhteistyöverkoston.  
Lähes kahdensankymmenen vuoden ajan 
alue on ollut kaupungin työntekijöiden 
henkilöstöjärjestön (Julkisten ja 
hyvinvointialojen liitto JHL ry) ja sen 
edeltäjien vuokralla olevana loma- ja 
virkistysalueena. 
 
Kartanon alueen monivaiheinen historia 
alkaa 1500-luvulta ja nämä säikeet yltävät 
monin tavoin tämän päivän alueen 
olemukseen ja toimintoihin. 
 
Alueella on kartanorakennus 
lisärakennuksineen, maja-alue, satama, 
viljelypalstat ja puisto.  
Monet alueen rakennuksista ovat olleet 
paikoillaan jo satojen vuosien ajan. Osa 
rakennuksista on purettu ja uusia on 
rakennettu ajan saatossa. Nykyinen 

kokonaisuus on muodostunut ja pidetty kunnossa yhteistyössä kaupungin ja vuokralaisen 
toimesta. Siihen on tarvittu sekä kaupungin toteuttamia korjaustoimenpiteitä että 
lukematon määrä järjestön jäsenten talkootunteja. 
 
 
 

Historiaa 
 
Yksityisomistuksesta kartano maineen siirtyi Helsingin kaupungin omistukseen 1927 ja on 
siten tällä vuosikymmenellä ollut kaupungin omistuksessa sadan vuoden ajan.  
Vuonna 1937 kaupunki teki vuokrasopimuksen omia työntekijöitään edustavan Helsingin 
Kunnantyöntekijäin keskustoimikunnan (nykyisin Helsingin yhteisjärjestö JHL ry) kanssa 
alueen vuokraamisesta. Siitä lähtien vuokrasopimus on jatkunut tähän päivään saakka 
katkeamatta lukuun ottamatta lyhyitä jaksoja vuosina 1939–1941, jolloin kartanon 
päärakennus oli puolustusvoimien sodanaikaisessa käytössä.  
 
Vuokrasopimus on ajoittain tehty kymmeneksi vuodeksi, mutta pääsääntöisesti uusittu 
vuosittain. Sopimuksessa on sovittu alueen ja rakennusten käyttöoikeudesta. Tämän 
lisäksi sopimuksessa on sovittu vastuunjaosta korjausten, alueen ja rakennusten hoidon 
osalta. Alueelle ja rakennuksien käytölle on sovittu kuukausivuokra, jonka lisäksi 
vuokralainen on huolehtinut käytön kuluista (sähköstä, vedestä, kaasusta) sekä alueen 
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huollosta, ylläpidosta ja korjaamisesta niiltä osin, kun se ei ole silloisen sopimuksen 
mukaisesti katsottu kuuluvan vuokranantajan vastuulle.  
Helsingin kaupunki on antanut järjestölle vuosittain eri suuruisia avustuksia 
ylläpitokustannuksiin. Tämä avustus on kattanut ja kattaa edelleen vain hyvin pienen osan 
ylläpitokustannuksista. Pääosin kustannukset on katettu toiminnan tuotoilla ja järjestön 
omilla varoilla. 
 
Lähes 80-vuotisen vuokra-ajan vuokrasopimus on kattanut Kulosaaren kartanon 
rakennuksineen ja maa-alueineen. Henkilöstöjärjestö  on  vuokralaisena hoitanut 
huolellisesti kartanon rakennuksia ja maa-alueita vuokrasopimuksessa sovitusti.  
 
Helsingin kaupungin työntekijöiden ammattijärjestö on huolehtinut alueen toiminnasta 
oman organisaationsa kautta. Käytännön asioista on huolehtinut järjestön Kulosaaren 
hoitokunta, jonka jäsenet on nimetty järjestön edustajiston kokouksessa vuosittain.  
Vuosikymmenten aikana molemmissa organisaatioissa on tapahtunut muutoksia, mutta  
aina on löytynyt yhteistyöstä vastaavat tahot.  
 
