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KARHUSAAREN KAAVARUNKO  

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 

 
  

Suunnittelualue 
 
Suunnittelualue sijaitsee Östersundomis-
sa n. 18 km Helsingin keskustasta itään. 
Alueeseen kuuluu Karhusaari ja liiken-
neyhteydet Uudelle Porvoontielle ja Talo-
saareen. Alueen pinta-ala on noin 2,2  

km². 
 
Nykytilanne 
 
Karhusaari on väljästi rakennettu, merel-
linen ja vehreä huvilakaupunginosa. Kar-
husaaressa asuu nykyisin noin 430 asu-
kasta. Pääosa rakennuksista on suuria, 
uudehkoja omakotitaloja, mutta joukossa 
on myös muutamia loma-asuntoja. Björn-

torpin tilalla sijaitsevien saaren vanhimpi-
en rakennusten arvioidaan peräytyvän 
osittain 1700-luvulta. Vantaan seurakun-
tien omistama Kuntokallion kurssikeskus 
ilmentää 1940- ja 50-lukujen suunnitte-
luihanteita. Winbergin pienvenesatamas-
sa on nykyisin noin 320 venepaikkaa hu-
viveneitä varten, ja satamassa toimii pieni 
kauppa ja kahvila.  
 
Lähimpään päivittäistavarakauppaan Uu-
den Porvoontien varressa sekä Sakarin-
mäen koulukeskukseen Knutersintien var-
rella on n. 3 km matka. Koulukeskukses-
sa toimivat suomen- ja ruotsinkieliset ala-
asteet, suomenkielinen yläaste sekä 
suomen- ja ruotsinkielinen päiväkoti. 
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Karhusaarentie on ainoa tieyhteys mante-
reelle. Sen keskimääräinen vuorokausilii-
kennemäärä on noin 1100 ajoneuvoa/vrk 
(v. 2009). Bussilinjaliikennöinti Karhusaa-
reen on alkanut v. 2009. Karhusaarentien 
varteen on rakennettu jalankulku- ja pyö-
räilytie.  Karhusaarentie jatkuu yksityise-
nä tienä Winbergin satamaan, josta lii-
kennöidään saaristoon. Karhusaari on 
yhdyskuntateknisen huollon verkoston 
piirissä. 
 
Karhusaaren topografia on kallioperästä 
johtuen kumpuilevaa ja paikoin jyrkkäpiir-
teistä. Korkeimmat maastonkohdat sijoit-
tuvat Karhusaaren itäosassa Kasaberge-
tin (+39 mpy) alueelle. Kasabergetin poh-
joisosassa sijaitsee rauhoitettu hiidenkir-
numuodostuma. Selänteiden laet ja jyr-
känteet sekä rantaviiva on jätetty raken-
tamatta.  
 
Karhusaaren länsipuolella, Skutholmeniin 
rajautuen sijaitsee Mustavuoren lehto ja 
Östersundomin lintuvedet Natura 2000 -
alue. Saareen johtava Karhusaarentie 
kulkee Natura-alueen läpi. 
 
Mitä alueelle suunnitellaan 
 
Kaavarunko on koko Karhusaaren katta-
va yleissuunnitelma, joka ohjaa jatkossa 
osa-alueittain laadittavia asemakaavan 
muutoksia. Kaavarungossa määritetään 
yleispiirteisesti rakentamismahdollisuu-
det, palveluiden aluevaraukset, viheralu-
eet ja katuverkko. Kaavarungon yhtey-
dessä suunnitellaan myös kunnallistekni-
sen huollon järjestäminen.  
 
Suunnittelun tavoitteena on toiminnalli-
sesti monipuolinen merellinen pientalo-
kaupunki. Suunnitelmassa osoitetaan ny-
kyisten asuntoalueiden täydentämismah-
dollisuudet ja rakentamattomille alueille 

esitetään uusia, nykyistä kaupunkimai-
sempia asuntoalueita. Lisärakentamisella 
pyritään vastaamaan maanomistajien tar-
peisiin ja asuntojen kysyntään sekä luo-
maan edellytykset ekologisesti ja talou-
dellisesti kestävälle kaupunkirakenteelle, 
lähipalveluiden järjestämiselle jalankul-
kuetäisyydellä ja hyvälle joukkoliikenteen 
palvelutasolle. 
 
Suunnitelmaan sisältyy uusia ajoneuvolii-
kenteen, jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä 
ja siltoja Korsnäsin ja Talosaaren suun-
taan. 
 
