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§ 305
V 22.5.2019, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistys-
käytön kehittämisestä

HEL 2018-012501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Kaisa 
Hernbergin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Emma Karin aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että tilanteen muututtua korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jäl-
keen Helsinki ryhtyy toimiin Vartiosaaren virkistyspalveluiden kehittä-
miseksi ja saaren kulkuyhteyksien parantamiseksi. Samalla Vartiosaa-
ren virkistyskäytön edistäminen tulisi ottaa osaksi Helsingin merellistä 
strategiaa. 

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon ja 
toteaa, että korkein hallinto-oikeus hylkäsi 8.11.2018 Helsingin kau-
pungin valituslupahakemuksen Vartiosaaren osayleiskaavaa koske-
neesta Helsingin hallinto-oikeuden osayleiskaavan kumoamispäätök-
sestä sekä Helsingin kaupungin valituksen Helsingin hallinto-oikeuden 
päätöksestä kumota Helsingin uusi yleiskaava Vartiosaaren ja Ramsin-
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niemen osalta. Helsingin yleiskaava 2016 on tullut voimaan 5.12.2018. 
Yleiskaava 2016:sta kumotuilla alueilla jää voimaan vuoden 2002 yleis-
kaava.

Vuoden 2002 yleiskaavassa Vartiosaari on merkitty selvitysalueeksi, 
jonka maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. Näin 
ollen Vartiosaari on edelleen kaavoittamaton alue, jonka maankäyttö 
tulee ratkaista yleiskaavatasoisella suunnittelulla. Marraskuussa 2017 
kaupunginvaltuusto päätti, että Vartiosaaren kaavoitus keskeytetään 
meneillään olevan valtuustokauden 2018−2021 ajaksi.

Edellinen asiaa koskeva valtuustoaloite, valtuutettu Emma Karin aloite 
Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä, käsiteltiin kaupunginval-
tuustossa 13.6.2018 § 191. 

Vartiosaaren maankäytön tilanne on ollut epäselvä pitkään ja sen 
vuoksi saarta ei ole kehitetty virkistysalueena. Periaatteena on, että 
selvitysalueeksi merkittyihin alueisiin ei osoiteta investointeja. Näin ol-
len kaupungin ylläpitämiä virkistyspalveluja ei Vartiosaaressa ole.

Vartiosaaren laajat kunnostustoimenpiteet edellyttäisivät investointeja. 
Tällä tavoin olisi mahdollista järjestää nykyistä laajempaa virkistyskäyt-
töä, joka ei kuitenkaan sido saaren tulevia pitkän tähtäimen maankäy-
tön ratkaisuja.

Vartiosaaren virkistyskäyttö edellyttäisi ylläpitoa ja ylläpitovastuun mää-
rittämistä. Vartiosaari ei tällä hetkellä kuulu Helsingin kaupungin kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalveluiden eikä kaupunkiympäris-
tön toimialan jatkuvan ylläpidon piiriin. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut voisi ottaa saaren ylläpidon piiriin, 
mikä edellyttäisi rahoituksen uudelleen kohdentamista.

Vartiosaaren kehittäminen virkistystoimintaan edellyttäisi suunnittelua. 
Alueelle tulisi laatia ensin virkistyskäyttöä ohjaava hoito- ja kehittämis-
suunnitelma, jossa tarkastellaan muun muassa metsiä ja avoimia aluei-
ta, reitistöä ja yhteyksiä saareen, palveluita, kasvillisuuden kehittämis-
periaatteita, ulkoilu- ja virkistystoimintoja sekä saaren huollon järjestä-
mistä. Suunnitelman valmistuttua voitaisiin arvioida, toteutetaanko Var-
tiosaaren virkistyskäyttö osana Helsingin merellisen strategian toimin-
taohjelmaa. Mikäli alueen maankäytössä tapahtuu muutoksia, tulee vir-
kistyskäytön lähtökohdat arvioida uudelleen.

