
 

Varsasaarelaisten muistilista 
 

 

Tärkeitä päivämääriä 

- saaressa veneet on laskettava veteen 10.6. mennessä 

- kesätarra on laitettava veneeseen 10.6. mennessä 

- omat laiturit laskettava 10.6. mennessä 

- Westendin rannan veneet käännettävä 10.6. mennessä 

- talvitarra veneen ulkopuolelle keulaan viimeistään pyhäinmiestenpäivänä (koskee Westendin vuokra-

rannassa säilytettäviä veneitä) 

- kesävesi avataan vappuun mennessä (säiden salliessa) ja suljetaan viimeistään lokakuun viimeinen 

päivä 

 

Päivystys 

- yhdistyksen majalla vuorolauantaisin klo 12-13 välillä: seuraa Varsasaariyhdistyksen majalla olevaa 

ilmoitusta. 

 

Ilmoitustaulut 

- yhdistyksen virallinen ilmoitustaulu on päälaiturilla 

- yhdistys voi ilmoittaa toiminnastaan myös huussien ilmoitustauluilla ja yhdistyksen majalla sekä saa-

ren verkkosivuilla 

 

Talkoita 

- hiekkarannan siivous ennen juhannusta: seuraa ilmoitustaulua ja/tai ole omatoiminen! 

- muut talkoot ja yhteiset tekemiset: seuraa ilmoitustaulua ja kysy hallitukselta 

- Westendin puoleisen laiturin nostotalkoot: pyhäinmiestenpäivä klo. 12 

 

Tiedoksi: yhdistyksellä ei ole talkoovakuutusta. 

 

Poimintoja järjestyssäännöistä 

- kunnioita naapureitasi: hiljaisuus 23.00 ja 07.00 välillä 

- avotulen sytyttäminen kielletty; tulen voi sytyttää vain tulisijaan 

- tulen käytössä noudatettava varovaisuutta sekä vältettävä savuttamista. 

 

Koira saaressa 

- koira on pidettävä kytkettynä majan ulkopuolella 

- koiraa ei saa päästää kytkettynäkään uimarannalle eikä lasten leikkipaikoille 

- koiran jätökset on kerättävä 

 

Majojen mitat, rakentaminen ja siirtäminen 

- majalaisen vuokrasopimuksen liitteessä on määrätty majan suurimmat sallitut mitat 

- uutta majaa tai suurempaa korjausta tai lisärakentamista suunnittelevan on ilmoitettava kirjallisesti 

asiasta hallitukselle 

- majan purkamisesta yhdistyy kantaa purkumaksun (rakennusjätemaksu) 

- majan paikkaa ei saa muuttaa. Jos on tarvetta siirtämiseen, on otettava hallitukseen yhteyttä. Ilman 

naapurien lupaa majaa ei kuitenkaan saa merkittävästi siirtää. 

 

Oman majan ympäristö ja oma laituri 

- oman majan ympäristö ja oman laiturin ympäristö on pidettävä siistinä 

- saareen ei ole lupa kiinnittää betoniponttonilaitureita. 

 

 

 

 (käännä, ole hyvä) 

 



 

 

Ongelmajätteet 

Jätehuoltosopimus ei kata ongelmajätteitä: esimerkiksi akuista ja jääkaapeista yhdistys joutuu maksa-

maan kertamaksun. Majalainen vastaa itse ongelmajätteensä poisviennistä tai ottaa yhteyttä huolto-

mieheen, joka jälkikäteen laskuttaa ko. ongelmajätteen poisviennistä aiheutuneet kulut. 

 

Kierrätettävä jäte 

Lasille on omat jäteastiat (vain puhdasta lasia). Metalliromu (ei tarkoita esimerkiksi likaisia säilyke-

purkkeja) jätetään jäteastioiden ulkopuolelle joko niille osoitettuun paikkaan tai muuten siistiin pi-

noon: tällaisesta lajitellun metalliromun poisviennistä ei yhdistystä veloiteta lainkaan (ilmainen pois-

kuljetus).  

 

Romuveneet 

Yhdistys poistaa majalaisen kustannuksella kaikki romuveneiksi luokiteltavat veneet sekä saaresta että 

Westendin vuokrarannasta. Ehjien hylättyjen veneiden (esim. veneet, joita ei ole vuosiin laskettu ve-

teen, tarrattomat/omistajaa vailla olevat veneet tai veneet, joita ei 10.6. mennessä ole laskettu veteen) 

haltuun otosta hallitus neuvottelee Espoon poliisin kanssa. 

 

Alueen käyttö ja hoito (puut, maaperä) 

- vain Helsingin kaupungin metsäosasto saa kaataa alueella puita 

- kaadetut puut saa majalainen ottaa hyötykäyttöön, mutta ympäristö on samalla siivottava ja risut vie-

tävä itse kokkoon 

- Luonnonympäristön muuttaminen maastoa käsittelemällä, maa-aineksia ottamalla tai siirtämällä, 

maata muokkaamalla tai muulla tavoin on kielletty. 

 

Westendin vuokraranta 

- pysäköinti sallittu vain pysäköintiluvan lunastaneille: muista laittaa paikoituslupa selvästi näkyville 

- ei peräkärryjen pysäköintiä 

- muista vinopysäköinti, jotta useamman saarelaisen auto mahtuu parkkipaikalle 

- vain saarelaisten veneille (kesätarrat näkyvään paikkaan; talvella talvitarra veneen ulkopuolelle keu-

laan) 

- ei suurille veneille 

- ei omia poijuja: yhdistyksellä ei ole maanomistajan lupaa pitää poijuja 

- roskat viedään kotiin tai tuodaan saaren puolelle. 

 

 

 

 

Hyvää ja lämmintä kesää kaikille! 

 

Hallitus 

 

 

 

 

 

 
Päivitetty 4.3.2014/sf 