Tavoitteena on säilyttää arvokkaat luon-
tokohteet, hyvät virkistysmahdollisuudet 
ja vehreän huvilakaupunginosan imago. 
Erityisesti rantojen virkistyskäyttömahdol-
lisuuksia ja -palveluita pyritään kehittä-
mään. 
 
Aloite 
 
Kaavarungon valmistelu on käynnistetty 
kaupungin aloitteesta. 
 
Maanomistus 
 
Alue on osittain kaupungin ja osittain yksi-
tyisten omistuksessa.   
 
Kaavatilanne  
 
Karhusaaressa on voimassa vuonna 
2002 vahvistettu Itä-Uudenmaan maa-
kuntakaava, jossa alue on osoitettu taa-
jamatoimintojen alueeksi, vesiliikenteen 
alueeksi sekä maa- ja metsätalousvaltai-
seksi alueeksi, jolla on ulkoilun ohjaustar-
vetta tai ympäristöarvoja. Östersundomin 
alue ei ole mukana vuonna 2013 hyväk-
sytyssä Uudenmaan 2. vaihemaakunta-
kaavassa, ja alueen maakuntakaava on 
valmistelussa. 
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Alueella ei ole oikeusvaikutteista yleis-
kaavaa. Alue sisältyy valmisteilla olevaan 
Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan. 
Helsingin kaupunginhallitus on hyväksy-
nyt yleiskaavaluonnoksen jatkossuunnit-
telun pohjaksi 10.4.2012. 
 
Östersundomin yleiskaavaluonnoksessa 
Karhusaareen on osoitettu kaupunkipien-
talovaltaisten ja pientalovaltaisten kau-
punkikortteleiden, lähipuistojen ja paikal-
liskatujen rakentamisalueita, hallimaisia 
tiloja vaativien toimintojen rakentamisalu-
etta, viheralueita sekä lähipalvelukeskit-
tymä.  
 
Alue on asemakaavoitettu, mutta kaavaa 
ei ole kaikilta osin toteutettu. Voimassa 
olevissa 1990-luvulta alkaen laadituissa 
asemakaavoissa korttelialueet on pääasi-
assa varattu yksiasuntoisille erillispienta-
loille. Pientalojen rakennuspaikkoja ny-
kyisissä asemakaavoissa on noin 173. 
Karhusaaren- ja Karhutorpantien risteyk-
sessä on kaksi yleisten rakennusten kort-
telialuetta ja Karhusaarentien varrella ur-
heilu- ja virkistyspalvelualue. Saaren itä- 
ja etelärannalle on kaavoitettu venesata-
ma-alueet ja itärannalle ohjeellinen uima-
ranta-alue, jota ei ole toteutettu. Noin 35 
% pinta-alasta on asemakaavoitettu vir-
kistysalueeksi.  
 
Muut suunnitelmat ja päätökset 
Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväk-
synyt Östersundomin alustavat suunnitte-
luperiaatteet 11.12.2008 ja suunnittelupe-
riaatteet 18.2.2010.  
 
Karhusaaren suunnitteluperiaatteet:  
1. Karhusaari on luonteeltaan pientalo-
kaupunkia. 
Rakennukset ovat pääosin yksi – kolme-
kerroksisia pientaloja. Tonttien rakenta-
mistehokkuudet ovat vähintään et=0.3 
joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Kiinteistönomistajien esityksestä voidaan 
jo rakennetut tontit jakaa, osoittaa uusia 
rakennuspaikkoja ja sallia useampiasun-
toiset pientalot. Uusilla rakentamisalueilla 
tavoitteellinen alin tonttitehokkuus on 
et=0.4. 
2. Rantaviivasta noin 50 % tai enemmän 
on julkisessa käytössä. Rantaviivaa pa-
lautetaan ruoppaamalla Svinviken sekä 
Kutulök. 
3. Karhusaaren keskustaa kehitetään 
saaren itärannalle Winbergin sataman 
tuntumaan. Sataman toimintaa saaristo-
satamana kehitetään. 
4. Karhusaarentietä kehitetään saaren 
pääkatuna. 
5. Saaren katuverkossa varaudutaan vä-
hintään toiseen siltaan mantereelle. 
6. Kasabergetiä kehitetään saaren näkö-
alapaikkana. 
7. Saaren lähivirkistysalueiden suunnitte-
lussa säilytetään mahdollisuuksien mu-
kaan saaristoluonnon erityispiirteitä. 
 
Tehdyt selvitykset 
 
Karhusaaren kaavarunkoa varten laadit-
tuja selvityksiä: 

 Karhusaaren kaavarunkoalueen vesi-
huolto- ja hulevesiselvitys. (Ramboll 
Finland Oy. 2014) 

 Karhusaaren rakennettavuusselvitys. 
(Sipti Infra Oy. 2014) 

 Karhusaaren alue-energiamalli. (Gran-
lund Oy. 2014) 

 Karhusaaren pohjoisrannan ja Kors-
näsin rannan rakennettavuusselvitys 
P18635. (FCG Suunnittelu ja Tekniik-
ka Oy. Helsingin kaupunkisuunnittelu-
virasto.19.10. 2012)  

 Karhusaaren kaavarunkoalueen tek-
nistaloudellinen selvitys. (Finmap Infra 
Oy. Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
rasto. 9.9.2011) 
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Suunnittelualuetta koskevia Östersundo-
min yleiskaavaa varten laadittuja selvityk-
siä: 

 Östersundomin vesiliikenneselvitys ja 
vesiliikenteen vaikutusten arviointi. 
(FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy. 
keskeneräinen 2014) 

 Östersundomin yleiskaavan viherra-
kennesuunnitelma, luonnos 
26.2.2014. (Ksv) 

 Östersundomin alueen pysäköinnin 
suunnitteluperiaatteet. (Trafix Oy. 
27.3.2013) 

 Helsingin arvokkaiden kasvisto- ja 
kasvillisuuskohteiden päivitys 2013: 
Östersundomin suurpiiri ja Vartiohar-
jun Uussillanpuisto (Kurtto, Arto. 
2013) 

 Östersundomin yleiskaavaluonnoksen 
Natura-arviointi. (FCG Suunnittelu ja 
tekniikka. 13.3.2013) 

 Maaperän rakennettavuusselvitys - 
Östersundom. (GTK, 28.11.2011) 

 Östersundomin yleiskaavan tie- ja 
pääkatuverkkoselvitys. (Strafica Oy, 
2011) 

 Osayleiskaavatasoinen maisemaselvi-
tys Östersundomin alueelta. (Helsin-
gin kaupunkisuunnitteluvirasto.FCG 
Planeko Oy. 2009)  

 Kallioperän ja maaperän arvokkaat 
luontokohteet Helsingin vuoden 2009 
liitosalueella. (Salla, Antti. 2008) 

 Liitosalueen eteläosan kasvillisuussel-
vitys. (Helsingin kaupunkisuunnittelu-
virasto.Enviro / Heinonen, Markku & 
Lammi, Esa. 2008) 

 Liitosalueen rakennettu kulttuuriympä-
ristö. (Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
rasto. Puustinen, Tuulia. 2008) 

 Östersundomin ruovikkoalueen yleis-
suunnitelma. (Suikkari, Eeva. 2007) 

 Sipoon lepakkokartoitus.(Siivonen, 
Yrjö & Wermundsen, Terhi. 2006) 

 
 

Maankäyttösopimukset 
 
Kiinteistövirasto valmistelee kaavarungon 
jälkeen tehtävien asemakaavamuutosten 
perusteella mahdollisesti kyseeseen tule-
van maankäyttösopimuksen asemakaa-
vamuutoksen hakijan kanssa käytävissä 
neuvotteluissa.  
 
Vaikutusten arviointi 
 
Kaupunkisuunnitteluvirasto ja tarvittaessa 
muut asiantuntijat arvioivat kaavarungon 
valmistelun yhteydessä sen toteuttamisen 
vaikutuksia 

 yhdyskuntarakenteeseen 

 liikenteeseen 

 teknisen huollon järjestämiseen 

 kaavatalouteen 

 luontoon ja luonnonvaroihin 

 ilmastonmuutoksen hallintaan 

 maisemaan, kaupunkikuvaan, raken-
nettuun ympäristöön ja kulttuuriperin-
töön 

 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

 elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin 
 
Arvioinnin tulokset esitetään kaavaselos-
tuksessa. 
 
Kaavarungon valmisteluun osallistu-
minen 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaa-
valuonnos ja muu valmisteluaineisto ovat 
esillä 20.5.–15.6.2014:  

 Winbergin sataman kahvilassa, Kar-
husaarentie 34, auki kesäkautena joka 
päivä klo 10–16 

 info- ja esittelytila Laiturilla, Narinkka 2 

 kaupungin ilmoitustaululla, Kaupun-
gintalo, Pohjoisesplanadi 11–13 

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt").   

 www.yhteinenostersundom.fi 
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Karhusaaren suunnitelmista keskustel-
laan 27.5. klo 18–20 Kuntokallion kurssi-
keskuksen liikuntasalissa osoitteessa 
Kuntokalliontie 6.  
 