Ratkaisu siitä, ryhdytäänkö aloitteessa tarkoitettuihin kehittämistoimen-
piteisiin, on tarkoituksenmukaista tehdä osana merellisen strategian 
toimeenpanoa sekä kaupunkiympäristön ja kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialojen tavanomaista toiminnan ja talouden suunnittelua
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Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Emma Karin valtuustoaloite Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.03.2019 § 116

HEL 2018-012501 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta viittaa 13.2.2018 antamaansa lausun-
toon Vartiosaaren virkistyskäytön kehittämisestä ja saaren avaamisesta 
laajempaan käyttöön. Samalla lautakunta toteaa, että tilanne on muut-
tunut aiempaan verrattuna siten, että korkein hallinto-oikeus hylkäsi 
8.11.2018 Helsingin valituslupahakemuksen Vartiosaaren osayleiskaa-
vaa koskeneesta Helsingin hallinto-oikeuden osayleiskaavan kumoa-
mispäätöksestä sekä Helsingin valituksen Helsingin hallinto-oikeuden 
päätöksestä kumota Helsingin uusi yleiskaava Vartiosaaren ja Ramsin-
niemen osalta. Helsingin yleiskaava 2016 on tullut voimaan 5.12.2018. 
Yleiskaava 2016:sta kumotuilla alueilla jää voimaan vuoden 2002 yleis-
kaava.  

Vuoden 2002 yleiskaavassa Vartiosaari on merkitty selvitysalueeksi, 
jonka maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. Näin 
ollen Vartiosaari on edelleen kaavoittamaton alue, jonka maankäyttö 
tulee ratkaista yleiskaavatasoisella suunnittelulla. Marraskuussa 2017 
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kaupunginvaltuusto päätti, että Vartiosaaren kaavoitus keskeytetään 
meneillään olevan valtuustokauden 2018 - 2021 ajaksi.

Vartiosaaren maankäytön tilanne on ollut epäselvä pitkään ja sen 
vuoksi saarta ei ole kehitetty virkistysalueena. Periaatteena on, että 
selvitysalueeksi merkittyihin alueisiin ei osoiteta investointeja. Näin ol-
len kaupungin ylläpitämiä virkistyspalveluja ei Vartiosaaressa ole. 

Vartiosaaren laajat kunnostustoimenpiteet edellyttäisivät erillisrahoitus-
ta. Tällä tavoin olisi mahdollista järjestää nykyistä laajempaa virkistys-
käyttöä, joka ei kuitenkaan sido saaren tulevia pitkän tähtäimen maan-
käytön ratkaisuja. 

Vartiosaaren virkistyskäyttö edellyttää ylläpitoa ja ylläpitovastuun mää-
rittämistä. Vartiosaari ei tällä hetkellä kuulu Helsingin kaupungin kult-
tuuri- ja vapaa-ajan toimialan ulkoilupalveluiden eikä kaupunkiympäris-
tön toimialan jatkuvan ylläpidon piiriin. Helsingin kaupungin kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut voisi ottaa saaren ylläpidon piiriin, 
mikäli liikuntapalveluiden käyttötalouden budjettia nostettaisiin tältä 
osin.

Vartiosaaren kehittäminen virkistystoimintaan edellyttää suunnittelua. 
Alueelle tulee laatia ensin virkistyskäyttöä ohjaava hoito- ja kehittämis-
suunnitelma, jossa tarkastellaan muun muassa metsiä ja avoimia aluei-
ta, reitistöä ja yhteyksiä saareen, palveluita, kasvillisuuden kehittämis-
periaatteita, ulkoilu- ja virkistystoimintoja sekä saaren huollon järjestä-
mistä. Suunnitelman valmistuttua arvioidaan, toteutetaanko Vartiosaa-
ren virkistyskäyttö osana Helsingin merellisen strategian toimintaohjel-
maa. Mikäli alueen maankäytössä tapahtuu muutoksia, tulee virkistys-
käytön lähtökohdat arvioida uudelleen.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Niina Strengell, maisema-arkkitehti: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi


