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1 
TIIVISTELMÄ 

 
Asemakaavan sisältö  

 
Itäinen saaristo on koko Helsingille tärkeä merellinen virkistysalue. 
Kaava-alueeseen kuuluu 36 Helsingin itäisen saariston saarta ja 22 
asumatonta pikkusaarta ja luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. 
Asemakaava pohjautuu Helsingin yleiskaava 2002:een ja Helsingin 
saariston ja merialueen osayleiskaavaan vuodelta 1997. 
 
Kaavan tavoitteena on kehittää saariston monipuolisempaa, ympäri-
vuotista käyttöä sekä lisätä virkistyksen ja matkailun mahdollisuuksia. 
Saarien käyttömahdollisuuksien avoimuutta ja tavoitettavuutta paranne-
taan. 
 
Asemakaava mahdollistaa itäisen saariston kehittämisen Helsingin 
oleellisena osana siten, että samalla otetaan huomioon sen merkittävät 
luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot ja soveltuvuus erilaisiin käyttötar-
koituksiin.  

 
Kaavoituksessa on otettu huomioon saarten erityispiirteet ja erilaiset 
käyttötarkoitukset. Natura-alue, luonnonsuojelualueet, luonnonsuojelu-
lain nojalla rauhoitetut suojellut luontokohteet ja muut tärkeät luonto-
kohteet on merkitty kaavaan. Useimmille saarille on osoitettu jalankulul-
le kulkureitit. Reitistöä selkeyttämällä pyritään ohjaamaan kulkua, jotta 
saarten kulumista hallitaan. Saarten monipuolinen ympäristö huomioi-
daan ja rannat säilytetään mahdollisimman luonnonmukaisina. 
 
Saarten kesähuvilakulttuuriin liittyvä ympäristö, kulttuurihistoriallisesti 
arvokas rakennuskanta ja sotahistorialliset ja muinaismuistokohteet 
säilytetään.  
 
Kaavaratkaisu sallii maltillisen rakentamisen, joka mahdollistaa saarten 
loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toiminnan kehit-
tämisen, mutta ei muuta oleellisesti saariston luonnetta. 
 
Saarten käyttöä on profiloitu ja keskitetty niin, että muodostuisi edelly-
tyksiä keskitettyjen infrapalveluiden tuottamiselle. 
 
Sr-1, sr-2 ja sr-3 -merkinnöillä asemakaavassa on merkitty suojeltaviksi 
yhteensä 101 rakennusta, joista 58 sijaitsee Villingissä ja 43 muualla 
saaristossa. Lisäksi kaava suojelee kulttuurihistoriallisesti merkittäviä 
aluekokonaisuuksia Villingissä, Kivisaaressa, Iso-Leikosaaressa, Pik-
ku-Niinisaaressa, Satamasaarissa ja Kotiluodossa.  



    2 
 
 
 
 
 
 

 

 
Luonnonsuojelukohteita kaava-alueella on 39 (Natura-alueen lisäksi). 
 
Kaava-alueen pinta-ala on noin 2 900 ha, josta noin 2 500 ha on vesi-
aluetta. Maa-aluetta noin 400 ha. 
 
Kaava-alueesta on 
 
Korttelialuetta 180 ha 
Virkistysaluetta (VR, VR/s, VR-1) 80,5 ha 
Metsätalousaluetta (MU-1, MY-1)  30,1 ha 
Suojelu- ja luonnonsuojelualuetta (SL, SL-1, S-1)  22,2 ha  
Natura-alue (SL-nat, W-nat)  76,7 ha 
 
Koko kaava-alueen rakennusoikeus (korttelialueet) noin 73 264 k-m², 
josta 51 240 k-m² RA- ja RA/s-korttelialuetta, matkailua palvelevien ra-
kennusten korttelialuetta (RM, RM/s) 7 808 k-m², yhteisötoimintaa pal-
velevien rakennusten korttelialuetta (RY-1, RY-1/s, RY-2/s, RY-1/RM) 
8 556 k-m², kesämajojen korttelialuetta (R-1/s) noin 2 000 k-m². Yleisin 
tonttitehokkuus on e = 0,04. 
 
VR-alueille tai metsätalousalueille (MU-1, MY-1) -alueille ei ole osoitet-
tu rakennusoikeutta. 
 
Nykyiseen rakennuskantaan nähden uutta rakennusmahdollisuutta on 
yhteensä noin 46 400 k-m², josta pääosa Villingin saarelle osoitettua 
loma-asutusta (RA, RA/s). 

 
Asemakaavan valmistelun vaiheet 

 
Kaavoitustyö on käynnistetty Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
aloitteesta. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma oli nähtävillä 25.3.–14.4.2008. Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta esitettiin 10 kirjallista mielipidettä.  
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi itäisen saariston suunnittelu-
periaatteet 4.6.2009. 
 
Asemakaavan alustava luonnos oli nähtävillä 20.2.–4.4.2012. Villingin 
osalta alustavassa asemakaavaluonnoksessa esiteltiin kaksi vaihtoeh-
toista suunnitelmaa (A ja B). Alustavasta luonnoksesta esitettiin yh-
teensä 50 kirjallista mielipidettä.  
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Asemakaavaluonnos oli nähtävillä kaupungintalon ilmoitustaululla ja 
kaupunkisuunnitteluvirastossa 22.5.–12.6.2013 ja viraston internetsi-
vuilla. 7.1.2014 mennessä asemakaavaosastolle saapui 65 kirjallista 
kannanottoa ja niiden täydennystä. 
 

2 
LÄHTÖKOHDAT 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet  

 
Asemakaavaa koskevia erityistavoitteita ovat: 
 
Toimiva aluerakenne  (erityistavoitteet) 

 
- Aluekäytön suunnittelussa on otettava huomioon maanpuolustuk-

sen ja rajavalvonnan tarpeet ja turvattava riittävät alueelliset edelly-
tykset varuskunnille, ampuma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnal-
le sekä muille maanpuolustuksen ja rajavalvonnan toimintamahdol-
lisuuksille. Samalla on huomioitava muun yhdyskuntarakenteen, 
elinympäristön laadun ja ympäristöarvojen asettamat vaatimukset.  

 
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu (erityistavoitteet ) 

 
- Alueidenkäytön suunnittelussa on edistettävä olemassa olevan ra-

kennuskannan hyödyntämistä sekä luotava edellytykset hyvälle taa-
jamakuvalle. Taajamia kehitettäessä on huolehdittava siitä, että vi-
heralueista muodostuu yhtenäisiä kokonaisuuksia. Alueidenkäytös-
sä on varattava riittävät alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja 
varten sekä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuutta ja laa-
tua. 
 

- Alueidenkäytössä on otettava huomioon viranomaisten selvitysten 
mukaiset tulvavaara-alueet ja pyrittävä ehkäisemään tulviin liittyvät 
riskit. Alueidenkäytön suunnittelussa uutta rakentamista ei tule si-
joittaa tulvavaara-alueille. 

 
- Yleis- ja asemakaavoituksessa on varauduttava lisääntyviin myrs-

kyihin, rankkasateisiin ja taajamatulviin. 
 

- Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon alueen maa- 
ja kallioperän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen 
maa-alueen puhdistustarve on selvitettävä ennen ryhtymistä kaavan 
toteuttamistoimiin. 

 



    4 
 
 
 
 
 
 

 

- Alueidenkäytössä on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epäpuh-
tauksista aiheutuvaa haittaa ja pyrittävä vähentämään jo olemassa 
olevia haittoja. Uusia asuinalueita tai muita melulle herkkiä toiminto-
ja ei tule sijoittaa melualueille varmistamatta riittävää meluntorjun-
taa. 

 
- Alueidenkäytössä tulee edistää energian säästämistä sekä uusiutu-

vien energialähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytyksiä. 
 
- Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava terveellisen ja hyvälaa-

tuisen veden riittävän saanti ja se, että taajamien alueelliset vesi-
huoltoratkaisut voidaan toteuttaa. Lisäksi alueidenkäytön suunnitte-
lussa on otettava huomioon jätevesihaittojen ehkäisy. 
 

Kulttuuri ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat (erityistavoit-
teet) 

 
- Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittä-

vät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viran-
omaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon 
alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. 

 
- Alueidenkäytön suunnittelussa on otettava huomioon ekologisesti 

tai virkistyskäytön kannalta merkittävät ja yhtenäiset luonnonalueet. 
Alueidenkäyttöä on ohjattava siten, ettei näitä aluekokonaisuuksia 
tarpeettomasti pirstota. 
 

- Alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on 
suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ran-
ta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys. 

 
Helsingin seudun erityiskysymykset (erityistavoitteet) 

 
- Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava väestön tarpeiden 

edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat riittävän 
laajat ja vetovoimaiset alueet ja niitä yhdistävän viheralueverkoston 
jatkuvuus. 
 

Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä kaava-
alueella ovat Helsingin höyrylaivareittien kesäasutukseen kuuluva Vil-
linki (RKY 2009) ja pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteisiin 
kuuluva Itä-Villinki. 

 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet toteutuvat kaavassa seuraa-
vasti: 
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Saariston luonto-, maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot, saarten käyt-
tötarkoitus ja rakennuskanta säilyvät pääosin ennallaan.  
 
Kaavaan on merkitty luonnonsuojelualueet, Natura 2000 -alue ja muut 
arvokkaat luontokohteet. Rakennussuojelumerkinnöillä (sr-1, sr-2, sr-3) 
osoitettuja arvokkaita rakennuksia on runsaasti. Myös arvokkaat huvi-
lapuutarhat on suojeltu kaavamerkinnällä. Kaikki kulttuurihistoriallisesti 
ja/tai maisemallisesti arvokkaat korttelialueet ja virkistysalueet on mer-
kitty lisämerkinnällä /s. 
 
Kaavaratkaisu sallii ranta-alueella maltillisen rakentamisen, joka mah-
dollistaa asuttavuuden, virkistyspalveluiden ja matkailutoiminnan kehit-
tämisen, mutta ei muuta oleellisesti alueen luonnetta. Rannat säilyte-
tään luonnonmukaisina. 
 
Maapinta-alasta lähes 26 % on osoitettu virkistys- tai luonnonsuojelu-
alueeksi. 
 
Merivesitulvien, melun ja pilaantuneiden maiden huomioon ottamisesta 
jatkosuunnittelussa ja toteutuksessa on annettu kaavamääräykset. 
 
Kaavassa on huomioitu määräyksin maanpuolustuksen tarpeet ja tur-
vattu riittävät alueelliset edellytykset Santahaminan toiminnalle, ampu-
ma- ja harjoitusalueille, varikkotoiminnalle sekä muille maanpuolustuk-
sen toimintamahdollisuuksille. 

 
Tällä vain vähän luontaisia pohjavesivaroja ja herkkää meriympäristöä 
sisältävällä alueella on painotettu sitä, että kaavan toteutumisen edelly-
tyksenä on maankäytön sijainnin tyypin ja määrän sekä teknisen huol-
lon ratkaisujen samanaikainen suunnittelu. Kaavassa on vesi- ja jäte-
huoltoa koskeva yleismääräys. 
 
Asemakaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoit-
teiden kanssa.   

 
Maakuntakaava 

 
Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakun-
takaavassa Kallahdenselän keskellä sijaitsevat pienet saaret ja osa 
Vuosaaren kaakkoispuolisista saarista on merkitty virkistysalueiksi, jot-
ka on tarkoitettu yleiseen virkistykseen ja ulkoiluun. Virkistysaluemer-
kintä ei koske valtion omistamia saaria. Näistä Itä-Villinki on merkitty 
puolustusvoimien alueeksi, jonka toissijainen käyttötarkoitus on virkis-
tys-, matkailu- ja/tai koulutustoiminta. Myös yksityisiä kesähuvilapalsto-



    6 
 
 
 
 
 
 

 

ja käsittävät kesähuvilasaaret on yleensä jätetty virkistysmerkinnän ul-
kopuolelle. Villinki ja Itä-Villinki on merkitty kulttuuriympäristön tai mai-
seman vaalimisen kannalta tärkeiksi alueiksi.  

 
Kallahdenniemen itäpuolella olevia Neitsytsaaria lukuun ottamatta koko 
asemakaava-alue sisältyy maakuntakaavan mukaiseen pääkaupunki-
seudun rannikko- ja saaristovyöhykkeeseen. Kauppamerenkulun kan-
nalta tärkeimmät laivaväylät ja alueellisesti merkittävät veneilyn runko-
väylät on myös merkitty maakuntakaavaan. Vuosaaren satamasta kul-
keva laivaväylä ja Hevossalmen kautta Villingin pohjoispuolitse kulkeva 
itä-länsisuuntainen pienveneväylä kulkevat asemakaava-alueen kautta. 
Kallahdenniemeltä merelle jatkuva Natura-alue ulottuu asemakaava-
alueelle.  
 
Sotilasalueen varoalue sivuaa kaava-aluetta. 
 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (maakuntavaltuusto 
20.3.2013) Santahaminan melualue ulottuu asemakaava-alueen lou-
naisnurkkaan. 
 

Yleiskaava  
 
Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut 
asemakaava-alueella voimaan 23.12.2004) asemakaava-alueen saar-
ten pääkäyttötarkoitus on virkistys tai luonnonsuojelu. Kesämaja-
alueet, virkistyskeskukset, venesatamat jne. sisältyvät virkistysalueisiin. 
Kesähuvilasaaria ja Itä-Villinkiä koskee lisäksi loma-asumista tarkoitta-
va ”RA”-merkintä. Kallahdenharjun vedenalainen osa on Natura-aluet-
ta. 
 
Kaava-alueesta Villinki ja Itä-Villinki sekä Satamasaari ovat Helsingin 
yleiskaava 2002:n mukaan kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 
ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviä alueita. Alueita tulee yleis-
kaavan mukaan kehittää siten, että alueiden ominaispiirteet säilyvät. 
 
Asemakaava ei ole ristiriidassa yleiskaavan kanssa. 

 
Helsingin yleiskaava 2002 on korvannut Helsingin saariston ja merialu-
een osayleiskaavan, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.1997.  

 
Osayleiskaava ei ole ristiriidassa Helsingin yleiskaava 2002:n kanssa ja 
yleiskaavaa huomattavasti yksityiskohtaisempana suunnitelmana sitä 
on voitu hyödyntää saariston asemakaavoituksessa.  
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Osayleiskaavassa loma-asutus käsittää omarantaisia kesähuvila-
alueita (RA) ja yhteisrantaisia lomanvietto-, matkailu- ja toimintakeskus-
ten alueita (RM). Näiden likimääräiset rakennusoikeudet on määritelty 
tehokkuuslukuina, joihin saattaa sisältyä vaihteluväli. Virkistysalueet on 
jaoteltu luonteeltaan rakentamattomiin retkeilyalueisiin (VR) ja virkis-
tyspalvelualueisiin (VU), joilla voidaan sallia myös rakentamista. Kaa-
vassa on varattu lisäksi alueita mm. luonnonsuojeluun, kalastustuki-
kohdiksi ja venesatamiksi, suojelukohteita sekä yhteyslaiturien, kulku-
teiden ym. paikkoja.  
 
Osayleiskaavan valmistumisen jälkeen on lainsäädännössä sekä alu-
eella ja sen ympäristössä tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat ase-
makaavan sisältöön. Näitä ovat esim. Natura-alueiden perustaminen, 
tiukentuneet ympäristömääräykset ja Vuosaaren sataman käyttöönotto. 

 
Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa, joka kaava-alueella on tullut 
voimaan 10.6.2011, osa kaava-alueen saarista on merkitty esikaupun-
kialueen pintakallioalueiksi.  
 

Asemakaavat 
 
Alue on asemakaavoittamaton ja täten suunnittelutarvealuetta. 
 

Rakennusjärjestys 
 
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty 22.9.2010. Nykyi-
sin kaava-aluetta koskevat rakennusjärjestyksen määräykset koskien 
rakentamista asemakaava-alueen ulkopuolella.  Määräykset koskevat 
mm. suunnittelutarvealuetta, rakennuspaikan rinnastamista tonttiin, ra-
kennuksen etäisyyttä rantaviivasta sekä korkeusasemaa ja jätevesien 
käsittelyä ranta-alueella. Asemakaavan tultua voimaan rakennusjärjes-
tys asettaa tonteille määräyksiä mm. jätehuollosta, pohjavedestä, maa-
perän pilaantuneisuudesta ja meluntorjunnasta. 
 

Ympäristönsuojelumääräykset 
 

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset astuivat voimaan 
1.1.2008. Määräyksiä annetaan mm. vesihuoltolaitoksen jätevesiviemä-
riin liittymättömien kiinteistöjen talousjätevesien käsittelystä ja käsittely-
laitteistojen sijoittamisesta. Ympäristönsuojelumääräyksiä ollaan uudis-
tamassa mm. hajajätevesiasetuksen (209/2011) voimaan tulon vuoksi. 
 

Kiinteistörekisteri  
 
Alue on merkitty valtion ylläpitämään kiinteistörekisteriin. 
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Rakennuskiellot 

 
Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin 
mukainen rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi 22.1.2015 saakka. 
 

Päätökset 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Itäisen saariston suunnittelu-
periaatteet 11.6.2009.  
 

Selvitykset 
 
Kaava-alueella sijaitsevien saarten rakennuskanta ja kulttuuriympäris-
töt on inventoitu vuonna 1985 selvityksessä Saarten rakennusinven-
tointi (Kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja YB15/85) sekä selvityk-
sessä Helsingin saariston rakennetun ympäristön suojelu - Helsingin 
saariston ja merialueen osayleiskaava (Kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja YB10/1989). Villingistä on Helsingin kaupunginmuseon toi-
mesta laadittu historiateos Villinki - saariston huvilayhteisö, jossa on in-
ventoitu saaren huvilarakennuskanta (toim. Stefan Nygård, Savonlinna 
2003). 
 
Olemassa olevia inventointeja on tarkennettu ja ajantasaistettu erityi-
sesti saarten uudemman, modernin rakennuskannan sekä puutarha-
kulttuurin osalta. Erityisesti Villingissä suojelutarkastelun piiriin on 
noussut useita uusia, aikaisemmin inventoimattomia kohteita. Jotkut 
kohteet ovat pudonneet pois suojelun piiristä niissä tapahtuneiden 
muutosten takia.  
 
Huvilapuutarhojen osalta ainoa käytettävissä ollut kattavampi selvitys 
on ollut liikuntaviraston teettämä Kotiluodon puutarhahistoriallinen sel-
vitys ja kasvillisuusinventointi (Liikuntavirasto / Maisema-arkkitehti-
toimisto Näkymä Oy / Luontotieto Keiron Oy, 2012). Helsingin höyrylai-
vareittien kesähuviloiden historiaa on seikkaperäisemmin tutkittu Var-
tiosaaren kulttuuriympäristöselvityksessä (Kaupunkisuunnitteluvirasto 
2013).  
 
Ympäristön ja luonnonsuojelun osalta olemassa olevia inventointeja on 
tarkennettu ja ajantasaistettu maastokäynneillä yhdessä Helsingin ym-
päristökeskuksen edustajan kanssa. Lokakuussa 2012 Metsähallituk-
sen Luontopalvelut suorittivat sukellustarkastuksen jossa inventoitiin 
neljä kohdetta Natura-alueella. (Metsähallituksen Luontopalveluiden 
suorittama sukellustarkastus/Kallahdenharjun Natura-alueen neljän 
kohteen inventointi, suojelubiologi Mats Westerbom 18.10.2012). 
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Sotahistoriallisten kohteiden osalta on nojauduttu aikaisempiin selvityk-
siin. (Viapori: merilinnoitus ensimmäisessä maailmansodassa 1914–
1918; Markus Manninen, Helsinki 2000) 

 
Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma (Kallahdenniemi) (Ympäristö-
ministeriö, Helsinki 1984) 
 

Pohjakartta  
 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on laati-
nut pohjakartan, joka on tarkistettu 10.12.2013. 
 
Asemakaava on laadittu koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja kor-
keusjärjestelmässä N2000. 
 

Maanomistus 
 
Nykyisissä loma-asutussaarissa olevat tontit ovat suureksi osaksi yksi-
tyisomistuksessa. Kaupunki omistaa alueella 19 saarta ja luotoa sekä 
maa-alueita Villingin ja Pikku Niinisaaren saarissa. Lisäksi alueella on 
valtion sekä erilaisten yhteisöjen omistamia saaria. Puolustusvoimien 
saaret ovat valtion omistuksessa (Senaatti-kiinteistö ja Metsähallitus). 
 
Saaria ympäröivät vesialueet ovat Helsingin kaupungin, valtion, yhtei-
söjen ja yksityisten omistuksessa. Osa vesialueista on yhteisiä vesialu-
eita, joilla on lukuisia omistajia. 

 
Alueen yleiskuvaus 

 
Alue käsittää pääosan Helsingin itäisestä saaristosta. Aluetta rajaavat 
lännessä Laajasalo ja Santahamina ja idässä Helsingin ja Sipoon väli-
nen raja. Uloin merialue saarineen ja luotoineen jää kaava-alueen ul-
kopuolelle.  
 
Suunnittelualueeseen kuuluu 36 saarta ja 22 asumatonta pikkusaarta 
ja luotoa sekä näitä ympäröivät vesialueet. Yli 3 ha:n suuruisia saaria 
on 16 kpl, suurimpia ovat Villinki, Itä-Villinki ja Pikku Niinisaari. Alueen 
kokonaispinta-ala on noin 2 900 ha, josta maata on 400 ha (13,8 %). 

 
Itäsaariston maa- ja vesialueiden pääasialliset käyttömuodot liittyvät 
vapaa-ajanviettoon. Suurin osa Helsingin yksityisistä kesähuviloista si-
jaitsee itäisessä saaristossa. Alueella on myös kesämajayhdyskuntia 
sekä järjestöjen, yhdistysten ja yritysten virkistys- ja koulutuskeskuksia. 
Muita vapaa-ajan toimintoja ovat retkeily, veneily, telttailu ja harrastus-
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kalastus. Puolustusvoimien saaret ovat suljettua sotilasaluetta, mutta 
niillä on puolustusvoimien henkilökunnan käytössä olevia kesämökkejä. 
Vuosaaren satama sijaitsee kaava-alueen pohjoispuolella ja satamaan 
johtava laivaväylä sivuaa aluetta sen itäpuolella.  
 
Retkeilykäytössä olevat saaret ovat kaupungin, valtion tai Uudenmaan 
virkistysalueyhdistyksen omistamia. Sisäsaaristossa ne on usein varus-
tettu laiturein, jätekatoksin, käymälöin ja grillipaikoin, parissa saaressa 
on myös sauna. Telttailu on sallittu Malkasaaressa, Itäisessä ja Pohjoi-
sessa Villaluodossa, Pihlajaluodossa ja Hattusaaressa. Osa pienistä 
saarista ja luodoista on rauhoitettu luonnonsuojelualueiksi, joihin mai-
hinnousu on kielletty, eikä rantauminen ole sallittua myöskään puolus-
tusvoimien saariin. Muihin saariin voi rantautua jokamiehenoikeudella.  
 
Palveluiden suhteen saaristo tukeutuu pääasiassa ympäröiviin man-
neralueisiin. Alueella kulkee edelleen kauppalaiva, joka käy sekä Hel-
singin puoleisissa että läntisen Sipoon huvilasaarissa.  
 
Alun perin huvilakäytössä olleita kesähuviloita on aikojen kuluessa siir-
tynyt erilaisille yhteisöille virkistyskäyttöön ja Helsingin kaupunki omis-
taa kaava-alueella useita rakennuksia.  Helsingin seurakuntayhtymän 
saarissa Isossa Leikosaaressa ja Kivisaaressa järjestetään kesäisin 
rippikoululeirejä ja saarissa on seurakuntatoimintaa palvelevia uudem-
pia rakennuksia kuten kaksi kappelia.  
 
Yksityinen vesiliikenneyrittäjä liikennöi kesäisin Isoon Iiluotoon ja Sa-
tamasaareen. Seurakuntayhtymä ja villinkiläiset ovat itse järjestäneet 
vuorovenekuljetuksensa.  Muutoin liikkuminen saaristossa edellyttää 
omaa venettä. Itäisen saariston läpi kulkee useita pienveneväyliä. Alu-
etta ympäröivissä kaupunginosissa on tarjolla melko paljon venepaik-
koja sekä venekerhoissa että kaupungin suoravuokrauspaikkoina. 
 
Matkailupalveluita ei juuri ole lukuun ottamatta joitakin yksityisyrittäjiä. 
Joitakin saunoja ja huvilarakennuksia voi tilapäisesti vuokrata ryhmille 
tai kokouksiin. Villingissä, Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset 
ry:n omistaman lomakodin yhteydessä toiminut ravintola on lopettanut 
toimintansa kiinteistön myyntivalmisteluiden vuoksi. 
 

Rakennettu ympäristö 
 
Itäisen saariston varhaisin asutus on ollut kalastaja-asutusta. Pysyvää 
kalastaja-asutusta on ollut ainakin 1800-luvulta lähtien. Kalastaja-
asutusta on ollut mm. Pikku Niinisaaressa, Neitsytsaaressa, Hinthol-
massa ja Hernesaaressa. Säilyneitä asuinrakennuksia on mm. Neitsyt-
saaressa sekä Hintholmassa. 
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Helsingin Itäisen saariston kulttuuriympäristöä leimallisimmin muokan-
nut piirre on saarten huvilakulttuuri. Pääkaupungin varakas porvaristo 
ja virkamiehet viettivät kesiään jo 1800-luvun lopulta lähtien saaristos-
sa, josta kuljettiin töihin vilkkaasti liikennöidyillä höyryaluksilla. Suurin 
osa itäisten saarten rakennuskannasta on alkuaan kesähuviloita tai ka-
lastajamökkejä. Erityisesti Pikku Niinisaaren kerroksisessa miljöössä 
on nähtävissä kaikki Helsingin saariston rakentumisen vaiheet saaris-
ton asuttamisesta moderniin kesähuvilarakentamiseen.   
 
Kaava-alueen huvilasaarista rakennustaiteellisesti merkittävin on Villin-
ki, joka on itäisen Helsingin laajin huvilayhdyskunta. Saaressa on n. 60 
huvilaa, joihin liittyy kulttuurihistoriallisia ja suojeluarvoja. Oman, histo-
riallisesti merkittävän ympäristökokonaisuutensa Villingissä muodostaa 
Villingin kartano ympäristöineen. Yhdessä säilyneiden 1880-luvulla ra-
kennettujen vanhimpien huviloiden kanssa Villingin huvilakulttuuri tar-
joaa merkittävän helsinkiläistä huvila-arkkitehtuurin kehitystä ilmentä-
vän kokonaisuuden. 
 
Itäisessä saaristossa on useita edustavia esimerkkejä kesähuvilaraken-
tamisen varhaisimmasta vaiheesta, joka alkoi 1800-luvun loppupuolel-
la. Tätä vaihetta edustaa esimerkiksi Satamasaaressa sijaitseva Au-
gust af Schultenin 1890-luvun alussa rakennuttama rakennus, joka on 
sisätiloja myöten säilynyt. Villingissä on huvilarakentamisen ensimmäi-
sestä vaiheesta säilynyt kolme huvilaa: Villa Granuddenin kaksikerrok-
sisen uusrenessanssi-tyylisen huvilan suunnittelijana oli arkkitehti Hugo 
Neumann 1884. Kokonaisuuteen kuuluu samalta ajalta peräisin oleva 
uimahuone. Huvilan myöhemmät muutostyöt laati arkkitehtitoimisto 
Valter Jung & Emil Fabritius 1910–11. Viereisellä tontilla sijaitseva 
Nordanskog-huvila on kokenut muutoksia myöhemmin. Kolmas Villin-
gin vanhinta kerrostumaa edustava huvila on Torpet, jota muutettiin 
1917 arkkitehti David Frölander-Ulfin suunnitelmien mukaan. Arkkitehti 
Martti Välikangas modernisoi huvilan 1938.   
 
Seuraava merkittävä kesähuvilarakentamisen vaihe oli 1900-luvun 
alussa. Seurakuntien omistuksessa oleva Kivisaaren päärakennus on 
perimätiedon mukaan arkkitehti Eliel Saarisen suunnittelema. Raken-
nus on säilynyt sisätiloja myöten alkuperäisessä asussaan kiinteine ka-
lusteineen ja alkuperäisine kaakeliuuneineen. Rakennukseen liittyy 
näyttävä puutarhasommitelma meren puolella kiviportaikkoineen ja 
pengermineen. Kivisaaresta Karhusaareen johtaa kävelysilta. Ympäris-
töä täydentävät 1920-luvulla rakennetut piharakennukset.  
 
Arkkitehti Robert Tikkasen Kotiluotoon suunnittelema huvila on kuulu-
nut Runebergien suvulle (1920). Huvilan muodostaman kokonaisuuden 
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olennaisena osana on ollut puutarha-arkkitehti Paul Olssonin suunnitte-
lema laaja puutarha, jossa on parhaimmillaan ollut toistasataa 
omenapuuta. Vanhan huvilaympäristön rakenteista on jäljellä päära-
kennuksen lisäksi kärpässienen muotoinen uimahuone sekä betoninen 
vesisäiliö. 
 
Villingin arkkitehtien piirtämiä huviloita edustavat Widablick, suunnitteli-
jana arkkitehti David Frölander-Ulf sekä Villa Aftonsol, suunnittelijana 
John Settergren. Kumpaankin huvilaan liittyy korkeatasoinen puutarha- 
ja maisemarakentaminen, edelliseen mm. kallionniemeä ylhäällä rajaa-
va terassimuuri ja näköalatasanne. Villa Aftonsolin ympäristökokonai-
suuteen kuuluu mm. Varviluotoon johtava maisemasilta. Myös kolme 
Fazerin suvulle kuulunutta huvilaa sekä nk. Schantzien huvila ovat Vil-
lingin vanhimpia arvohuviloita.  
 
Villingin huvilayhdyskunnan rakennetun ympäristön rungon muodosta-
vat 1900-luvun alussa rakennetut huvilat niin, että 1920-luvulla syntyi 
jopa käsite "Villinki-tyyli". Useimmat näistä huviloista ovat edelleen jäl-
jellä, osa lähes alkuperäisasussaan.  1920- ja 30-luvuilla rakennettuja 
huviloita on Villingin ohella mm. Läntisessä Neitsytsaaressa, Pihlaja-
luodossa, Iso-Villasaaressa, Pikku-Niinisaaressa sekä Iso-Iiluodossa. 
Aikakauden huvilat ovat vaatimattomampia kuin edeltävän kauden 
vuosisadan vaihteen edustushuvilat. Yleisilmeeltään ne ovat "kodikkai-
ta" ja muistuttavat ulkonäöltään saman ajan esikaupunkihuviloita ja 
asuinrakennuksia.   
 
Itäisessä saaristossa on myös joitakin uudempaa, modernia rakennus-
kantaa edustavia huviloita, joista tunnetuin on arkkitehti Oiva Kallion 
suunnittelema Villa Oivala. Myös arkkitehti Martti Välikankaan Villinkiin 
suunnittelemat rakennukset ovat rakennustaiteellisesti korkeatasoisia 
samoin kuin entisen Outokummun alueen tyyppipiirustuksiin perustuvat 
kesähuvilat ja päärakennus (arkkitehti Antero Pernaja).  
 
Omaa rakennetun ympäristön tyyppiään edustaa Satamasaarissa si-
jaitseva kesämajayhdyskunta, joka on samankaltainen kuin mantereel-
la Kivinokassa tai Lauttasaaren eteläosassa sijaitsevat kesämaja-
alueet. Tyyppipiirustuksiin perustuvia lomamajoja on saarella toistasa-
taa.  
 
Useaan itäisen saariston huvilapuutarhaan liittyy merkittävää puutarha-
taiteellista sommittelua erityisesti Villingissä sekä Kotiluodossa, Kivi-
saaressa ja Pikku-Niinisaaressa. Kaikkien huvilapuutarhojen arvoa ei 
ole pystytty kaavatyön yhteydessä pystytty arvioimaan kuin suuntaa-
antavasti inventoinnin yhteydessä tehtyjen maastohavaintojen kautta. 
Itäisen saariston puutarhakulttuurin arvottaminen ja asettaminen laa-
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jempaan yhteyteensä vaatisi oman ympäristöhistoriallisen selvityksen-
sä. Poikkeuksena on Kotiluoto, jonka puutarhasta on laadittu vuonna 
2012 kattava ympäristöhistoriallinen selvitys (Näkymä 2012). Selvitys 
luo edellytykset puutarhan raivaamiselle ja entistämiselle.  
 
Itäisen saariston rakennetun ympäristön tärkeä osa ovat kesähuviloi-
den lisäksi erityisesti Villingissä rantamaisemaan kuluvat rantamuurit, 
saunat, laiturit, uimahuoneet ja huvilaympäristöön kuuluvat muut ra-
kennelmat.  
 
Itäisessä saaristossa on puolustusvoimien tarpeisiin rakennettuja ra-
kennuksia ja rakenteita ja niiden muodostama merkittävä muinaismuis-
to- ja sotahistoriallinen rakennusperintö. Tärkein kohde on Itä-Villinki, 
joka kuului Krepost Sveaborgin eli Viaporin linnoituksen merilinnoitus-
ketjuun I maailmansodan aikana.  
 
Kaava-alueella on muutamia Museoviraston muinaismuistorekisterin 
kohteita eli 3 merenalaista hylkyä. Villingissä on yksi kiinteä muinais-
jäännös, vanha kylänpaikka eli Villingbyn kylänpaikka.  
 

Palvelut 
 

Paikallisia ulkoiluun ja retkeilyyn liittyviä pienimuotoisia virkistyspalve-
luita lukuun ottamatta alue tukeutuu julkisten palveluiden osalta mante-
reen palveluihin. Tällöin käytettävissä ovat itäisten esikaupunkialueiden 
julkiset palvelut ja julkinen liikenne. Saarten sijainnista riippuen asuk-
kaat voivat hakea tarvitsemansa palvelut Vuosaaresta, Itäkeskuksen 
alueelta tai Laajasalosta.  

 
Myös yksityisiä kaupallisia palveluita on vähän. Yleisöä palvelevia mat-
kailupalveluita kuten kahvila-, ravintola- tai majoitustoimintaa ei käytän-
nössä ole tällä hetkellä ollenkaan. Villingin saaressa, Helsingin ja Uu-
denmaan Näkövammaiset ry:n omistaman lomakodin yhteydessä toi-
minut ravintola lopetti toimintansa syksyllä 2013 lomakodin myynnin 
valmistelun vuoksi. 
 
Kaikki vesiliikennereittien liikennöitsijät ovat yksityisyrittäjiä. Alueella lii-
kennöi kesäaikaan kaksi linjaa. Linjat liikennöivät kaupungin ja seura-
kuntien saariin.  

 
Alueella liikennöi kesäisin Suomen viimeinen kauppalaiva, joka pysäh-
tyy useissa saarissa. Muut kaupalliset palvelut haetaan mantereelta.  
 
Villinkiläiset omistavat Jollaksessa ranta-alueen, jolla on jonkin verran 
pysäköintipaikkoja sekä laituri, josta yhteysvene hakee saareen meni-
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jät. Kesäasukkaat ja saarten käyttäjät säilyttävät mantereen puolella 
veneitään venekerhoissa tai kaupungin venepaikoilla.  
 

Maisema ja luonnonympäristö 
 
Pääosa Itäisestä saaristosta kuuluu saaristovyöhykejaossa selkävesien 
vyöhykkeelle, jolle ominaista on rajautuminen mannerrannikkoon, 
puustoiset saaret sekä merinäkymät, joita rytmittävät erikokoiset ja 
-luonteiset saaret. Selät ovat kaksijakoisia; pohjoisosat ovat manterei-
sia, reheviä ja osin rakennettuja, mutta etelässä selät ovat jo huomat-
tavan mereisiä. Osa saarista kuuluu ulkosaaristoon, jolle ominaista on 
saarten kallioisuus ja vähäpuustoisuus tai puuttomuus. Selät ovat laajo-
ja, eivätkä pienet, toisistaan kaukana sijaitsevat saaret muodosta sel-
keitä maisematiloja. Ulkosaaristossa avautuu avomerinäkymiä ja va-
paata horisonttia. 
 
Itäisessä saaristossa on saaria yhtä tiheästi kuin Saaristomerellä. Tä-
mä Suomen rannikkoseudulle tyypillinen ominaisuus on maailmanlaa-
juisesti poikkeuksellista Saaristomeren ollessa yksi koko maailman ti-
heimmistä saaristoista saarten lukumäärän suhteen. Myös pääkaupun-
kiin kuuluva saaristo on erikoisuus kansainvälisellä tasolla. 
 
Itäiselle saaristolle tyypillistä ovat kallioiset saaret, joilla on pyöreähkö 
profiili - selvän poikkeuksen tästä tekee hiekkaisten ja suhteellisen loi-
vien Santisen, Iso-Leikosaaren ja Kutusärkän muodostama Kallahden 
harjun jatke. Ulkosaaristoon saakka saaret ovat pääosin puustoisen ja 
rehevän näköisiä. Itäisessä saaristossa erottuu useampia pieniä saari-
ryhmiä, kuten Iiluodot, Villaluodot Kotiluodon kanssa sekä Pihlajaluoto 
Hattusaaren, Pihlajaluodonkuvun ja niitä ympäröivien särkkien ja karien 
kanssa. Saarissa on yllättävän paljon vaihtelua, läheisetkin saaret voi-
vat olla luonteeltaan hyvin poikkeavia, kuten kallioinen ja äkkijyrkkä 
Haapasaari loivan ja hietikkoisen Santisen vieressä.  
 
Jääkauden vaikutukset näkyvät Itäisessä saaristossa monin paikoin: 
saariston silokalliot ovat mannerjään hiomia ja suuret siirtolohkareet ja 
louhikot jään kuljettamia. Jääkauden lopulla, 13 000 vuotta sitten, sula-
van mannerjään reuna vetäytyi rannikon yli. Sulava mannerjää synnytti 
harjuja, joista esimerkiksi Kallahdenniemenharju jatkuu meren alle, 
noustakseen välillä esiin saarina ja luotoina, kuten Santisena, Iso-
Leikosaarena ja Kutusärkkänä. Mannerjään vetäytymisestä lähtien alu-
eella on jatkunut maankohoaminen nykypäiviin asti (n. 2,5 mm vuodes-
sa nykyään). Itäisen saariston pienimmät ja matalimmat luodot ovat ol-
leet merenpinnan yläpuolella vasta muutamia satoja vuosia. 
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Itäisen saariston näkymille erityisen ominaista on kerroksellisuus, nä-
kymissä on saaria lähellä ja kaukana, pitkät näkymät suoraan horisont-
tiin ovat harvemmassa. Koko Itäisen saariston siluetti on ehjä ja yllättä-
vän luonnontilainen - Itäinen saaristo näyttää edelleen samanlaiselta 
kuin sata vuotta vanhoissa valokuvissa. Myös rannat ovat pääosin 
luonnontilaisia. Maisemassa selvästi erottuvat rakennetut kohdat ovat 
Vuosaaren Aurinkolahti, Vuosaaren satama ja Itäkeskuksen torni. Kes-
kusta jää Santahaminan taakse näkymättömiin, paitsi ulkosaaristossa 
sijaitsevan Tammaluodon kalliolta avautuvassa hienossa näkymässä 
Porkkalanniemeltä Sipooseen asti. 
 
Maastonmuodoiltaan Itäinen saaristo on vaihteleva. Kaava-alueen kor-
kein kohta osuu Villingin luoteiskulmaan (+25,5 mpy), mutta useissa, 
melko pienissäkin saarissa päästään lähemmäs pariakymmentä metriä. 
Saaristossa on myös hyvin matalia ja loivia saaria kuten Iso-Iiluoto, Si-
kosaari tai Pieni Satamasaari. Muodoltaan pääosa saarista on ehyitä, 
mutta muutama on polveilevia, kuten Villinki, Hernesaari tai Iso-Iiluoto. 
Rantatyyppejä on äkkijyrkistä kalliorannoista loiviin silokallioihin ja 
luonnonhiekkarannoista lohkareikkoihin; pehmeikkö- tai kaislikkorantoja 
on vähän. Usein etelärannat ovat rantavoimien kulutuksesta avoimem-
pia. Veden keskisyvyys sisälahdilla on vain muutamia metrejä, mutta 
saaristovyöhykkeellä se vaihtelee 10-20 metriin, lukuun ottamatta Kal-
lahdenniemen vedenalaisia osia, jotka ovat matalikoita. 
 
Luonnontilaisesta ilmeestään huolimatta Itäinen saaristo on myös kult-
tuurimaisemaa. Kesähuviloiden yhteydessä oli suuria puutarhoja va-
paa-ajanviettoon ja ruokatalouden tueksi. Nämä puutarhat olivat usein 
aikansa nimekkäimpien maisema-arkkitehtien suunnittelemia ja taidok-
kaasti rakennettuja erilaisine kivisine rakenteineen. Jotkut puutarhat 
ovat edelleen kunnossa, toiset ovat päässeet villiintymään tai katoa-
maan, mutta edelleen maastossa on paljon jälkiä näistä puutarhoista. 
Kaupunkiympäristössä suuret puutarhat ovat tuhoutuneet, mutta saa-
ristossa niiden osana on usein ollut hidas rapistuminen; vieläkin löytyy 
maastossa paljon jälkiä näistä puutarhoista, kuten kivirakenteita ja 
vanhaa puutarhakasvillisuutta. Jotkin puutarhat olisi mahdollista vielä 
palauttaa, kuten Runeberg-suvun entinen puutarha Kotiluodossa, josta 
on laadittu ympäristöhistoriallinen selvitys. 

 
Itäinen saaristo on maan ja veden mosaiikki, jonka vaihtelevat olosuh-
teet ovat muodostaneet rikkaan ja monipuolisen saaristoluonnon.  
 
Saaristossa on enemmän alkuperäistä kasvilajistoa kuin muualla Hel-
singissä; etenkin putkilokasvikanta on monipuolinen. Itäisessä saaris-
tossa on useampia saaria, joissa on yli 100 putkilokasvilajia. Helsingin 
saaristossa ihmisen toiminta on vaikuttanut pitkään, mikä on vaikutta-
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nut mm. kasvilajistoon.  Itäisen saariston saaret ovat valtaosin puustoi-
sia, metsätyyppien vaihdellessa kuivista kallionlakimänniköistä reheviin 
kuusikoihin ja tervalepiköihin, jopa ulkosaaristolehtoihin. Kuivat kesät 
ovat aiheuttaneet tuhoja saaristometsissä.  
 
Itäisen saariston linnusto on erittäin rikas, ja se on merkittävä lintujen 
pesimäalue. Itäisessä saaristossa on useita arvokkaita lintukohteita se-
kä runsaan pesimälajistonsa että runsaan peruslajiston vuoksi. Saaris-
ton matalikoilla on myös muuttajien levähdyspaikkoja. 
 
Itäisen saariston nisäkkäät ovat samoja kuin mantereella: mm. metsä-
jäniksiä, peltomyyriä, minkkejä ja supikoiria. Itäisen saariston nisäkkäis-
tä huomionarvoisimpia ovat lepakot, jotka viihtyvät etenkin Villingin ja 
Itä-Villingin maisemissa.  
 
Itämeren vesi on murtovettä, joten Itäisen saariston kalasto koostuu 
sekä mereisistä että makean veden lajeista. Viimeisten vuosikymmen-
ten aikana kalakantojen koostumukseen ovat vaikuttaneet mm. istutuk-
set. Helsingin merialueelta tavataan noin 60 kalalajia. Paikallinen jäte-
vesikuormitus, mutta myös Suomenlahden ja Itämeren yleinen tila ovat 
kuormittaneet kalakantoja. Kuormituksen väheneminen 1980-luvun 
puolessa välissä on muuttanut kalastoa paikoin ja jotain elpymistä on 
tapahtunut. 
 
Helsingin edustalla meriveden laatu on kohtalainen, sinileväkukintoja 
esiintyy vaihtelevasti. Veden laatuun vaikuttavat mm. Suomenlahden 
yleinen tila sekä jokien kevät- ja syystulvat. 
 
Merenpohjan tila Itäisessä saaristossa on yleisesti hyvä tai vähintään-
kin kohtalainen. Metsähallituksen vesiluonnonsuojeluyksikön kesällä 
2013 tekemissä Helsingin merenpohjien tilaa koskevissa kenttäkartoi-
tuksissa todettiin, että Itäisen saariston alueelta löytyi erilaisia pohja-
tyyppejä aina laajoista hiekkapohja-alueista pehmeisiin liejupohjiin sekä 
kivikko- ja kalliopohjiin, joilla näille pohjatyypeille yleinen lajisto oli hyvin 
edustettuina. Kenttäkartoituksiin kuuluneilta alueilta ei löytynyt laajoja 
kuolleita tai vakavasta hapettomuudesta kärsiviä alueita. 
 

Suojelukohteet 
 
Luonnonsuojelu 
 
Itäisessä saaristossa on paljon arvokkaita luontokohteita, jotka ovat 
suojeltuja tai rauhoitettuja.  
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Itäisen saariston asemakaavassa on Natura 2000 -alue Kallahden har-
ju-, niitty- ja vesialueet. Kaava-alueella se käsittää vesialuetta sekä 
Haapasaaren, Kalliosaarenluodon, Santisen, Iso Leikosaaren ja Ku-
tusärkän merenalaisilta osiltaan; itse saaret eivät kuulu Natura-
alueeseen.  

 
Luonnonsuojelualueita on kahdeksan, jotka on pääosin rauhoitettu lin-
nuston perusteella. Kaavan suojelukohteita on kolme. Luonnonsuojelu-
laissa rauhoitettuja suojeltuja luontotyyppejä (merenrantaniittyjä ja 
hiekkarantoja) on kahdeksan, sekä yksi suojeltu lajikohde, eli yhdek-
sän. Lisäksi osa Itäisen saariston alueesta kuuluu valtakunnalliseen 
harjujensuojeluohjelmaan osana Kallahdenniemeä.  
 
Vesilain perusteella suojeltuja alueita on yksi, eli Villingissä sijaitseva 
Vuorilahdenlampi, joka on merestä irti kuroutunut kluuvilampi (glo-
lampi), jonka luonnonmukaisuutta ei saa muuttaa.  
 
Villinki ja Itä-Villinki ovat 1. luokan lepakkoalueita Helsingissä. Suomen 
kaikki lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain (LSL 29 §) nojalla rauhoitet-
tuja. Ne kuuluvat myös EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joi-
den levähdys- ja lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 
on kiellettyä koko Euroopan Unionin alueella. 

 
Itäisen saariston kaava-alueella on myös maakunnallisesti tärkeä lintu-
vesi, jota kutsutaan Kallahdenniemen vesiksi. Tärkeää lintuvettä 
luonnehtii harjun painuminen mereen muodostaen matalikoita ja särk-
kiä, jotka ovat tärkeitä vesilintujen ruokailualueita.  
 
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmässä 
(LTJ) olevia arvokkaita kasvikohteita kaava-alueelta löytyy 17. Arvok-
kaita lintukohteita on 16. Arvokkaita geologisia kohteita on 20, jotka 
ovat pääosin siirtolohkareita. Geologisena erikoisuutena voidaan maini-
ta Huomenlahjan saari, joka on kokonaan vulkaanisperäistä kivilajia, 
tyynylaavaa. Villingissä on yksi arvokas matelija- ja sammakkoeläin-
kohde.  
 
Luontotietojärjestelmän kohteista asemakaavaan on merkitty 1.lk koh-
teet, joita on yhteensä 19 kpl. Luontotietojärjestelmän kaikki alueen 
kohteet ovat liitteessä "Rauhoitetut ja arvokkaat luontokohteet". 
 
Luontotietojärjestelmästä on ollut käytössä virkamiesversio. Yleisöver-
sio löytyy internetistä osoitteesta (http://ptp.hel.fi/ltj/). Luontotietojärjes-
telmä on jaettu kasvillisuuden ja linnuston suhteen kolmeen arvoluok-
kaan, jotka ovat 1-3. Arvoluokka 1 tarkoittaa kohdetta, joka on hyvin ar-
vokas. Arvoluokka 2 tarkoittaa kohdetta, joka on huomattavan arvokas 
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ja arvoluokka 3 kohdetta, joka on kohtalaisen arvokas. Kaavan liitteenä 
olevassa kaavalehdittäin alueen maisemaa ja luontoa käsittelevässä 
tekstissä on viitattu näihin luokkiin esim. (2.lk). 

 
Rakennussuojelukohteet  
 
Sekä Villinki että Itä-Villinki kuuluvat valtakunnallisesti merkittäviin ra-
kennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY: Helsingin höyrylaivareittien 
kesähuvila-asutus; Pääkaupunkiseudun I maailmansodan linnoitteet). 
 
Itähelsinkiläisen huvila- ja puutarhakulttuurin tärkeimpänä edustajia on 
RKY 2009 -alueisiin lukeutuva Villinki, joka sisältää useita suojeltavia 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja/tai maisemakulttuurin 
kannalta tärkeitä osa-aluekokonaisuuksia ja yksittäisiä kohteita. Villin-
gin ohella myös moniin muihin saariin liittyy merkittäviä maisemallisia 
tai kulttuurihistoriallisia arvoja: Kivisaari on merkittävä huvilakulttuuri- ja 
maisemallinen kokonaisuus yhdessä Karhusaaren ja Ison Villasaaren 
kanssa; Iso-Leikosaaressa on näkyvissä vanhan kalastaja-asutuksen 
jäljet ja saari on osa Kallahdenniemen hiekkaharjumuodostelmaa, jne.  
 
Huvilapuutarhakulttuuria edustavia kohteita ovat Villingin puutarhakoh-
teiden ohella Kivisaari ja Kotiluoto. Pienimuotoisempia puutarhakulttuu-
rin jäänteitä on säilynyt mm. Pikku-Niinisaaressa.  Paikallista asutushis-
toriaa edustaa mm. Pikku-Niinisaaren kalastajayhdyskunta saaren poh-
joisrannalla ja Itä-Helsingin kesämajayhdyskuntia Satamasaaret.  Vil-
lingin kartano ympäristöineen edustaa sekä kartanopuistoja että viljely-
kulttuuria kartanoon liittyvine pelto- ja niittyalueineen. Villingissä kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaan saaren tärkeä osa ovat saarta halkovat 
kivimuurit ja kivipolut rantalaitureiden, rantamuurien ja muiden huvi-
laympäristön rakenteiden ohella.  
 
Puolustusvoimien suuri määrä muinaismuistoja tai sotahistoriallisia 
kohteita, kuten maalinnoituksia yhtenä merkittävimpänä kokonaisuute-
na on RKY2009 -kohteisiin kuuluva Itä-Villinki. Sotahistorialliset kohteet 
ovat Itä-Villingissä sijaitsevia linnoituslaitteita, tykkiteitä ym. rakenteita. 
Nämä ovat muinaismuistolain perusteella suojeltuja samoin kuin me-
ressä olevat vanhat hylyt.  
 
Kaava-alueelta tunnetaan kolme vedenalaista muinaisjäännös-
tä/hylkyä: Museoviraston muinaisjäännösrekinterin kohde 2190 / Villinki 
Viipurinkaita; Museoviraston muinaisjäännösrekinterin kohde 1332 / Itä-
Villingin hylky; Museoviraston muinaisjäännösrekinterin kohde 1281 / 
Rönnskärin hylky. 
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Tekninen huolto 
 
Kaava-alue on pääosin teknisen huollon verkostojen ulkopuolella. Säh-
köverkko ulottuu Villinkiin ja Itä-Villinkiin sekä seurakunnan saariin (Iso 
Leikosaari ja Kivisaari), mutta puuttuu kaikista muista saarista. Suurin 
osa huviloista on kantoveden varassa. Käymälät ovat erilaisia kuiva-
käymälöitä. Harvojen vesikäymälöiden vedet johdetaan umpisäiliöihin 
tai pienpuhdistamoihin. Vuosaaren eteläpuolella olevat Neitsytsaaret 
on yhdistetty Helsingin seudun ympäristöpalveluiden vesihuollon vesi-
johtoverkkoon, viemäri on vain Itäisellä Neitsytsaarella. Villinkiin ja 
Louesaareen on laadittu maanomistajien toimesta konsulttitöinä vesi-
huoltosuunnitelmat. Villinkiin on myös muodostettu vesiosuuskunta, jo-
ka on rakentanut vesijohdon ja viemärin saareen.  
 
Joissakin saarissa on käytössä aurinkoenergia. 
 

Maaperä, sen rakennettavuus ja pilaantuneisuus 
 
Saarten maaperä on suurelta osin kallioista ja avokallioalueiden ulko-
puolellakin kovapohjaista. Kallahden harjun jatkeen alueella ja joissakin 
Santahaminan itäpuolisissa saarissa saarten keskiosien pintamaalajit 
ja rannat muodostuvat sorasta ja hiekasta. Hiekkarantoja on muissakin 
saarissa, mm. Hattusaaressa ja Pikku Niinisaaressa.  
 
Jääkauden vaikutukset näkyvät Itäisessä saaristossa monin paikoin: 
saariston silokalliot ovat mannerjään hiomia ja suuret siirtolohkareet ja 
louhikot jään kuljettamia. Jääkauden lopulla, 13 000 vuotta sitten, sula-
van mannerjään reuna vetäytyi rannikon yli. Sulava mannerjää synnytti 
harjuja, joista esimerkiksi Kallahdenniemenharju jatkuu meren alle, 
noustakseen välillä esiin saarina ja luotoina, kuten Santisena, Iso-
Leikosaarena ja Kutusärkkänä. Mannerjään vetäytymisestä lähtien alu-
eella on jatkunut maankohoaminen nykypäiviin asti. Itäisen saariston 
pienimmät ja matalimmat luodot ovat olleet meren pinnan yläpuolella 
vasta muutamia satoja vuosia. 
 
Kaava-alueella maan kohoamisen määrä on 25–30 cm sadassa vuo-
dessa.   
 
Ulomman saariston pienimmät saaret ja koko alueen luodot ovat kalli-
oisia ja puuttomia. Suuremmilla saarilla ainakin keskiosat ovat puustoi-
sia. Pikku Niinisaaressa, Villingissä, Itä-Villingissä ja Louesaaressa on 
selvästi havaittavissa jääkauden muokkaama rakenne; saarten etelä-
osat käsittävät pinnanmuodostukseltaan paikoin varsin jyrkkiäkin jäiden 
hiomia avokallioita, kun taas saarten pohjoisosat ovat metsäisempiä, 
paikoin alavia ja niiden maasto on helpommin kuljettavaa.  

http://www.hsy.fi/


    20 
 
 
 
 
 
 

 

 
Topografialtaan rauhallisilla alueilla maaperä on geotekniseltä raken-
nettavuudeltaan hyvää.  
 
Suurin osa saarista on loma-asumis-, virkistäytymis- ja ulkoilukäytössä. 
Valtion omistuksessa ja puolustusvoimien hallinnassa olevista saarista 
muut ovat olleet loma-asutus- tai virkistyskäytössä paitsi Itä-Villinki, 
jossa on ollut puolustusvoimien toimintaa.  
 
Itä-Villingissä on ollut puolustusvoimien toimintaa eikä sen sijoittumi-
sesta, pattereita ja kalliovarastoa lukuun ottamatta, tai laadusta ole 
saatavilla tarkkaa dokumentaatiota. Maaperän pilaantuneisuuden kan-
nalta on mahdollista, että puolustusvoimien toiminta Itä-Villingissä on 
saattanut aiheuttaa pienimuotoista ja hyvin paikallista maaperän pilaan-
tumista. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Helsingin edustan meriveden laatuun vaikuttavat Suomenlahden ylei-
nen tila, seudun jätevesien purkualueet sekä jokien kevät- ja syystulvat. 
Merivesi on jossain määrin rehevöitynyt. Sinilevien kukinta-aikaan re-
hevöityminen haittaa myös saariston käyttöä. Kaava-alueella Itä-
Villingin eteläpuolella sijaitsee eteläisten rannikkovesien seurantapiste 
(vesiympäristö, Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inven-
tointiohjelma VELMU / Suomen ympäristökeskus). 
 
Ilman laatu saaristossa vastaa suuressa mittakaavassa mantereen ti-
lannetta. Laivaliikenne aiheuttaa laivareittien varrella päästölähteen, 
jonka havaitsee kellertävänä taivaanrantana. Väri aiheutuu typen oksi-
deista.  
 
Tuulisuuden lisääntyminen saattaa haitata merellisiä virkistysmuotoja 
kuten veneilyä ja kalastusta. Merenpinnan lyhytaikainenkin nousu totu-
tun vaihteluvälin yläpuolelle vaikuttaa rantarakenteisiin ja alaville pai-
koille rannan läheisyyteen rakennettuihin saunoihin ja muihin raken-
nuksiin.  
 
Kuivat kesät ovat tuhonneet saariston puustoa. Paikoin jopa yli 50 % 
puista on kuollut tai kuolemassa. Kuluminen ja roskaantuminen ovat 
myös joillakin saarilla muodostuneet ongelmiksi.  
 
Vuosaaren sataman melu ulottuu kaava-alueen koillisosaan. Vuonna 
2008 laaditun sataman meluselvityksen mukaan melutaso kaava-
alueen koillisosissa nousee lähelle sallittuja arvoja. Sataman aloitettua 
toimintansa on satamassa suoritettu meluseurantaa. Seurantaraportin 
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mukaan melu ei ulotu ihan niin laajalle kuin mitä aiemmassa selvityk-
sessä on arvioitu.  

 
Santahaminan viimeisimmän meluselvityksen mukaan ampumamelu 
leviää haitallisessa määrin itäisen saariston asemakaava-alueelle puo-
lustusvoimien henkilökunnan loma-asuntokäytössä oleviin Santahami-
nan itäpuolisiin saariin sekä Villingin lounaisosaan.   
 
Satunnaista meluhäiriötä aiheuttaa vesijettitoiminta alueella. 
 

3 
TAVOITTEET 

 
Asemakaavan yleiset tavoitteet 
 

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa 9.6.2009 hyväksyttyjen itäisen saa-
riston asemakaavan suunnitteluperiaatteiden mukaan Helsingin saaris-
ton yleiseksi suunnittelutavoitteeksi on määritelty saariston käytön li-
sääminen Helsingin oleellisena osana niin, että samalla otetaan huo-
mioon sen ainutlaatuiset luonnonarvot, kulttuurihistorialliset arvot ja 
edellytykset erilaiseen hyötykäyttöön. Tämän yleisperiaatteen lisäksi 
myös seuraavista suunnittelutavoitteista on päätetty kaupunkisuunnitte-
lulautakunnassa:  

 
1. Helsingin merellisen imagon korostuminen. Asemakaavan 

laatiminen saaristoalueelle vahvistaa kaupungin itäistä 
osaa houkuttelevana asuin- ja työympäristönä sekä mat-
kailukohteena. Suunnittelun yhteydessä selvitetään mah-
dollisuudet saarten käytön lisäämiseen ja saarille pääsyn 
parantamiseen. 
 

2. Saariston ja meren monipuolinen ja rikas käyttö, myös eri 
vuodenaikoina. Vapaa-ajan toimintojen ja kaupunkiasutuk-
sen lähekkäisyys säästää luonnonvaroja ja tarjoaa mahdol-
lisuudet monipuoliseen elämänlaatuun. Itäiselle saaristo-
alueelle sopivia toimintoja ovat esim. veneily, kalastus ja 
muut merelliset harrastukset, lomanvietto, matkailu ja kult-
tuuritoiminta sekä pienimuotoinen työnteko ja siihen liittyvä 
asuminen. Elinkeinoista merenkulku on Vuosaaren sata-
man valmistuttua muodostunut itäisen merialueen tärkeäk-
si käyttömuodoksi.  
 

3. Saarten käytön ja luonteen profilointi on eräs keino saaris-
ton monipuolisuuden lisäämiseksi ja toimintojen välisten 
ristiriitojen vähentämiseksi. Eri saarien ominaispiirteitä voi-
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daan korostaa siten, että saaret yhdessä muodostavat 
monipuolisen ja rikkaan kokonaisuuden. Itäisessä saaris-
tossa esimerkkejä tästä kehityksestä ovat mm. Villinki (hu-
vilasaari), Satamasaari (kesämajasaari), Iso Leikosaari ja 
Kivisaari (seurakuntien toimintakeskuksia) ja Kalliosaari 
(retkeilysaari).  
 

4. Julkisen vesiliikenteen kehittäminen tekee saariin pääsyn 
mahdolliseksi myös niille kaupunkilaisille, joilla ei ole omaa 
venettä. Se lisää saariston käyttöä ja suuntaa sitä mielek-
käästi, mutta edellyttää kannattaakseen, että kohteissa on 
jotain kiinnostavaa toimintaa. Tavoitteena on luoda itäiseen 
saaristoon edellytyksiä vesiliikenteen parantamiseen.  
 

5. Saariston avoimuuden lisääminen. Helsingin saariston 
suurimpia ongelmia on kaupunkilaisten ja matkailijoiden 
kannalta sen sulkeutuneisuus. Itäsaaristossa maihinnou-
sukielto koskee puolustusvoimien saaria ja luonnonsuoje-
lualueita. Lisäksi laajat alueet ovat käytännössä vain kesä-
asukkaiden ja yhteisöjen jäsenten käytössä. Kaupunkilais-
ten virkistäytymismahdollisuuksien parantaminen on eräs 
saariston kaavoituksen tärkeistä haasteista.  
 

6. Asemakaavojen laatiminen sinänsä antaa saariston kehit-
tämiselle selvän suunnan ja lopettaa pitkään jatkuneen 
epätietoisuuden sen tulevaisuudesta. Asemakaava johtaa 
kiinteistöjen järkevään ylläpitoon ja mahdollistaa rakennus-
lupien myöntämisen. Kaava edistää myös palveluiden, 
teknisen huollon ja liikenneyhteyksien kehittämistä ja luon-
nonhoitotoimenpiteiden suuntaamista tulevan käytön vaa-
timalla tavalla. Saariston käyttöön kohdistuvien ristiriitais-
ten paineiden yhteensovittaminen tapahtuu kaavan laati-
misen yhteydessä.  
 

Kokonaisrakenteen osalta kaavan tavoite on sallia alueelle rakennusoi-
keutta maltillisesti, joka mahdollistaa saariston monipuolisen kehittämi-
sen. Rakentamisen mittakaavalle asetetaan saaristoon sopivat yhteiset 
periaatteet, jotka ottavat huomioon säilytettävät ja suojeltavat näkymät 
sekä mantereen että meren puolelta, luonnonmukaisina säilytettävät 
ranta-vyöhykkeet ja saariston säilyttämisen eheänä ja luonnontilaisen 
oloisena kokonaisuuutena. Kaavalla pyritään keskittämään rakentamis-
ta jotta edellytykset teknisen huollon kehittämiselle paranevat. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaan (7.10.2014) itäistä 
saaristoa koskevien luonnon- ja metsänhoidollisten toimenpiteiden ta-
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voitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja edistäminen. 
Toimenpiteet eivät saa vaarantaa saarten luonto- ja virkistysarvoja. 
 

Rakennettua kulttuuriympäristöä koskevat tavoitteet 
 

Rakennettua kulttuuriympäristöä koskevat tavoitteet liittyvät sekä yksit-
täisten rakennusten että saarten huvilakulttuuriin liittyvien laajempien 
ympäristökokonaisuuksien vaalimiseen ja suojeluun. Rakennetun kult-
tuuriympäristön tärkeänä osana ovat muinais- ja sotahistorialliset koh-
teet sekä erilaiset huvilakulttuuriin rakennelmat kuten rantavyöhykkeel-
lä olevat laiturit, uimahuoneet, saunat, sillat ja rantamuurit. Suojeluta-
voite koskee myös saarten huvilapuutarhakulttuurin jäänteitä. Kulttuu-
riympäristöjen arvojen turvaamiseen liittyy tärkeänä osana ranta-
vyöhykkeen säilyttäminen rakentamattomana (20 m) sekä suur-
maiseman osalta hyvin säilyneen metsäsilhuetin säilyttämistavoite ra-
kennusten korkeuden/koon/rakennusoikeuksien paikkakohtaisen sää-
dön avulla. Alueen sisäiset kulkuyhteydet tulee suunnitella siten, että 
polkuverkoston nykyinen luonne ja mittakaava säilyy.  

 
4 
ASEMAKAAVAN KUVAUS 

 
Yleisperustelu ja -kuvaus 

 
Itäisen saariston luonto-, maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot, alu-
een käyttö ja rakennuskanta säilyvät pääosin ennallaan. 
 
Kaavaratkaisu sallii maltillisen rakentamisen, joka mahdollistaa saarten 
loma- ja virkistyskäytön ja saaristomatkailupalveluiden toiminnan kehit-
tämisen, mutta ei muuta oleellisesti saariston luonnetta.  
 
Saariston kehittämisen myötä lisääntyvät myös kaupunkilaisten mah-
dollisuudet virkistykseen ja yrittäjyyteen. Nykytilanteeseen nähden 
merkittävin rakennusoikeuden lisäys on Villingin saarella. Veneily- ja 
rantautumismahdollisuuksia parannetaan. 
 
Kaavaan on merkitty luonnonsuojelualueet, luonnonsuojelulain mukai-
set suojellut luontotyypit, Natura 2000 -alue ja muut arvokkaat luonto-
kohteet (LTJ 1. luokan kohteet) sekä maakunnallisesti arvokas lintuve-
si. 
 
Rakennussuojelumerkinnöillä (sr-1, sr-2, sr-3) osoitettuja arvokkaita ra-
kennuksia on yhteensä 101. Lisäksi huvilakulttuuriin liittyvät pienempiä 
rakennuksia kuten saunoja ja muita ympäristörakenteita on suojeltu sr-
merkinnällä. Useat korttelialueet ja virkistysalueet on merkitty lisämer-
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kinnällä /s kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti arvokkaana. 
Ranta on säilytettävä luonnonmukaisena määräyksellä rakennusten 20 
metrin vähimmäisetäisyys rannasta + erikseen merkityt maisemansuo-
jelun kannalta tärkeät slk-alueet. 
 

Mitoitus 
 
Kaava-alueen pinta-ala on noin 2 900 ha (maa-aluetta noin 400 ha) 
ennestään asemakaavoittamatonta aluetta.  
 
Kaava-alueesta korttelialuetta on noin 180 ha, retkeily- ja ulkoilualuetta 
80,5 ha, suojelu- ja luonnonsuojelualuetta 22,2 ha ja metsätalousaluet-
ta (MU-1, MY-1) 30,1 ha. Vesialuetta on noin 2 500 ha, josta Natura-
alueeseen kuuluva osa on 76,7 ha. Korttelialueesta on loma-asuntojen 
korttelialuetta (RA, RA/s, RA/RM, RAH) 5,1 ha, yleisten rakennusten 
korttelialuetta (RY-1, RY-1/s, RY-2/s) 0,8 ha ja matkailua palvelevien 
rakennusten korttelialuetta (RM, RM/s) 0,7 ha. 
 
Koko kaava-alueella rakennusoikeus on yhteensä 73 264 k-m², josta 
noin 55 000 k-m² loma-asuntojen korttelialueella (RA, RA/s, RA/RM, 
RAH). Eri inventointeihin perustuen olemassa oleva rakennuskanta on 
suuruusluokaltaan noin 27 000 k-m², sisältäen myös talousrakennuk-
sia. 
 
Nykyiseen rakennuskantaan nähden uutta rakennusmahdollisuutta on 
yhteensä noin 46 300 k-m², mikä tarkoittaa että rakennuskanta voi 
kaavan mukaan noin kolminkertaistua. Rakentaminen jakautuu pääosin 
pieninä yksikköinä loma-asuntojen korttelialueelle. 
 

Retkeily- ja ulkoilualue (VR, VR/s, VR-1)  
 
Kaava-alueen suurimmat retkeily- ja ulkoilualueet sijaitsevat kaupungin 
omistamilla saarilla: Malkasaaressa, Satamasaaressa, Villaluodoilla, 
Kotiluodolla, Läntisellä Neitsytsaarella, Huomenlahjalla, Pihlajaluodolla, 
Kuninkaanpaadella, Hattusaarella, Tammaluodolla, Pitkärivillä ja Pikku-
Niinisaaressa. Myös Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen Pikku Lei-
kosaarelle ja Kalliosaarelle, Itellan omistamalle Louekarille sekä puo-
lustusvoimien hallinnoimista saarista Itä-Villinkiin on osoitettu laajoja 
ulkoilualueita. Retkeily- ja ulkoilualueille saa rakentaa alueen käyttötar-
koitusta palvelevia pieniä rakennelmia ja laitteita ja VR-alueille niihin 
liittyviä lv-alueita palvelevia venevajoja, mutta varsinaista rakennusoi-
keutta alueilla ei ole.  
 
Lisäksi Villinkiin on osoitettu retkeily- ja ulkoilualue, joka on maisema-
kuvallisesti arvokas (VR/s, Myrskykalliot). Telttailu on alueella kielletty. 
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Lyhytaikainen telttailu sallitaan VR-1-alueilla, jotka ovat Malkasaari, Vil-
laluodot, Pikku Leikosaari ja Läntinen Neitsytsaari. 
 

Kulttuurihistoriallisesti arvokas kesämajojen korttelialue (R-1/s) 
 

Satamasaaret on lähes kokonaan osoitettu kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaksi kesämajojen korttelialueeksi, jolle saa rakentaa enintään 18 
m² kokoisia erillisiä tyyppipiirustuksiin perustuvia kesämajoja. Kerros-
ala käsittää myös varaston ja lasiverannan.  
 

Loma-asuntojen korttelialue (RA, RA/s) 
 

Loma-asuntojen korttelialuetta (RA) on osoitettu suurimmaksi osaksi 
yksityisomistuksessa oleville saarille, joista suurin on Villingin saari. Vil-
lingin saaresta 39 % on RA-aluetta. Loma-asuntojen korttelialuetta on 
lisäksi osoitettu Villasaarille, Läntiselle ja Itäiselle Iiluodolle, Haapasaa-
relle, Santiselle, Itäiselle Neitsytsaarelle sekä Pikku-Niinisaaren länti-
seen ja itäiseen osaan. Lisäksi loma-asuntojen korttelialueetta on osoi-
tettu puolustusvoimien hallinnassa olevalle Hernesaarelle sekä Itä-
Villinkiin, jossa loma-asuminen on keskitetty saaren länsipäähän. Lo-
ma-asuntojen korttelialueilla tavoitteena on säilyttää nykyinen raken-
nuskanta ja toiminta sekä huvilakulttuuriin erityispiirteisiin liittyvä puu-
tarhamainen ympäristö. 
 
Muutamalle saarelle on lisäksi osoitettu RA-korttelialueita, jotka ovat 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja/tai maisemakulttuurin 
kannalta arvokkaita (RA/s). 
 

Loma-asumista palveleva korttelialue (RAH, RAH/s, RAH-1) 
 

Loma-asumista palvelevia korttelialueita (RAH, RAH/s) on sijoitettu Vil-
lingissä sellaisille paikoille, joissa saaristopolku halkaisee tontin. Ran-
nan puoleinen alue on näissä tapauksissa RAH-aluetta, jolle saa sijoit-
taa saunan ja venevajan. RAH-1-alueita on Villingissä, Santisella ja 
Itäisellä Iiluodolla. Näillä alueilla RAH-alueet ovat yhteiskäyttöisiä. 
 

Loma-asumista tai matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RA/RM) 
 

RA/RM-korttelialueita on sijoitettu Villingissä sellaisille kiinteistöille, joi-
den käyttö soveltuu sekä kesäasunto- että matkailutoimintaan. Alueille 
saa rakentaa korkeintaan 250 k-m2 ja vähintään 40 k-m2:n kokoisia 
aluetta palvelevia rakennuksia/lomamökkejä. Toiminnan tulee soveltua 
saaristoympäristöön. 
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Matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RM, RM/s) 
 

Matkailua palvelevien rakennusten korttelialueita on osoitettu Villinkiin 
(Widablick ym.), Kotiluodolle, Malkasaareen ja Pihlajaluodolle. Huomat-
tava matkailua palvelevien rakennusten korttelialue on osoitettu myös 
Itä-Villinkiin sekä Hintholmaan. Alueet tulevat käyttöön puolustusvoimi-
en luopuessa saarista. Matkailua palvelevien rakennusten korttelialuei-
den tavoitteena on tarjota toimintamahdollisuuksia yrittäjille ja kehittää 
Helsingin saaristomatkailua. 
 
Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kan-
nalta arvokas matkailua palvelevien rakennusten korttelialueilla (RM/s) 
tontinjako tulee tehdä tavalla joka kunnioittaa em. arvoja. 
 

Yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (RY-1, RY-1/s, RY-2/s) 
 

Yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue sijaitsee Helsin-
gin kaupungin omistamalla Isolla Iiluodolla. Saari on Helsingin kaupun-
gin työntekijöiden virkistys- ja lomasaari. Alueelle saa rakentaa yhteisö-
jen leiri- ja muulle vapaa-aikatoiminnalle tarpeellisia rakennuksia. 

 
Kivisaaren, Karhusaaren ja Ison Leikosaaren alueet osoitetaan yhteisö-
toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (RY-1/s). Saaret 
omistaa Helsingin seurakuntayhtymä. Saarilla järjestetään pääosin lei-
rikouluja nuorille. Saarten käyttöaste on kesäisin hyvin korkea, ja toi-
minnalle/rakennuksille on laajennustarpeita. Seurakuntayhtymä on jär-
jestänyt saariin yhteysliikenteen (kesäisin useita vuoroja päivässä). 
Kaavan tavoitteena on luoda edellytykset toiminnan jatkumiselle ja sen 
kehittämiselle. 
 
Myös Villingissä toimivan KFUM:in alue (Kristliga föreningen för unga 
män) osoitetaan yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten korttelialu-
eeksi, joka kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakult-
tuurin kannalta arvokas (RY-1/s). Alueella järjestetään kesäisin leirejä. 

 
Iso-Leikosaari osoitetaan yhteisötoimintaa palvelevien rakennusten 
korttelialueeksi, joka on kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti 
arvokas (RY-2/s). Saaren omistaa Helsingin seurakuntayhtymä, ja siel-
lä järjestetään pääosin ruotsinkielisiä leirikouluja nuorille. 
 

Yhteisötoimintaa tai matkailua palvelevien rakennusten korttelialue (RY-1/RM) 
 

Villinkiin osoitetaan kahdelle kaupungin omistamalle tontille yhteisötoi-
mintaa tai matkailua palvelevien rakennusten korttelialue. Alueelle saa 
rakentaa yhteisöjen leiri- ja muulle vapaa-aikatoiminnalle tarpeellisia 
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rakennuksia tai korkeintaan 250 k-m² ja vähintään 40 m²:n kokoisia 
aluetta palvelevia rakennuksia/lomamökkejä. 
 

Venesatama, joka on kulttuurihistoriallisesti arvokas (LV/s) 
 

Villingin saaren Kylänlahdessa sijaitseva satama, jota käytetään ensisi-
jaiseen saapumiseen saarelle, on osoitettu kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaksi venesatama-alueeksi, jolle saa sijoittaa pienvenelaitureita 
saaren tarpeisiin.  
 

Puutarha- ja kasvihuonealue (MP, MP/s) 
 

Villingin saarelle on osoitettu puutarha- ja kasvihuonealueita lähiviljelyn 
tarpeisiin. Osa alueista on kulttuurihistoriallisesti tai maisemakulttuurin 
kannalta arvokkaita. 
 

Puutarha- ja palstaviljely-alue (MP/RP) 
 

Villingin saarelle on osoitettu puutarha- ja palstaviljelyalueita lähiviljelyn 
tarpeisiin. 

 
Metsätalousalue, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU-1) 
 

Villingin saaressa sijaitsevat metsäalueet, jotka omistaa Villinge Gård & 
trafik, osoitetaan metsätalousalueeksi, jolla on ulkoilun ohjaamistarvet-
ta (MU-1). Avohakkuu on tällä ympäristöllisesti arvokkaalla alueella 
kielletty. 

 
Metsätalousalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-1) 
 

Villingin saaressa sijaitsevat, yksityisessä omistuksessa olevat metsäi-
set kallioalueet (Pukkiluoto ja Tulikallio) osoitetaan metsätalousalueek-
si, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY-1). Alueet säilytetään luon-
nonmukaisena. 

 
Luonnonympäristö 

 
Luonnonsuojelualueet, luonnonsuojelulain mukaiset suojellut luonto-
tyypit, Natura 2000 -alue, muut arvokkaat luontokohteet (LTJ I. luokka) 
sekä maakunnallisesti arvokas lintuvesi on merkitty kaavaan. Kortteli- 
ja virkistysalueet on varustettu  /s-merkinnällä, joka kertoo alueiden 
olevan kulttuurihistoriallisesti, maisemallisesti tai geologisesti arvokkai-
ta. Maisemallisesti arvokas puusto on säilytettävä ja tarvittaessa uudis-
tettava siten, että sen merkitys ympäristölle säilyy. Ranta on säilytettä-
vä luonnonmukaisena. 
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Kaava-alueen luonnonsuojelualueet (SL) ovat Pikku-Niinisaaren etelä-
rannalla sijaitsevassa niemessä oleva rantaniitty, Neitsytsaarten lintu-
luodot, Kallioluoto, Kalliosaarenluoto, Pihlajaluodonkupu, Välikarit, Ki-
visaarenluodot sekä Loppikari. Kaavojen suojelukohteita (SL-1) ovat 
Kajuuttaluodot, Kallahden matalikko, Läntisen Iiluodon eteläpuolinen 
luoto ja Kuminapaasi. Hernesaarella sijaitsee lisäksi laaja suojelualue, 
jolla sijaitsee luonnonsuojelulain 29 § mukainen luontotyyppi tai 47 § 
mukaisen lajin esiintymisalue. Alue on merkitty kaavassa uudeksi luon-
nonsuojelualueeksi (SL-1). Näillä alueilla ei saa suorittaa ennen luon-
nonsuojelualueen perustamista sen luonnontilaa muuttavia toimenpitei-
tä.  
 
Suojelualueet, joilla sijaitsee luonnonsuojelulain 29 § mukainen luonto-
tyyppi tai 47 § mukaisen lajin esiintymisalue on osoitettu merkinnällä S-
1. Alueet ovat hiekkarantoja ja merenrantaniittyjä. Alueen osat, jolla si-
jaitsee kasvillisuuden ja linnuston kannalta arvokas kohde (LTJ 1.lk) on 
osoitettu merkinnällä sl. 

 
Villingissä sijaitseva kluuvilampi (Vuorilahdenlampi) on osoitettu alueen 
osaksi, jolla sijaitsee vesilain 11 § mukainen vesiluontotyyppi, jonka 
luonnontilan vaarantaminen on kielletty (w/sl). 
 
Villingin ja Itä-Villinkiin on osoitettu metsäalueet, jotka ovat luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeänä metsäalueena säilytettäviä alu-
een osia (luo-1). 
 
Kallahdenharjun jatkeena oleva Kallahdenniemen vedet -niminen maa-
kunnallisesti tärkeä lintuvesi on osoitettu luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeäksi alueeksi (luo). 
 
Lisäksi kaavakarttaan on merkitty kuusi arvokasta geologista erityis-
kohdetta/siirtolohkaretta (ge). 
 
Useat avokallioalueet on merkitty maisemansuojelun tai geologian 
kannalta tärkeinä kallioalueina, joille sallitaan vain luonnon- ja maise-
manhoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet (slk). slk-määräyksellä on 
luotu edellytykset rantavyöhykkeen säilymiselle rakentamattomana eri-
tyisesti niissä saarten osissa, joissa on maisemallisesti tai geologian 
kannalta arvokkaita silokallioita niiden kiinteistöjen yhteydessä, joille on 
osoitettu lisärakentamisoikeutta. Merkittävimmät slk-alueet sijaitsevat 
Villingin ulapanpuoleisella rannalla.  

 
Kallahden harju-, niitty- ja vesialueiden natura-alue kuuluu Natura 2000 
-verkostoon. Siihen kuuluu kaava-alueella vesialuetta sekä Haapasaari, 
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Kalliosaarenluoto, Santinen, Iso Leikosaari ja Kutusärkkä merenalaisil-
ta osiltaan.  
 
Natura-alueen rantaviiva on säilytettävä luonnonmukaisena. Alueella 
sallitaan olemassa olevien laiturien ja uimapaikkojen ylläpito ja vähäi-
nen ruovikon niitto ilman konevoimaa. Muille veteen tai rantaan kohdis-
tuville toimenpiteille on haettava vesialueen omistajan ja ELY-
keskuksen suostumus. Uusia laitureita rakennettaessa on pyydettävä 
ELY-keskuksen lausunto. Laitureiden ja aallonmurtajien tulee olla kel-
luvia. 

 
Rakennussuojelu 
 

Rakennussuojelukohteita määriteltäessä on käytetty mm. seuraavia 
Helsingissä yleisesti käytössä olleita arvokriteerejä, joita on täydennetty 
itäisten saarten paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin: 
 
- rakennustaiteellinen arvo 
- maisemallinen/maisemakuvallinen arvo 
- kulttuurihistoriallinen/paikallishistoriallinen/sotahistoriallinen  
- puutarhataiteellinen/puutarhahistoriallinen arvo  
- muu, esimerkiksi säilyneet sisätilat   
 
Yhdeksi tärkeäksi suojelukriteeriksi rakennusten osalta on noussut säi-
lyneisyys, jonka vuoksi joitakin aiemmissa inventoinneissa mukana ol-
leita suojelukohteita on jäänyt suojelumerkintöjen piiristä pois. Toisaalta 
inventointien tarkistukset ovat tuoneet mukaan uusia, uudemman arkki-
tehtuurin kohteita, jotka eivät ole olleet mukana osayleiskaavavaihees-
sa tai aikaisemmissa inventoinneissa. Joissakin kohteissa säilyneet si-
sätilat muodostavat merkittävän suojelukriteerin.  
 
Kaavan suojelumääräykset ovat sekä aluekokonaisuuksia, yksittäisiä 
rakennuksia että huvilakulttuuriin olennaisesti liittyviä rakenteita koske-
via. Alueita koskevat eri pääkäyttötarkoitukseen liitetyt suojelumäärä-
ykset on lueteltu edellä. Suojelumerkintöjä on osoitettu noin sadalle ra-
kennukselle ja ne kattavat ajallisesti kaikki saarten kulttuuriympäristön 
kehittymisen vaiheet 1800-luvun loppupuolen arvohuviloista huvilara-
kentamisen uudempiin, moderneihin kerrostumiin saakka. Lisäksi kaa-
valla on sr-merkinnällä suojeltu noin puolisen sataa muuta kulttuuriym-
päristön osana olevaa rakennelmaa kuten rantalaitureita, tukimuureja, 
saunoja ja uimahuoneita.  
 
Muinaismuisto- ja sotahistorialliset kohteet on suojeltu sm-merkinnällä.  
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Rakennuksia koskevat suojelumääräykset  
 

Rakennusten osalta on käytetty sekä sr-1, sr-2 että sr-3 -tyyppisiä mää-
räyksiä.  
 
sr-1 

Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai maisema-
kuvallisesti huomattavan arvokas rakennus. Rakennusta 
tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia 
korjaus-, muutos- tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät 
rakennuksen tai sen arvokkaiden sisätilojen rakennustai-
teellisia, historiallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin 
ominaispiirteitä.  
 
Korjaamisen lähtökohtana tulee olla rakennuksen alkupe-
räisten tai niihin verrattavien rakenteiden, rakennusosien, 
julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden, ulko-ovien ja niiden yk-
sityiskohtien, materiaalien ja värien säilyttäminen. Mikäli 
alkuperäisiä rakennusosia joudutaan pakottavista syistä 
uusimaan, se tulee tehdä alkuperäistoteutuksen mukaises-
ti.  

 
Sr-1 -määräyksellä on kaava-alueelta suojeltu yhteensä 26 rakennusta, 
joista 15 sijaitsee Villingissä. Useaan sr-1 -määräyksellä suojeltuun ra-
kennukseen liittyy myös hyvin säilyneitä sisätiloja. Arkkitehti Oiva Kalli-
on suunnittelemien Villa Oivalan ja Villa Lahdenperän sekä Villingin 
vanhimpia huviloita edustavan Villa Granuddin osalta sr-1 -merkinnällä 
on suojeltu myös kokonaisuuteen kuuluvat saunarakennukset. Villingin 
sr-1 määräyksellä suojeltuihin rakennuksiin kuuluvat myös arkkitehti 
Martti Välikankaan perheelleen suunnittelemat kesähuvilat Villa Outi ja 
Meri sekä prof. Antero Pernajan suunnittelema nk. Naisten talo.  
 
sr-2 

Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti tai maisema-
kuvallisesti arvokas rakennus.  Rakennusta tai sen osaa ei 
saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos- 
tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät rakennustaiteelli-
sia ja historiallisia arvoja tai muuttavat arkkitehtuurin omi-
naispiirteitä. Korjaamisen lähtökohtana tulee olla raken-
nuksen alkuperäisten tai niihin verrattavien rakenteiden, 
rakennusosien, julkisivujen, vesikaton, ikkunoiden, ulko-
ovien ja niiden yksityiskohtien, materiaalien ja värien säilyt-
täminen. 
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Sr-2 -määräyksellä on kaava-alueelta suojeltu yhteensä 22 rakennusta, 
joista 18 sijaitsee Villingissä.  
 
sr-3 

Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai 
sen osaa ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Raken-
nuksen keskeiset alkuperäiset ominaispiirteet tulee säilyt-
tää ja niiden tulee olla korjaustöiden lähtökohtana. Raken-
nuksen ulkoasun korjaus-, muutostyöt on toteutettava ra-
kennuksen ominaispiirteisiin hyvin soveltuvalla tavalla. 
 

Sr-3 -määräyksellä on kaava-alueelta suojeltu yhteensä 53 rakennusta, 
joista 25 sijaitsee Villingissä.  

 
sr 

Suojeltaville ja säilytettäville saunoille ja talousrakennuksil-
le, ranta- ja puutarhamuureille ym. huvilaympäristöön kuu-
luville rakenteille on osoitettu sr-merkintä. 

 
Säilytettäviä saarten huvilaympäristöön kuuluvia rakenteita on puolisen 
sataa.  

 
Muut suojelumääräykset 
 

s-1 
Puutarhakulttuurin kannalta arvokkaat pihat on osoitettu 
merkinnällä s-1. Puutarhakulttuurin tai/ja puutarhakasvilli-
suuden kannalta arvokas pihapiirin osa. Aluetta on hoidet-
tava siten, että sen merkitys puutarhakulttuurin tai -kasvilli-
suuden erityiskohteena säilyy. 

 
Merkittäviä huvilapuutarhakulttuuria edustavia puutarhataiteellisia 
sommitelmia tai niiden jäänteitä on Villingin yksittäisten kohteiden li-
säksi mm. Kivisaaressa ja Kotiluodossa. Vanhojen puutarhojen jääntei-
tä on suojeltu em. kohteiden lisäksi mm. Pikku-Niinisaaressa.  
 
s-2 

Maisemakuvallisesti arvokas alue, jota tulee hoitaa siten, 
että sen maisemakuvallinen arvo säilyy. 

 
Tällaisia maisemakuvallisesti arvokkaita alueita on erityisesti Villingissä 
ja niitä ovat maisemaa jäsentävät avoimina hoidetut alavat niityt ja 
laaksomaiset painanteet.  
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 sm  
Muinaismuistot ja linnoituslaitteet on merkitty sm -
merkinnällä. Virkistysalueella kaksi pommikuoppaa on 
merkitty suojeltavaksi merkinnällä (s). 
 

Laajin linnoituslaitteiden suojelualue on Itä-Villingissä.  
 

arb 
Villingin saaren keskiosaan on osoitettu arboretumia varten 
varattu alueen osa (arb). 

 
Rakennusoikeus ym. määräyksiä  

 
Tonttioikeus on valtaosin 0,04.  
Rakennusten enimmäiskerrosluku on kaksi. 
RA ja RA/s -tonttien minimikoko on 2 500 m². 
Rakennusten vähimmäisetäisyys tontin rajoista on 4 metriä maarajasta 
ja 20 metriä meren rannasta. Tämä ei koske venevajoja tai RAH-
alueelle sijoitettavia saunoja. Villingin saarella saa rakentaa puolen 
metrin etäisyydelle katualueen rajasta. 

 
Vesialueet (W) 

 
Olemassa olevat, Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen mukaiset 
laiturit säilyvät ennallaan. 
 
Vesialueen täyttö edellyttää vesilupaa.  
 
Laitureiden ja aallonmurtajien tulee olla kelluvia tai arkkurakenteisia. 
Lisäksi kaava-alueella rakennettavan laiturin tulee kokonsa ja sijoituk-
sensa puolesta sopia rantamaastoon. 

 
Rantavyöhyke ja vesialue on säilytettävä mahdollisimman luonnonmu-
kaisena. 
 
Saariin, joihin on osoitettu virkistys- tai matkailutoimintaa, on osoitettu 
paikat yhteiskäyttölaitureille (yh). 

 
lv-merkityille alueille saa sijoittaa laitureita kesäasukkaiden tai/ja vierai-
lijoiden käyttöön. Aluetta ei saa aidata. Nämä alueet ovat pääosin VR-
alueiden tai pääreittien yhteydessä. Tontinomistaja saa rakennusjärjes-
tyksen mukaisesti rakentaa yhden pienvenelaiturin omaan rantaan. 
Tonttiin kuuluvaa vesialuetta ei saa täyttää eikä tontin luonnollista ran-
taviivaa muuttaa (Helsingin kaupungin rakennusjärjestys 2010, 20 §). 
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Vuosaaren satamaan johtavat kaksi laivaväylää (11 m ja 7 m) on mer-
kitty kaavaan. 

 
Kadut ja liikenne 

 
Kaava-alueella ainoastaan Villingin pääpolusto on merkitty katualueek-
si. Moottoriajoneuvolla ajo on kielletty lukuun ottamatta huoltoajoa.  
 
Villingin tärkeimmät kulkureitit on asemakaavassa merkitty katualueiksi, 
jotta niiden perinteinen käyttötapa saariston yleisinä kulkureitteinä on 
mahdollista varmistaa.  Asemakaavamerkintään on sisällytetty tarkat 
määräykset reittien miljöön suojelusta. Kaavamääräys: "Katualue, joka 
toteutetaan miljööltään säilytettävänä perinteisenä saaristopolkuna. Ki-
viaidat ja muut arvokkaat kivirakenteet suojellaan. Polku on tarkoitettu 
ainoastaan jalankululle ja polkupyöräilylle. Suurien ja raskaiden esinei-
den kuljetus tonteille järjestetään muuta kautta, esimerkiksi vesiteitse 
ja/tai tonttien välisinä rasitteina. Polkua ei valaista. Polulla ei ole talvi-
kunnossapitoa, eikä sille saaren maastosta johtuen voida taata estee-
töntä kulkua." 

 
Katualuetta ei ole tarkoitus toteuttaa asfaltoituna kevyen liikenteen väy-
länä, vaan saaristolaispolun ja sen pientareiden luonne säilyy. Katualu-
eeksi merkityn alueen leveys on asemakaavassa pääsääntöisesti 7 
metriä, ja siihen sisältyy käyttöleveydeltään vaihteleva, alueen perin-
teistä ilmettä noudattava saaristolaispolku siihen liittyvät rakenteet ja 
pääosin luonnonmukaiset reuna-alueet, joiden puuston hoito siirtyy 
kaupungin vastuulle maanomistuksen myötä.  
 
Valtaosaltaan saaristolaispolkujen käyttöleveys ja rakenne säilyy en-
tisenlaisena, mutta pienehköjä paikallisia muutoksia voidaan tehdä 
esimerkiksi pintavesien ohjailun ja virkistyskäytön helpottamisen vuok-
si. Alkuperäinen reitti on leveimmillään noin kolme metriä saaren länsi-
päässä Villingin kartanon tienoilla ja supistuu kapeaksi poluksi saaren 
itäpään metsässä. Mikäli Itä-Villingin käyttö laajenee, sinne johtava 
polku kunnostetaan vastaamaan lisääntyneen maankäytön tarvetta. 
Katualueen merkitseminen asemakaavaan seitsemän metriä leveäksi 
on tarpeellista useammastakin syystä, vaikka saaristolaispolun käyttö-
leveys on kapeampi. Riittävän leveä katualue varmistaa sen, että reitti 
osuu kaikkine rakenteineen maastossa juridisesti sitovan kaavamerkin-
nän sisäpuolelle. Paikoin tehtävät pintavesijärjestelyt tarvitsevat tilaa 
käytävän vieressä. Pienimuotoisilla polkulinjauksen muutoksilla voi-
daan parantaa kuljettavuutta jyrkissä mutkissa ja rinteissä. Saaristo-
laispolun piennaralueilla olevan puuston hoito ja vaarallisten puiden 
poistaminen on tarpeellista turvallisuussyistä. Asemakaava tulee ole-
maan voimassa todennäköisesti vuosikymmeniä, ja sinä aikana saattaa 
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ilmetä ennakoimattomia katualueen tai kunnallistekniikan muutostarpei-
ta.  
Villinkiin vesiosuuskunnan rakentama yksityinen vesijohto ja viemäri 
kulkevat osan matkaa asemakaavassa esitetyn saaristolaispolun katu-
alueella. Vesihuoltoverkoston sijainti on esitetty liitekartassa ja se tulee 
jäämään vesiosuuskunnan hallintaan. Katualueelle jäävälle verkostolle 
laaditaan sijoituslupa. 
 
Rakennusviraston hallinnoimat kadut on perinteisesti luokiteltu kolmeen 
kunnossapitoluokkaan. Saaristolaispolkujen ylläpito poikkeaa tavalli-
sesta kadun ylläpidosta. Niitä käsitellään samoin kuin viheralueilla si-
jaitsevia kevyen liikenteen reittejä. Saaristolaispoluilla ei ole talvikun-
nossapitoa.  

   
Kaava-alueella on kesäisin vilkas vesiliikenne, joka käyttää virallisia 
pienveneväyliä. Laivaliikenneväylä (syvyys 11 m) Vuosaaren satamaan 
kulkee kaava-alueen itäreunassa. Lisäksi toissijainen laivaväylä (7 m) 
kulkee Pikku Niinisaaren länsipuolitse. 
 
Kaavassa on merkitty useimpiin saariin melojien rantautumispaikat 
(me) joihin ei saa rakentaa rantautumista vaikeuttavia rakenteita. 
 
Asemakaava mahdollistaa alueen virkistys- ja matkailupalvelujen  
kehittämisen. 
 

Tekninen huolto 
 
Rinnan asemakaavasuunnittelun kanssa laadittiin teknisen huollon pe-
riaatesuunnitelma, joka käsittää vesi-, energia- ja jätehuollon. Periaate-
suunnitelmassa tutkittiin maankäytön sisältö ja selvitettiin, millä tekni-
sen huollon periaatteellisilla ratkaisuilla saavutetaan maankäytön toi-
minnallisuus ja terveellisyys, ympäristönsuojelun tavoitteet sekä tekni-
sen huollon taloudellisuus niin, että maankäyttö ja tekninen huolto 
muodostuvat toteuttamiskelpoisiksi. 
 
Asemakaavan toimintojen sijoittumisen ja rakentamistehokkuuden arvi-
oidaan edellyttävän yhteisten vesi- ja jätevesiviemärijärjestelmien ra-
kentamista osaan saarista. Osassa saarista jätevesien käsittelyksi riit-
tävät erilaiset harmaiden vesien käsittelyratkaisut, kun saarella ei ole 
vesikäymälöitä tai saarta ei ole liitetty riittoisaan vesijohtoverkostoon. 
 
Vuoden 2013 alussa valmistuneessa vesihuollon kehittämissuunnitel-
man päivityksessä yhteisen vesi- ja jätevesihuollon edellyttävät saaret 
on merkitty selvitysalueiksi, jotka tulee pyrkiä liittämään HSY:n vesi-
huollon toiminta-alueeseen.  
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Kaupunginhallitus hyväksyi 3.2.2014 Villingin vesiosuuskunnan toimin-
ta-alueeksi siten, että tavoitteellinen aikataulu toiminta-alueen eri osien 
saattamiselle vesiosuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostojen piiriin 
on 1.1.2016 ottaen kuitenkin kiinteistöjen liittymisvelvollisuuden osalta 
huomioon niiden vesihuoltotarve. 
 
Luonnoksessa Helsingin päivitetyiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi 
kielletään vesikäymälän rakentaminen vapaa-ajan asuntoihin 200 met-
riä leveällä rantavyöhykkeellä ja saaristossa, ellei kiinteistö voi liittyä 
yleiseen tai yhteiseen vesihuoltolain tarkoittamaan vesihuoltolaitoksen 
jätevesiviemäriin. Tällaiseen viemäriin liittymättömään kiinteistöön so-
velletaan rantavyöhykkeellä ja saaristossa hajajätevesiasetuksessa 
(209/2011) esitettyjä, pilaantumiselle herkille alueille tarkoitettuja, vä-
himmäisvaatimuksia tiukempia puhdistusvaatimuksia. Käymäläjäte-
vesien imeyttäminen maahan on kiellettyä koko kaupungin alueella. 
Luonnoksessa ympäristönsuojelumääräysten päivitykseksi annetaan li-
säksi määräyksiä talousjätevesien käsittelylaitteistojen ja käymälöiden 
sijoittamisesta ja huollosta.   
 
Saaret, joiden vesihuollon järjestäminen edellyttää yhteisiä järjestelyjä, 
on liitettävä Helen Sähköverkko Oy:n keskijänniteverkkoon. Näissä ja 
muissa saarissa liittämismahdollisuuksiin vaikuttaa ratkaisevasti Ener-
giamarkkinaviraston ohjeen mukainen aluehinnoitteluperiaate. 
 
Itäisen saaristo jätehuoltolakiin ja paikallisiin jätehuoltomääräyksiin pe-
rustuvaa jätehuollon järjestämistä haittaavat hankalat kulkuyhteydet, 
jätteen haltijoiden vähäinen määrä ja vähäinen jätemäärä. Itäisen saa-
riston käyttöasteen kasvaessa HSY:n jätehuollon ja Helsingin kaupun-
gin tulisi pyrkiä tehostamaan jätteiden järjestettyä keräystä ja kuljetusta 
terveys- ja ympäristösyistä. 
 
Asemakaavassa on seuraava määräys teknisen huollon järjestämises-
tä: Vesi-, jätevesi- ja jätehuolto tulee järjestää mahdollisimman toimin-
tavarmaksi, käyttöä vastaavaksi ja ympäristöriskejä aiheuttamattomak-
si. Vesikäymälöiden rakentaminen edellyttää liittymistä yleiseen tai alu-
eelliseen viemäriverkostoon. 
 

Maaperän pilaantuneisuus 
 
Käyttöhistorian perusteella maaperän ei oleteta loma-asumis-, virkistys- 
ja ulkoilusaarilla olevan pilaantunut eikä sen laadusta arvioida olevan 
sellaista riskiä, joka tulisi ottaa huomioon aluetta käytettäessä tai alueil-
la rakennettaessa. 
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Kaavan laadinnan yhteydessä on arvioitu, että Itä-Villingissä mahdolli-
nen maaperän pilaantuminen on alueen maaperän laadusta johtuen 
hyvin pienimuotoista ja riskitoimintojen rajautumisen vuoksi hyvin pai-
kallista, rajoittuen pattereiden ympäristöön sekä kalliovaraston lähei-
syyteen. Tehtäessä maanrakennustöitä edellä mainituilla alueilla, tulee 
pilaantuneisuuden selvitystarve arvioida tarkemmin ennen rakentami-
seen ryhtymistä. Kaavassa on näille alueille kohdennettu maaperän pi-
laantuneisuuden selvittämistarpeen arviointia koskeva määräys. 
 

Ympäristöhäiriöt 
 
Kaava-alueen läheisyydessä sijaitsee kaksi kohdetta, jotka vaativat eri-
tyistarkastelun niiden aiheuttaman ympäristömelun takia. Kohteista 
merkittävämpi on alueen länsipuolella sijaitseva Santahaminan varus-
kuntasaari, missä harjoitettava vilkas ampumatoiminta aiheuttaa melua 
saaren lähialueille. Vuosaaren sataman toiminnasta aiheutuvaa melua 
on syytä tarkastella sen läheisyydessä kaava-alueella sijaitsevan Pikku 
Niinisaaren takia. Edellä mainittujen toimintojen meluvaikutuksia kaava-
alueelle on arvioitu käyttämällä puolustusvoimien sekä Helsingin Sata-
man tilaamia meluselvityksiä. 
 
Santahaminan ammunnat 
 
Selvityksen [1] mukaan Santahaminan ampumatoiminta on hyvin vil-
kasta. Melun kannalta merkittävimpiä, mutta eivät yksin määrääviä, 
ovat raskaiden aseiden harjoitukset ampuma-alueella sekä ryhmäam-
munnat saaren pohjoisosassa sijaitsevalla ampumaradalla. Tyypillisenä 
vilkkaana ammuntapäivänä alueella saatetaan kuitenkin ampua sa-
manaikaisesti monessa eri paikassa. Selvityksessä tuloksia on tarkas-
teltu erityisesti suhteessa Laajasalon lähimpiin asuinalueisiin, mutta 
laskentatuloksia on esitetty myös Santahaminaa ympäröiville lähisaaril-
le. 
 
Suomessa ei ole raskaiden aseiden melulle varsinaisia ohjearvoja, jo-
ten selvityksessä on sovellettu puolustusvoimien ohjeistamia suosi-
tusarvoja. Pienikaliiperisten aseitten osalta tarkastelu on ensisijaisesti 
tehty ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoon verraten sekä 
sekundäärisesti impulssikorjattuna keskiäänitasona. 
 
Tulosten mukaan yksittäisten raskaiden aseiden laukausten ja iskemi-
en sekä räjäytysten laskennallinen enimmäismelun C-äänialtistustaso 
LCE ylittää suositusarvon 100 dB ainoastaan Hintholmassa. Raskaiden 
aseiden keskimääräisten harjoituspäivien laskennallisen melun A-
keskiäänitaso LAeq ylittää 45 dB Hintholmassa, Hernesaaressa, Neit-
sytsaaressa ja pienellä osaa Villingin länsireunaa. Jos raskaille aseille 



    37 
 
 
 
 
 
 

 

käytetään laskentatulokseen lisättävänä impulssikorjauksen arvona 
+10 dB, ylittyy edellä mainituilla alueilla suositusarvo 55 dB. 
 
Pienikaliiperisten aseitten yksittäislaukausten osalta valtioneuvoston 
päätöksen mukainen asumiseen käytettäville alueille annettu ohjearvo-
raja LAImax 65 dB ylittyy Hintholmassa sekä Hernesaaren, Neitsytsaa-
ren ja Villingin länsireunoilla. Ryhmälaukausten enimmäistason on ar-
vioitu olevan noin 5–8 dB tätä suurempi. Loma-asumiseen käytettäville 
alueille ja virkistysalueille annettu ohjearvoraja LAImax 60 dB ylittyy Vil-
lingin länsiosassa likimain Jollaksen päätyyn asti ulottuvalla vyöhyk-
keellä sekä lähes kauttaaltaan Hintholmassa, Hernesaaressa ja Neit-
sytsaaressa. Impulssikorjatun keskiäänitason raja 55 dB ei puolestaan 
ulotu Hintholman länsipäätyä pidemmälle. Puolustusvoimat on esittänyt 
keskiäänitasona määritetyn 55 dB melualueen rajauksen [4], missä on 
tulkittu tehtyä ympäristömeluselvitystä [1]. 
 
Santahaminan ampumatoiminnalle on laadittu vuoden 2011 lopussa 
meluntorjuntasuunnitelma [2], jonka ensisijaisena tavoitteena on, että 
ohje- ja suositusarvot eivät ylittyisi lähimmillä asuintaloilla Laajasalon 
eteläosassa Jollaksessa. Pienikaliiperisiin aseisiin kohdistuvien torjun-
tatoimien voidaan toteutuessaan arvioida vähentävän melua selvästi 
myös Villingissä, mutta melulle eniten alttiina olevilla lähisaarilla Hint-
holmassa, Hernesaaressa ja Neitsytsaaressa ohjearvotaso voi ylittyä 
jatkossakin. Raskaiden aseiden melun vähentäminen on haastavam-
paa ja vaatisi melko massiivisten torjuntarakenteiden lisäksi laukaus-
määrien vähentämistä ja tulenkuvauspanosten koon pienentämistä. 
Tämän vuoksi on nähty perustelluksi olettaa raskaitten aseiden melun 
pysyvän likimain ennallaan lähitulevaisuudessakin. 
 
Vuosaaren satama 
 
Selvityksessä [3] on kuvattu Vuosaaren sataman melua tilanteessa, jo-
ka vastaa sataman toiminnan täyttä kapasiteettia. Satamatoimintojen 
melun merkittävä vähentäminen ei ole nykytekniikan keinoin mahdollis-
ta lähitulevaisuudessa.  
 
Pikku Niinisaaren pohjoisosaan sijoitetun laskentapisteen päiväaikai-
nen kokonaismelutaso, joka kattaa kaikki sataman melulähteet, on noin 
49 dB. Tämä melutaso kuvaa Pikku Niinisaaren meluisinta pistettä ja 
melutaso saaren eteläkärjessä on siten huomattavasti alhaisempi. Sa-
taman toiminta yöaikaan on siinä määrin vähäisempää, että päiväaikai-
nen ohjearvo on arvioitu määrääväksi. Koska Pikku Niinisaaren voi-
daan katsoa sijaitsevan taajamassa tai sen välittömässä läheisyydes-
sä, on siellä perusteltua soveltaa ohjearvoa 55 dB, joka siis alittuu sel-
västi.  
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Johtopäätökset 
 
Santahaminan ampumatoiminnasta aiheutuu ympäristöön melua, jonka 
merkittävimmät vaikutukset kaava-alueella kohdistuvat Hintholmaan, 
Hernesaareen ja Neitsytsaareen. Näiden saarien osalta ei meluvaiku-
tusten vuoksi nähdä perusteltuna muuttaa alueiden maankäyttöä loma-
asumista tai virkistyskäyttöä lisäävästi ennen Santahaminan ampuma-
toiminnan päättymistä. Villingin osalta kaavassa sallitaan pienimuotois-
ta täydennysrakentamista, vaikka nykyisellään Santahaminan ampu-
matoiminta kuormittaakin jonkin verran alueen länsireunaa. Perustelui-
na voidaan pitää saaren historiallinen ja nykyinen loma-asutus joka on 
jatkunut keskeytyksettä ampumatoiminnasta huolimatta. Asumiselle 
annettuun ampumamelun ohjearvoon LAImax 65 dB ja puolustusvoimi-
en esittämään rajaukseen LAeq 55 dB nähden vain Villingin läntisin 
rantakallio on melualuetta. Santahaminan ampumatoiminnan meluntor-
juntasuunnitelman toteutuessa voidaan Villingin länsireunalla päästä 
arviolta noin 5 dB nykyistä alhaisempiin enimmäisäänitasoihin pienika-
liiperisten aseitten osalta. 
 
Vuosaaren sataman toiminnasta ei kohdistu Pikku Niinisaareen merkit-
tävää meluhaittaa, minkä vuoksi alueen pienimuotoiselle täydennysra-
kentamiselle ei ole estettä. 
 
VIITTEET 
1. Santahaminan ampumatoiminta, Ympäristömeluselvitys, Insinööri-
toimisto Akukon Oy, 3/2010 
2. Santahaminan ampumatoiminta, Meluntorjuntasuunnitelma, Insinöö-
ritoimisto Akukon Oy, 10/2011 
3. Vuosaaren satama, Ympäristömelun torjuntaselvitys, Insinööritoimis-
to Akukon Oy, 2/2010 
4. Puolustusvoimien esittämä rajaus Santahaminan ampumatoiminnan 
melualueesta 
 
Helsingin sataman kehityksestä 
 
Helsingin satama on Itämeren merkittävin matkustajasatama ja kuuluu 
Itämeren kahdenkymmenen suurimman tavarasataman joukkoon. Sen 
kautta kuljetetun tavaran arvo on kolmasosa Suomen ulkomaankaupan 
arvosta. Helsingin satama on myös Suomen merkittävin yksikköliiken-
nesatama, joka palvelee takamaastossaan sijaitsevia maan suurinta 
kulutuskeskittymää ja teollisuutta, kun useat muut Suomen satamat 
ovat fokusoituneet palvelemaan pääasiassa vain muualla maassa si-
jaitsevaa teollisuutta.  
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Kuva 1. Suomen yksikkökuljetussatamat (Lähde: Alli-kartasto 2013) 
 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittanut uuden yleiskaavan 
laatimisen, joka valmistunee vuonna 2016. Yleiskaava on pitkän aika-
välin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntara-
kenteen kehittämistä vuoteen 2030 saakka. Sen pohjana Helsingille ja 
Helsingin seudulle vuoteen 2050 ulottuvan väestöprojektion nopean 
vaihtoehdon mukaan seudun väestömäärä kasvaa 600 000 asukkaalla 
vuoteen 2050 mennessä.  
 
Kasvu edellyttää, että alueen liikennejärjestelmä ja palveluverkosto 
pystytään pitämään toimivina. Kasvava väestö tarvitsee yhä enemmän 
kulutustavaraa sekä suoraan kulutukseen, pienteollisuudelle että palve-
luille, mikä puolestaan lisää satamien kautta kulkevaa tavaravirtaa. Ku-
lutustavara kulkee pääasiassa yksikköliikenteenä (eli kuorma-autoilla, 
perävaunuilla tai konteissa), missä Helsingin sataman markkinaosuus 
on Suomen suurin. Helsingin sataman tavaravirran odotetaan siis yhä 
kasvavan tulevaisuudessa huomattavasti, vaikka kokonaisuudessaan 
Suomen satamissa kehitys voi vaihdella teollisuuden rakennemuutok-
sen seurauksena.  
 
Suomen yksikköliikenteen vienti ja tuonti toimii kokonaisuutena, jossa 
laivat pyrkivät kulkemaan täytenä molempiin suuntiin. Koska yhä suu-
rempi osa ulkomailta saapuvasta kulutustavarasta tulee Helsingin seu-
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dulle, on vientiteollisuudelle yhä edullisempaa käyttää samaa kalustoa 
(kuljetusyksiköitä ja aluksia) myös vientiin. Näin ollen myös tavaralii-
kenne Helsingin satamassa tulee lisääntymään. 
 
Helsingin sataman toimipaikkoja ovat Eteläsatama, Länsisatama ja 
Vuosaaren satama. Vuosaaren satama otettiin käyttöön marraskuussa 
2008, jolloin Länsisataman tavarasatamatoiminnot ja Sörnäisten sata-
man toiminnot siirtyivät Vuosaareen. Vuosaaren sataman kautta kulkee 
sekä kontti- että ro-ro -liikennettä sekä pieni määrä lähinnä Saksaan 
suuntautuvaa ns. ropax-matkustajaliikennettä. 
 
Tällä hetkellä Vuosaaren sataman kehittämisnäkymissä on meriväylän 
syventäminen, uuden voimalaitoksen aiheuttamat polttoainekuljetusten 
vaatimat muutokset, raideliikenneyhteyden volyymien lisääminen, Ös-
tersundomin kehittäminen logistiikkakeskukseksi sekä mahdollinen 
metroyhteys satamaan. Rahtiliikenteen osalta pyritään löytämään kei-
noja Vuosaari–Muuga (Tallinna) yhteyden kehittämiseksi. 
 
Nykyisellä rakenteella Vuosaaren matkustajaliikenteen volyymeja voi-
daan nostaa kaksinkertaiseksi, nykyinen terminaali sopii erityisesti 
henkilö- tai linja-autoihin perustuvalle liikenteen lisäämiseen. Varsinai-
sen tiheäfrekvenssisen matkustaja-autolauttaliikenteen käynnistäminen 
Vuosaaresta edellyttäisi kokonaan uuden terminaalin ja nykyisestä sa-
tamarakenteesta erillisen satamanosan sekä siihen liittyvien liikennejär-
jestelyiden toteuttamista.  
 
Yleiskaavassa tullaan varautumaan paitsi Vuosaaren satamakeskuk-
sen nykyisenkaltaisen toiminnan jatkumiseen myös yritystoiminnan 
merkittävään lisääntymiseen ja sen vaatimien liikenneyhteyksien (met-
ro, Jokeri) kehittämiseen. Lisäksi varaudutaan sataman tavaraliiken-
teen ja logistiikkatoimintojen lisääntymiseen ja mahdolliseen uuteen 
matkustajaterminaaliin ja sen vaatimiin liikenneyhteyksiin. 
 
Mikäli Vuosaaren sataman kapasiteettia tullaan kasvattamaan 2020- tai 
2030-luvulla uuden yleiskaavan pohjalta, tulee tällöin erityisesti Sata-
man lounaiskulmaan lisäalueita ja lisärakentamista. Näin Pikku Niini-
saari altistuu nykyistä enemmän sataman ympäristövaikutuksille. Tä-
män perusteella määräyksiin on lisätty Pikku Niinisaaren osalta seu-
raava: "Pikku Niinisaaressa laiturit ja muut rantarakenteet, rakennukset 
sekä muut rakennelmat tulee suunnitella ja toteuttaa sijainniltaan ja ra-
kenteiltaan siten, etteivät Vuosaaren sataman toiminta sekä sataman 
vesiliikennealueen ja saarta ympäröivien laivaväylien meriliikenne niihin 
mahdollisesti liittyvine ilmiöineen (kuten esim. melu, tärinä tai aaltoilu) 
sataman kasvavan liikenteen oloissakaan estä tai kohtuuttomasti hait-
taa niiden käyttöä." 
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Merenpinnan korkeus 
 

Helsingin maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa varautumista 
meriveden pinnankorkeuteen ohjaavat Helsingin tulvastrategia ja Ym-
päristöopas 52, Suositus alimmista rakentamiskorkeuksista ranta-
alueille rakennettaessa. Kaavaa laadittaessa on ollut käynnissä ympä-
ristöoppaan päivitys, josta versio 3, 12.11.2013 on julkaistu. Kaavassa 
on määräys merenrantoja koskevien alimpien suositeltavien rakenta-
miskorkeuksien huomioon ottamisesta suunniteltaessa ja rakennetta-
essa rakennuksia ja rakennelmia sekä niiden laajennuksia ja korjauk-
sia. 
 

Nimistö 
 
Saarten ja luotojen nimet perustuvat olemassa olevaan nimistöön. 
 
Villingin polkujen nimeämistä valmisteltiin yhteistyössä asukkaiden 
kanssa. Nimistötoimikunta esitti kokouksissaan 16.10.2013 ja 
11.12.2013 Villinkiin seuraavia nimiä: Eteläkierto–Södra ringen, Itä-
Villingin polku–Östra Villingestigen, Kristallilahdenpolku–
Kristallviksstigen, Myrskykallionpolku–Stormklippsstigen, Myrskykalliot–
Stormklipporna, Pohjoiskierto–Norra ringen ja Villingin kyläpolku–
Villingbystigen. Esitetyt nimet perustuvat olemassa olevaan luonto-
nimistöön sekä nimien epäviralliseen, paikalliseen käyttöön ja ilman-
suuntiin. 
 

5 
ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMISEN VAIKUTUKSET 

 
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön  

 
Kaavan toteuttamisella ei ole merkittävää vaikutusta yhdyskuntaraken-
teeseen, väestön taikka työpaikkojen määrään, koska kaava on luon-
teeltaan säilyttävä ja maltillisesti rakennusmahdollisuuksia lisäävä. 
Asemakaavalla on vaikutusta Helsingin toiminnalliseen kaupunkiraken-
teeseen. 
 
Saarten käyttötrendi on ollut viime vuosikymmeninä laskeva, ja kaaval-
la pyritään lisäämään saarten tarkoituksenmukaista käyttöä. Tarkoituk-
senmukaisen käytön lisäämisellä aikaansaadaan toiminnallisen raken-
teen positiiviset vaikutukset, kuten Helsingin saariston kehittäminen vir-
kistys- ja matkailukäyttöön. 
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Kaava turvaa rakennetun ympäristön kulttuuriarvojen säilymisen. Huvi-
loiden osalta kaavaratkaisu tukee alueen nykykäytön jatkumista ja 
mahdollistaa maltillisen rakentamisen korjaus- ja kunnossapitosuunni-
telmien toteuttamiseksi ja asumisen laadun parantamiseksi. Asema-
kaava tukee näin alueen pitämistä elävänä, ja arvokkaalla rakennus-
kannalla on paremmat edellytykset säilyä.  
 
Arvokkaiden rakennusten ja ympäristöjen säilymistä edistävät myös 
kaavan suojelumääräykset.  
 

Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen 
 
Saariston kehittäminen virkistykseen ja matkailuun lisää paineita myös 
vesiliikenteen kehittämiselle, jotta saariin pääsee myös ilman omaa ve-
nettä. Paikoin tarvitaan myös uusia yhteyslaitureita. Saarille osoitettu 
rakennusoikeus ei ilman eri sopimusta oikeuta auto- eikä venepaikkoi-
hin mantereella. Kuitenkin on syytä varautua etenkin venepaikkojen 
kaavoittamiseen myös mantereen puolella. Nämä tulisi sijaita hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien varrella. Lisäksi huoltolaitureiden ja -yhteyk-
sien tarve kasvaa palveluiden kehittyessä, ja nämä tulisi huomioida 
mantereen ranta-alueita kaavoittaessa (jätehuolto, venehuolto, tavaran 
toimitus ym.). 
 
Asemakaava mahdollistaa keskitetyn teknisen huollon rakentamisen 
osaan saarista, mikä parantaa ja ylläpitää terveellisyyttä ja viihtyisyyttä. 
 

Vaikutukset Natura 2000 -alueeseen 
 

Kaava-alueella sijaitsee Kallahdenniemen Natura-alueen eteläosa, jo-
hon kuuluu kaava-alueella ainoastaan vesialuetta.  
 
Metsähallituksen luontopalveluilta tilatun sukellusselvityksen avulla 
(Metsähallituksen Luontopalveluiden suorittama sukellustarkas-
tus/Kallahdenharjun Natura-alueen neljän kohteen inventointi (Suojelu-
biologi Tri Mats Westerbom 18.10.2012) voitiin varmistua luonnonsuo-
jelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla, että vesialueella Isossa Leikosaa-
ressa, Haapasaaressa ja Santisessa sijaitsevista laiturivarauksista ei 
selvityksen tekijän antamia suosituksia noudattaen aiheudu vedenalai-
selle Natura-alueelle merkittävää haittaa. 
 
Myös muutokset Natura-alueeseen rajautuvissa saarissa ovat vähäisiä, 
ja joiltakin osin merkitsevät vesiensuojelutoimien parantumista. Vaiku-
tukset Natura-alueen luontotyypeille ovat siis positiivisia. 
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Vaikutukset luontoon ja maisemaan 
 
Rakennuspaikkoja ei ole osoitettu jo rakennettujen alueiden ulkopuolel-
le ja maankäyttö pysyy lähes nykyisellään. Kaava ei tuo muutoksia ran-
tojen käyttöön, eikä välittömästi vaikuta alueiden luontoarvoihin.  
 
Arvokkaille luontokohteille ei osoiteta kaavassa rakentamista. Kaavalla 
ei ole suoria luonnonarvoja heikentäviä vaikutuksia. Virkistyskäytöstä 
aiheutuvaa epäsuoraa vaikutusta voi ilmetä esim. roskaantumisena ja 
kulumisena. Asemakaavan avulla pyritään ohjaamaan virkistyskäyttöä 
siten, että alueen luontoarvot säilyvät.  
 
Maiseman ja geologisten arvojen säilyttäminen on turvattu asemakaa-
vamääräyksin. Arvokasta saaristomaisemaa, huvila-aluetta ja ranta-
maisemaa koskevilla määräyksillä pyritään säilyttämään maisemalli-
sesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta tärkeän alu-
een arvot. 
 
Kaavan myötä veneilyä ja muuta luontotyyppiin mahdollisesti vaikutta-
vaa virkistyskäyttöä voidaan ohjata nykyistä paremmin, eikä suunniteltu 
maankäyttö vaikuta suojeltuihin lintu- ja kasvilajeihin. 
 
Pidemmän ajan kuluessa saariston käyttö lisääntyy. Kaava ohjaa käyt-
töä saarten luonteen mukaisesti, joka vähentää luontotyyppeihin, kas-
villisuuteen ja linnustoon kohdistuvia häiriöitä. 
 

Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen,  
eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä,  
sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin 

 
Asemakaava luo edellytykset melun, pilaantuneiden maiden ja tulva-
korkeuden ohje- ja suositusarvojen mukaiselle jatkosuunnittelulle ja to-
teutukselle. 
 
Asemakaava mahdollistaa itäisen saariston alueen virkistyskäytön li-
säämisen. 
 

Muut merkittävät vaikutukset 
 
Kaava mahdollistaa Helsingin saariston kehittämisen virkistykseen ja 
matkailuun sekä kasvattaa yrittäjien toimintamahdollisuuksia Helsingin 
strategiaohjelma 2013–16 mukaisesti. 
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Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.4.2013 stra-
tegiaohjelman vuosille 2013–2016. Strategiaohjelma linjaa virastojen, 
liikelaitosten ja konserniyhteisöjen toimintaa. 
 
Ohjelmassa on nostettu kaupungin merellisyys yhdeksi Helsingille tär-
keäksi vetovoimatekijäksi. Merellisyyttä hyödynnetään entistä suunni-
telmallisemmin ja tehokkaammin kaupunkilaisten ja matkailijoiden vir-
kistyskäytössä sekä elinkeinotoiminnassa. 
 
Strategiahjelman kohdassa 2 ”ELINVOIMAINEN HELSINKI, Kansain-
välisesti tunnettu ja vetovoimainen kaupunki” todetaan, että Meri-
Helsinki tarjoaa elämyksiä kaupunkilaisille ja matkailijoille sekä liiketoi-
mintamahdollisuuksia yrityksille. 
 
Ohjelmassa on esitetty toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi: 
- Kaupunki edistää yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan mahdol-

lisuuksia ranta-alueilla ja saaristossa sekä vesiliikenteen kehittymis-
tä. 

- Helsingin ranta-alueiden ja saarten virkistyskäytön lisäämiseksi se-
kä alueiden kehittämiseksi laaditaan poikkihallinnollinen Merellinen 
Helsinki -ohjelma. Ohjelma laaditaan yhdessä kaupungin ulkoisten 
sidosryhmien, kuten alan järjestöjen ja yritysten kanssa.  

 
Vuonna 1998 perustettiin Helsingin merellisten palvelujen kehittämis-
ryhmä ja sittemmin merellisistä palveluista on tehty erilaisia selvityksiä 
(mm. Helsingin merellisten palvelujen väliraportti 1998/2008, Helsingin 
merellisten virkistys- ja matkailupalvelujen kehittäminen 2009, Vesilii-
kenneraportti 2006).  
 
Kaupunginhallitus 13.5.2013 päätti käytäntöön panosta kaupunginval-
tuuston 24.4.2013 päättämän strategiaohjelman pohjalta. Talous- ja 
suunnitteluosasto on tehnyt muiden virastojen kanssa ehdotuksen Me-
ri-Helsingin kehittämisohjelmasta toukokuussa 2014. 
 

6 
SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
Vireilletulo, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vuorovaikutus 

 
Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin aloitteesta vuonna 2008.  
 
Vireilletulosta on ilmoitettu osallisille kaupunkisuunnitteluviraston ase-
makaavaosaston kirjeellä, jonka mukana lähetettiin osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelma (päivätty 11.3.2008).  
 

http://www.hel.fi/www/kanslia/fi/osastot-ja-yksikot/talous/
http://www.hel.fi/www/kanslia/fi/osastot-ja-yksikot/talous/
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Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty liitteenä olevan osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Sitä sekä kaavan lähtökoh-
tia ja tavoitteita esiteltiin yleisötilaisuudessa 2.4.2008. Lisäksi järjestet-
tiin osa-aluekohtaisia avoimia keskustelutilaisuuksia, jolloin saarten 
käyttäjien, asukkaiden ja maanomistajien kanssa keskusteltiin yksityis-
kohtaisemmin eri saariin liittyvistä tavoitteista ja ongelmista. 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan suunnit-
teluperiaatteet 4.6.2009 jatkosuunnittelun pohjaksi.  

 
Alustava asemakaavaluonnos oli nähtävillä kaupunkisuunnitteluviras-
tossa ja viraston nettisivuilla 20.2.–4.4.2012. Nähtävilläolon aikana jär-
jestettiin kuusi keskustelutilaisuutta. 
 
Varsinainen asemakaavaluonnos oli nähtävillä 22.5.–12.6.2013. Näh-
tävilläolon aikana järjestettiin neljä keskustelutilaisuutta. 
 
Keskustelutilaisuuksien lisäksi valmistelija on esitellyt kaavan vaiheita 
useissa saarien yhdistyksien järjestämissä tilaisuuksissa. 
 
Kaavan valmistelusta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa vuodesta 
2008 alkaen.  
 

Viranomaisyhteistyö  
 
Viranomaisneuvottelu on käyty 14.3.2008 Uudenmaan ympäristökes-
kuksen, Uudenmaan liiton, Puolustusministeriön, Pääesikunnan, Met-
sähallituksen, Merenkulkulaitoksen, Sipoon kunnan, Helen Sähköverk-
ko Oy:n, HSY:n vesihuollon, Helsingin Sataman, Helsingin liikuntaviras-
ton, Helsingin ympäristökeskuksen, Helsingin kaupunkimuseon, Hel-
singin kiinteistöviraston/tilakeskuksen ja Helsingin rakennusviraston 
kanssa. 
 
Kaavan valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteistyötä pelas-
tuslaitoksen, Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen, rakennusviras-
ton, liikuntaviraston, kiinteistöviraston tonttiosaston, Uudenmaan ympä-
ristökeskuksen sekä Metsähallituksen kanssa. 
 
Ympäristökeskus, kiinteistövirasto/tilakeskus, Rakennusviras-
to/Arkkitehtuuriosasto, kaupunginmuseo, Museovirasto, Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut / HSY vesihuolto, Helsingin Satama, Senaatti-
kiinteistöt, Suomenlahden Meripuolustusalue (Esikunta) ja Kaartin jää-
kärirykmentti ovat antaneet kannanottonsa alustavasta sekä varsinai-
sesta asemakaavaluonnoksesta. 
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Esitetyt mielipiteet 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavan valmisteluaineistoa 
on ollut nähtävillä 25.3.–14.4.2008. Kirjallisia lausuntoja ja mielipiteitä 
on saatu 10 kpl. Kaikki mielipiteet koskevat asemakaavan tavoitteita. 
Lisäksi keskustelutilaisuuksissa on esitetty suullisia kannanottoja. Osal-
listuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuun-
nitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on esitetty 
10 kirjallista mielipidettä.  
 
Asemakaavan alustava luonnos oli nähtävillä 20.2.–4.4.2012. Alusta-
vasta luonnoksesta on esitetty yhteensä 37 kirjallista mielipidettä. Mie-
lipiteistä 31 koskevat Villingin saarta ja 6 mielipidettä koskevat muita 
saaria. Mielipiteet on otettu huomioon varsinaista luonnosta laadittaes-
sa.  
 
Asemakaavaluonnos oli nähtävänä kaupungintalon ilmoitustaululla ja 
kaupunkisuunnitteluvirastossa 22.5.–12.6.2013 ja viraston internetsi-
vuilla. 2.12.2013 mennessä asemakaavaosastolle saapui 59 kirjallista 
kannanottoa ja niiden täydennystä. 
 
Kirjallisten mielipiteiden lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty keskuste-
lutilaisuuksissa ja puhelimitse.  
 

7 
KÄSITTELYVAIHEET 

 
Asemakaavaehdotus esiteltiin 9.9.2014 kaupunkisuunnittelulautakun-
nalle. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 7.10.2014 esittää kaupun-
ginhallitukselle asemakaavaehdotuksen hyväksymistä.  
 
Käsittely 
 

Olavi Veltheim: Muutan esitystä siten, että asemakaava-
määräys: "Hintholmassa, Hernesaaressa ja Neitsytsaares-
sa asumista ja virkistyskäyttöä palveleva lisärakentaminen 
ei ole sallittua ennen Santahaminan ampumatoiminnan 
päättymistä." 
 
Muutetaan muotoon: "Hintholmassa, Hernesaaressa ja 
Neitsytsaaressa asumista ja virkistyskäyttöä palveleva lisä-
rakentaminen on sallittua vain, mikäli ampumatoiminta 
Santahaminassa on päättynyt."  Vastaava muutos tehdään 
kaikkiin asiakirjoihin sekä ruotsinnokseen. 
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Vastaehdotus: Elina Moisio: Lisätään päätökseen kohta 
(3): Itäistä saaristoa koskevien luonnon- ja metsänhoidol-
listen toimenpiteiden tavoitteena on luonnon monimuotoi-
suuden turvaaminen ja edistäminen. Toimenpiteet eivät 
saa vaarantaa saarten luonto- ja virkistysarvoja. 
Kannattajat: Mikko Särelä 
 
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi jäsen Moision 
vastaehdotuksen yksimielisesti ilman äänestystä. 

 
 
Helsingissä 7.10.2014 
 
 
 
 
Olavi Veltheim 
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