Kaavoittajat ovat tavattavissa myös Kun-
tokallion kurssikeskuksessa 4.6. klo 15–
19 kaavapäivystyksessä tai kaupunki-
suunnitteluvirastossa sopimuksen mu-
kaan.  
 
Ilmoittautuminen keskusteluiltaan 23.5. 
mennessä ja ajanvaraus kaavapäivystyk-
seen projektisihteeri Kristiina Hyvärille, 
kristiina.hyvari(a)hel.fi tai p. (09) 310 
37454. 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä kaavaluonnoksesta voi esittää mie-
lipiteen viimeistään 16.6.2014 kirjallisesti 
osoitteeseen: 
 
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,  
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoises-
planadi 11–13) 
 
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi 
tai faksilla (09) 655 783 
 
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti 
kaavan valmistelijalle. 
 
Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö 
järjestetään erillisin neuvotteluin sekä 
kannanottopyynnöin. 
 
Kaavarunkoluonnoksen ja saadun palaut-
teen pohjalta valmistellaan kaavarun-
koehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus 
esitellään kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle loppuvuodesta 2014. 
 
Lautakunnan hyväksymä kaavarunko 
toimii ohjeena alueen asemakaavoituksel-

le. Kaavarunkoa ei viedä kaupunginhalli-
tuksen eikä -valtuuston käsittelyyn. 
 
Ketkä ovat osallisia 
 
Alueen suunnittelussa osallisia ovat: 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, 
asukkaat ja yritykset  

 Karhusaaren kiinteistöt Oy 

 Vantaan seurakuntayhtymä 

 seurat ja yhdistykset: Karhusaari-
seura, Östersundom-seura, Korsnäs 
Intressenter rf, Landbon omakotiyhdis-
tys Helsingin kaupunginosayhdistyk-
set ry, Helsingin luonnonsuojeluyhdis-
tys ry, Helsingin lintutieteellinen yhdis-
tys Tringa ry, Suomen luonnonsuoje-
luliitto ry, Sibbo naturskyddare 

 Helsingin Yrittäjät 

 Itä-Helsingin Yrittäjät ry 

 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: 
Helsingin Energia, HKL, kaupungin-
museo, kiinteistövirasto, kulttuurikes-
kus, liikuntavirasto, opetusvirasto, 
nuorisoasiankeskus, varhaiskasvatus-
virasto, pelastuslaitos, rakennusval-
vontavirasto, rakennusvirasto, sosiaa-
li- ja terveysvirasto, ympäristökeskus 

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskus, Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä, Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, 
Etelä-Suomen Energia Oy, Museovi-
rasto  

 Sipoon kunnan asiantuntijaviranomai-
set: kehitys- ja kaavoituskeskus, vesi- 
ja viemärilaitos; Sipoon saaristoval-
tuuskunta 

 
Mistä saa tietoa  
 
Suunnittelun etenemistä voi seurata kau-
punkisuunnitteluviraston verkkopalvelus-
ta: www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat 
kartalla. 
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Suunnittelusta tiedotetaan 

 kirjeillä osallisille (asunto-
osakeyhtiöiden kirjeet lähetetään 
isännöitsijöille, joiden toivotaan toimit-
tavan tiedon osakkaille ja asukkaille)  

 Helsingin Sanomissa ja Hufvudstads-
bladetissa  

 www.hel.fi/ksv (kohdassa "Nähtävänä 
nyt") 

 Helsingin kaavoituskatsauksessa  
 
Kaavarunkoa valmistelee 
 
projektipäällikkö, arkkitehti Ilkka Laine  
 
arkkitehti Teija Patrikka 
puhelin 310 37374 
sähköposti teija.patrikka(a)hel.fi 
 
arkkitehti Antti Mentula 
puhelin 310 37274 
sähköposti antti.mentula(a)hel.fi 
 
maisema-arkkitehti Anni Järvitalo  
puhelin 310 37056 
sähköposti anni.jarvitalo(a)hel.fi 
 
liikenneinsinööri Markus Ahtiainen, liiken-
nesuunnittelu 
 
DI Tuula Pipinen, teknistaloudellinen 
suunnittelu 
 
DI Pekka Leivo, teknistaloudellinen suun-
nittelu 
 
vuorovaikutussuunnittelija Maija Mattila  