Ensimmäisinä vuosikymmeninä kartano alueineen toimi kesäkotina ja maja-alueena, jossa 
kaupungin työntekijät viettivät lomiaan ja vapaa-aikaansa. Kartanolla järjestettiin vuosittain 
kevättalkoot, juhannusjuhla kokkoineen, syysjuhla ja joulujuhla. Keskusjärjestöön kuuluvat 
yhdistykset järjestivät omia juhliaan ja tapahtumiaan. Alkuvuosista lähtien kartanosta 
muodostui suosittu erilaisten perhejuhlien pitopaikka. Häitä, syntymäpäiviä ja hautajaisia 
on järjestetty joka vuosi suuria määriä.  
Olisipa varsin mielenkiintoista tietää, kuinka monet häät Kulosaaren kartanossa on kaiken 
kaikkiaan vuosikymmenten aikana järjestetty? 
 
Kartanon päärakennuksen huoneissa, Marttatalossa ja punaisessa tuvassa (Pehtoorin 
talo) yöpyi vuosittain lomalaisia sekä ryhmämatkoilla olleita kuntatyöntekijöitä eri puolelta 
Suomea ja myös ulkomaalaisia seurueita yhteismajoituksessa. Yöpyjiä oli vuosittain useita 
satoja. Majoitustoiminta kartanon tiloissa päättyi 1979. 
 

Sodanjälkeisen asuntopulan aikana kartanon 
rakennuksissa asui talvisin Helsingin kaupungin 
työntekijöitä, joille asuntotoimiston kautta ei ollut 
löytynyt asuntoja. Viimeiset vuokralaiset asuivat 
kartanon tiloissa vuonna 1981. Pehtoorintalon 
remontin alkamisen vuoksi heille viimein saatiin 
Asuntotoimiston kautta vuokra-asunnot. 
 
Kulosaaren alueen toiminnasta ja alueen 
rakennuksista on vuosikymmenien ajan huolehtinut 
suuri joukko aktiivisia ja osaavia jäseniä, jotka ovat 
oman ammattitaitoaan hyödyntäen hoitaneet ja 

kunnostaneet kartanoa sekä sen alueita talkootöinä. Näin alue ja sen rakennukset ovat 
pysyneet kunnossa ja viihtyisinä yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa. Tästä on ollut 
vuosikymmenten varrella korvaamatonta apua alueen kokonaisuuden säilyttämiselle. 
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Kulosaaren kartanon kaunis ja rauhallinen 
miljöö on mahdollistanut Helsingin 
kaupungin työntekijöille virkistys- ja 
elpymispaikan niin lähellä kotia, että 
autottomallekin lomailijalle se on ollut 
saavutettavissa. 
 
JHL:n ja sen edeltäjien jäsenet 
ovat työssään huolehtineet 
Helsingin kaupungin monista 
peruspalveluista ja kaupungin 
toimivuudesta. Pienipalkkaisina 
heillä ei ole ollut mahdollisuutta hankkia 
omia kesämökkejä tai matkustella 
muutenkaan. Kulosaaren kartanon alueella 
olevat kesämajat ovat osa Helsingin 
työläisten kesänvieton pitkää historiaa ja 
muodostavat edelleen JHL:n jäsenille 
oman kesäparatiisin, johon heillä on varaa. 
 
 
 

 

 
 
Vahtimestari luo alueen hengen ja mahdollistaa monipuolisen toiminnan 
 
Vahtimestari on koko alueen tietopankki, joka opastaa, ohjaa, neuvoo ja huolehtii yhteisten 
asioiden sujumisesta. Toiminnan onnistuminen edellyttää monipuolista ja ajantasaista 
viestintää. Nettisivujen päivitys, tiedotteet, ilmoitustaulujen ajantasaisuus sekä erilaiset 
tapaamiset ovat olennainen osa vahtimestarin työpäivää. 
Alueen, rakennukset ja tekniikan  tuntevana hän on korvaamaton apu yllättävissä ja 
nopeaa toimintaa vaativissa tilanteissa myös eri viranomaisille. Vahtimestari asuu 
Kulosaaren kartanon alueella ja on heti paikalla hälytysten tapahtuessa.  
 
Kartanon tiloissa ja saunalla on  lähes päivittäin erilaisia tilaisuuksia ja näiden kaikkien 
onnistumisessa  vahtimestarilla on tärkeä rooli suunnittelusta loppusiivoukseen saakka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vuoden 1962 toimintakertomuksesta: 

Jatkuvasti kiristynyt asuntotilanne Helsingissä 

vaikeutti myös kartanon asunto-oloja. Vuoden 

aikana sai kuusi perhettä kartanolla asuneista 

kaupungin asunnon, mutta uusia asunnottomia 

tuli tilalle. Kesämökkejä ostettiin 29, useinkin 

toivossa saada asua niissä myös talvella. 

Kansallispuistoista annetut ohjeet kielsivät 

kuitenkin ympärivuotisen asumisen 

kesämökeissä. Vuoden lopussa oli kartanon 

huoneisiin sijoitettuna talvimajoitukseen 

yhteensä 39 henkilöä. 

 

Kartanon huoneissa asuttiin vuoteen 1981 

saakka. 
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Alue ja rakennukset toimintoineen – historiaa ja nykypäivää 
 
Päärakennus 
 
 

Päärakennus hallitsee aluetta jykevänä 
kaksikerroksisena kartanona. Alueen pitkän 
historian aikana rakennus on kokenut 
monenlaisia muutoksia ja korjauksia. 
Viimeksi 1980-luvulla koko rakennus oli 
remontissa useamman vuoden ajan. 
Lämmitys, viemäröinti ja kaikki pinnat ulkoa 
ja sisältä remontoitiin. Tämän lisäksi talon 
ulkoseiniä korjattiin ja maalattiin.  
 
Päärakennuksen matalassa alakerrassa 
sijaitsee aula, keittiö, ruokailutila WC:t, 
tanssisali ja entisessä vahtimestarin 
asunnossa toimisto- ja varastotiloja. 
Aulatilasta nousee kapea portaikko 
yläkerran tiloihin. Pääsali ja useampia 
pienempiä huoneita on kalustettu 
juhlatiloiksi. Yläkerrassa sijaitsee myös 
toimisto. Historiallisesti arvokkaan 
rakennuksen tilat eivät sovellu 
ravintolatoimintaan alakerran matalan 
huonekorkeuden ja kapeiden portaiden 
johdosta. 
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Puistoalue ja luonto 
 
 

Kartanon edustalla on laaja nurmikenttä sitä 
reunustavine vanhoine puineen. Jatkuvan 
huolenpidon ja talkoiden avulla kartanon alueen 
puistoluonto on säilyttänyt omaleimaisen ja 
monimuotoisen ilmeensä sekä laajan kasvien 
kirjon. 
 
Nykyinen parkkipaikka on sijoitettu 
merenpuoleiselle reunalle puistoaluetta ja on 
aikaisemmin kuulunut vuokrasopimuksen piiriin 
ja näin mahdollistanut suurien juhlien osallistujien 
paikalle pääsyn. 

Uudessa asemakaavaluonnoksessa esitetään parkkipaikan rajaamista pois 
vuokrasopimuksesta. Tämä vähentäisi Kulosaaren kartanon vetovoimaa vuokrattavana 
juhlapaikkana. 

 
 
Viljelypalsta-alue 
 
 

Palstat sijaitsevat kartanon vanhan 
hyötypuutarhan paikalla, jolla viljeltiin vihanneksia, 
marjoja ja kukkia kartanon omiin tarpeisiin. 
Viljelypalstat jatkavat tätä kartanon toimintaan 
vuosisatoja kuulunutta perinnettä. Vuonna 1952 
palstaviljelijöitä oli 200. Tällä hetkellä 97:ää 
palstaa viljelee 93 viljelijää. Moni palstoista on 
kaveriporukan hoidossa. 
Nykyisin toimivan ja hyvin hoidetun viljelypalsta-
alueen osana on vuokrattava Rengintupa ja 
maakellari. Alueella on myös palstalaisten WC:nä 
toimiva entinen leikkimökki. Palstoilla viljellään 

vihanneksia, yrttejä, kukkia ja seurataan luonnon kiertokulun ihmeitä.  
 

Palsta-alue on kokenut vuosien saatossa sekä 
innostuksen että taantumisen vuosia. Nykyisellään 
ne mahdollistavat kaupungin työntekijöiden 
palstaviljelyn kohtuullisen matkan päästä kodeista.   
 
Osa palstalaisista on ikääntymisen myötä jättänyt 
palstat ja aina ei ole ollut uusia tulokkaita 
jatkamaan. Viime vuosina oman palstan hoito on 
kokenut renessanssin, ja varsinkin nuoret  
ovat löytäneet tämän kesäajan harrastuksen. 
Keväällä 2021 jäseniltä yli jääneet palstat on 
vuokrattu lähialueen asukkaille viljeltäviksi.  
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Palsta-alue pysyy näin kokonaan hoidettuna ja 
kehittyy viihtyisäksi kokonaisuudeksi kuten on 
tapahtunut vastaavanlaisella alueella Puotilan 
kartanon mailla. 
Palstalaiset muodostavat oman tiiviin yhteisön, 
jossa naapuriapu ja yhteistyö on luontainen osa 
kokonaisuutta.  
Palstalaiset tiedostavat hyvin viljelypalstojensa 
historiallisen arvon ja pitävät tärkeänä, että alue 
säilyy viljeltynä ja tuo iloa myös muille alueella 
kävijöille.  
 

Viljelijät panostavat alueen ylläpitoon sekä omalla pitkäjänteisellä fyysisellä työllään että 
rahallisesti.  
 
 
 

 
 
Pehtoorin talo 

 
Kartanon takaoven kautta pääsee Pehtoorin 
talolle, joka on vuosikymmenet toiminut 
talonmiehen/vahtimestarin asuntona.  
Vuoteen 1981 saakka talossa asui kaupungin 
työntekijöitä vuokralla, ja vasta peruskorjauksen 
yhteydessä heille löytyi asunnot muualta. 
 
Talon remontti suunniteltiin ja toteutettiin 
Helsingin silloisen Kiinteistöviraston toimesta. 
Rakennukseen tehtiin kaksi asuntoa; 
vahtimestarille ja hänen sijaisellensa.  
 

 
Vuonna 1986 todettiin, että vesikatto on 
vuotanut piipun juuresta ja tätä vauriota on 
yritetty korjata useamman kerran huonolla 
tuloksella. Vuotoja ja kosteutta on talossa ollut 
tästä lähtien ja nyt tämä suojeltu ja 
tunnelmallinen rakennus on tullut siihen 
pisteeseen, että asuminen siinä ei ole 
mahdollista ennen kuin peruskorjaus on tehty. 
Toivottavaa olisi, että remontti toteutettaisiin 
mahdollisimman pian ja että jatkossakin siellä 
olisi vahtimestarin asunto. 
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Sauna ja saunominen on osa alueen luksusta 
 

Saunat ja saunominen ovat aina olleet tärkeä 
osa alueen toimintaa ja viihtymistä. 
Alkuvuosikymmeninä, kun jäsenet ja vieraat 
viettivät alueella pitkiäkin aikoja, niin sauna oli 
ainoa peseytymispaikka. Vuosikertomuksiin 
on kirjattu saunomiskertoja tuhansittain 
vuodessa. Ahkeran käytön vuoksi saunoja on 
korjattu lähes vuosittain, ja erityisesti 
kiukaiden kanssa on ollut suuria ongelmia. 
Vuosikymmenten aikana on käyty kiivastakin 
keskustelua vihdan käytöstä ja 
alkoholijuomien nauttimisesta. 
 
Saunoja alueella on nykyisin kaksi. Pienempi 
on venekerholaisten käytössä. 
Suurempi ja monipuolisemmassa käytössä 
oleva sauna sijaitsee päärakennuksen takana 
rannan puolella.  
Rakennus pitää sisällään kaksi saunaa ja 
takkahuoneen ja mahdollistaa näin 
suuremmankin joukon saunomisen ja 
yhteisen ajan viettämisen.  
Saunatiloja on vuosien varrella kunnostettu 
sekä ostettuna työnä että talkoilla.  
 
Saunatiloja voi varata joustavasti erilaisiin 
tilaisuuksiin ja saunomineen on mahdollista 
yhdistää koulutusta, kokoustamista ja yhteistä 
illanviettoa. Yhteisjärjestön jäsenyhdistykset 
ovat vuosien varrella siellä paljon oppineet, 
suunnitelleet ja päättäneet.  
Tällaisten tilaisuuksien jälkeen on mukavaa 
saunoa ja  paistaa yhdessä makkaraa pohtien 
maailman menoa. Majalaisten, 
venekerholaisten ja palstalaisten 
saunavuoroja sekä  
suihkuvuoroja järjestetään yleisinä 
saunavuoroina 2–3 kertaa viikossa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nykyisen saunarakennuksen valmistumisesta kerrotaan näin vuoden 1958 

toimintakertomuksessa: 

Saunan rakentaminen aloitettiin edellisen vuoden heinäkuussa. Rakennuksesta tuli 

tilavuudeltaan 730 m2 ja kaksikerroksinen. Alakerta rakennettiin betonista, pinta-

alaltaan 65 m2. Sisältäen kattilahuoneen, polttoainevaraston sekä kaksi 

varastohuonetta. Toinen kerros on lautarakenteinen, pinta-alaltaan 150 m2. Siinä on 

kaksi samanlaista osastoa sisältäen saunan, pesuhuoneen ja pukeutumishuoneen, 

jossa on avotakka ja parveke. Lisäksi on kassa, varustettuna komerolla sekä 

kylvettäjän huone pesupöytineen.  
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Venekerho’ 
 

Venesatama on ollut osa alueen yhteiseen 
vuokrasopimukseen kuuluvaa toimintaa 
alusta lähtien, ja venepaikat ovat olleet 
järjestön jäsenten käytössä.  
 
Pitkään ne olivat yksi osa kokonaisuutta, 
mutta 6.5.1962 perustettiin erillinen 
venekerho, jonka tehtävänä oli huolehtia 
sataman alueesta ja laitureista. 
 
Venekerholaiset huolehtivat alueen siistinä 
pitämisestä, laitureiden huoltamisesta ja 
korjaamisesta talkootyönä. Vuosittain he 
järjestivät myös toukokuulta lokakuulle 
rannan ja veneiden vartiovuorot.  
Venepaikkoja on ollut vaihteleva määrä. 
Vuoden 1963 toimintakertomuksen 
mukaan lisälaiturin rakentamisen jälkeen 
venepaikkoja oli 100.Vuoden 1979 
toimintakertomuksen mukaan venepaikkoja 
oli 120 ja jollapaikkoja 15 sekä 45 jonotti 
omaa venepaikkaa. 
Tällä hetkellä paikkoja on 120. 
 
Kaupungin puolelta on vuosikymmenien 
varrella käyty kiistaakin siitä, että onko alue 
Kiinteistöviraston vai ulkoilualueiden 
vastuulla. Useina vuosina 
toimintakertomukseen on kirjattu, että 
kaupunki ei ole huolehtinut omasta 
osuudestaan korjauksia. 

 
 

 
 
 
 
 

Syysmyrskyt olivat taas ankaria ja 

vartiomiehillä riitti töitä veneiden 

vahtimisessa, kun vesi nousi niin, että aallot 

huuhtelivat laiturien kansia. 

(Toimintakertomus 1983) 
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Marttatalo 
 

Vuonna 1952 Kiinteistölautakunnalta 
saatiin käyttöön alueella 
sijaitseva ”Mäntymäki” – niminen huvila, 
joka oli ollut lähes käyttämättömänä 
Martta-yhdistyksen hallussa. Vuosien 
aikana huvilaa on talkoilla korjattu ja 
uudistettu vähitellen.  
 
Marttatalo oli vuoteen 1985 saakka 
kaupungin vuokra-asuntoina. Asuminen 
siellä oli varsin alkeellista, koska vesi- ja 
viemärijohtoja ei talolla ollut. Ne tehtiin 
vuoden 1985 remontin yhteydessä, 
mutta suihkutilat talosta puuttuvat 
edelleen. 
 
Viime vuosina se on ollut juhla- ja 
koulutustilana sekä jäsenten 
vuokrattavissa viikoksi omaan 
lomakäyttöön.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry:n kannanotto asemakaavamuutokseen 2021: 

Marttatalon ympäristön rajaaminen pois vuokrattavasta alueesta ja suunnitelmat 

lisätä sinne mökkejä ja kaupunkilaisten palveluja ja toimintaa vaikuttavat sekä 

Marttatalon että sen ympäristön toimintaan ja käyttöön. Riippumatta siitä kuka näitä 

uusia toimintoja järjestäisi on odotettavissa, että tulee epäselvyyksiä ja ongelmia 

alueen käytöstä ja pelisäännöistä. Nämä voivat olla molempien toimijoiden toimintaa 

haittaavia ja vaativat paljon työtä yhteisten pelisääntöjen laatimiseksi 
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Maja-alue 
 

Toimintakertomuksesta: ”Vuonna 1938 
saatiin Helsingin kaupungilta lupa ”asuttaa 
kesäkodin välittömässä yhteydessä oleva 
teltta-alue ja siellä olikin kesän aikana 14 
telttakuntaa”.  
Vuonna 1940 kesämajoja ja telttakuntia oli 
jo yli 50. 
1951 saatiin lupa rakentaa alueelle 
suurempia viikonloppumajoja ja ne oli 
rakennettava tyyppipiirustusten mukaan.  
Vuonna 1952 alueella oli 170 kesämajaa ja 
tällä hetkellä 180. Majakauppoja tehdään 
vuosittain alle kymmenestä pariin 
kymmeneen.  

 
Alueelle asennettiin vesijohto 1950  
talkoovoimin. Myös alueen ylläpito ja 
kunnostus ovat vuosikymmenten aikana 
hoituneet talkootyöllä. Tänä kesänäkin 
alueella on talkoilla poistettu vieraslajeja ja 
kunnostettu yhteisiä alueita. 
 
Osana maja-aluetta on urheilukenttä, joka 
on ollut monien kilpailujen näyttämönä. 
Urheilukenttää on pidetty kunnossa 
talkoovoimin ja osana sitä on ollut ja on 
edelleen lasten leikkialue. 
 
Majalaiset muodostavat kiinteän 
kokonaisuuden ja vuosittain järjestettävät 
majalaisten kokoukset ovat välillä varsin 
värikkäitä tilaisuuksia. Suuri joukko 
majalaisista on viettänyt kesänsä 
vuosikymmenien ajan majoillaan.  
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Mihin polku johtaa tulevaisuudessa? 
 

Vuokrasopimus allekirjoitettiin 

vuoden 2020 lopussa pitkien 

neuvottelujen jälkeen. Koko alueen 

vuokrasopimuksesta siirryttiin 

rakennusten ja niiden pihapiirien 

sopimukseen. Samalla erotettiin 

maja- ja palsta-alueiden 

vuokrasopimukset erillisiksi 

sopimuksiksi. 

Asemakaavaprosessin yhteydessä 

kuultiin kyllä alueen toimijoita, mutta 

vasta lausuntojen kautta lautakunta 

edellytti muutoksia asemakaavaan 

mm. viljelypalsta-alueen osalta. 

Näistä muutoksista huolimatta asemakaavassa esitetyt muutokset huolestuttavat nykyistä 

vuokralaista ja alueen pitkäaikaista toimijaa. 

Helsingin yhteisjärjestö vuokralaisena on jatkanut alueen suunnitelmallista ja arvostavaa 

hoitamista sekä kartanoalueen avaamista harkitusti kaikkien helsinkiläisten käyttöön 

entistä enemmän: kaikille avoimia tilaisuuksia, alueen historian esittelyä, teatteria, 

tapahtumia ja myös saunapäivään osallistumista. Korona-aika on hidastanut tätä kehitystä, 

mutta uusia suunnitelmia on odottamassa. 

Kulosaaren kartanon juhlatoimintaa on kehitetty vuosikymmenien varrella ja mikäli 

vuokrasopimus sen sallisi, niin sitä olisi mahdollista tarjota myös laajemmin 

kaupunkilaisten käyttöön.  

Valmistelussa oleva asemakaava vahvistaa alueen virkistyskäyttöön kaupunkilaisille. 

Tämän lisäksi se parhaimmillaan tukee alueen kehitystä ja suojelee arvokasta aluetta 

rakennuksineen pitäen sisällään alueen luontoarvojen säilymisen. Asemakaava 

mahdollistaa alueen nykyiset toiminnot ja niiden hallitun kehittämisen. Toisaalta se 

mahdollistaa myös alueen ylikäytön ja herkän luonnon sekä rakennusten vaurioitumisen, 

jos kehitystä ei suunnitella ja valvota riittävästi. 

Helsingissä 28.8.2021 

Helsingin yhteisjärjestö JHL:n tilaamana kirjoittanut Tuula Jurmu 

Lähteet: 

Erkki Halminen: Kulosaaren kartano vuosina 1937–1987 

Kristiina Turpeinen: Helsingin yhteisjärjestö 1931–80 

Kuvat:   

Tuula Jurmu ja Janne Illman 


