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§ 78
V 12.2.2020, Valtuutettu Emma Karin aloite Vartiosaaren virkistys-
käytön kehittämisestä

HEL 2018-012501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

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 palautti asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että 
laaditaan suunnitelma miten Vartiosaaren virkistyskäyttöä voidaan me-
rellisen strategian mukaisesti edistää väliaikaisin toimin kunnes alueen 
kaavoitustilanne selkeytyy.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiympäristön toimialan maankäyt-
töjohtaja on hyväksynyt Vartiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä ja me-
rellistä strategiaa tukevien toimenpiteiden suorittamisen vuosille 
2019−2020 siten, että toimenpiteiden enimmäiskustannus on enintään 
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150 000 euroa (28.11.2019, 127 §). Seuraavat toimet on hyväksytty to-
teutettaviksi:

 Reittien kunnostus ja hoito, sisältäen portaiden rakentamisen, pää-
polun ja palsta-alueen reunojen hoidon ja raivauksen sekä niityn 
avauksen

 Opastuksen suunnittelu ja toteutus
 Nykyisten käymälöiden ja jätehuollon toimivuuden varmistaminen
 Huollon ja ylläpidon järjestäminen
 Saavutettavuuden parantaminen mm. nykyisten ponttonilaitureiden 

avaaminen pienvenekäyttöön ja rantautumispaikkoja merkitsemi-
nen.

Vartiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä on osana merellisen strate-
gian toteutusta valmisteltu kaupunkiympäristön toimialan, kulttuuri- ja 
vapaa-ajan toimialan, merellisen strategian projektin ja Staran yhtei-
sessä työryhmässä. Valmistelua tehdään yhteistyössä Vartiosaari-
seuran kanssa.

Näiden lisäksi rakennetun omaisuuden hallinnan infraomaisuus -
yksikössä on laadittu yleissuunnitelma Vartiosaaren yhteysvenelaitu-
rien uusimisesta (Reposalmen ja Vartiosaaren puoli). Rakennussuun-
nittelu on tarkoitus aloittaa tänä keväänä. Vartiosaaren puoleiselle laitu-
rille tehtiin hätäkorjaus kesällä 2018, mutta laiturin uusiminen on ajan-
kohtaista viimeistään muutaman vuoden kuluttua. Laiturien uusimisen 
kustannusarvio nykyistä vastaavaan tasoon on yleissuunnitelmavai-
heen perusteella noin 250 000 euroa.

Osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-suunnitelmien kaakkoisen suurpii-
rin äänestyksessä Vartiosaaren aurinkosähkölautta Reposalmeen -
niminen ehdotus eteni toteutukseen. Aurinkosähkökäyttöisellä lautalla 
voi kuljettaa kerrallaan noin 12 henkeä. Tavoitteena on helpottaa Var-
tiosaareen pääsyä kohtuuhintaisella, ympäristöystävällisellä ja esteet-
tömällä tavalla. Aurinkosähkölautan laiturijärjestelyt tulee ratkaista en-
nen liikennöinnin alkua joko ponttonilaiturilla tai veneluiskalla. Omasta-
di-ehdotuksen koordinoinnista vastaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala 
yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lautakunnan lausunnon mukainen. 

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua. Esitys ei ole valmistunut
määräajassa, koska asian valmistelu vei asian haastavuuden ja osallis-
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tuvan budjetoinnin kautta tulleen toteutushankkeen vuoksi arvioitua pi-
demmän ajan.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 05.03.2019 § 116

Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 343

HEL 2018-012501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi si-
ten, että laaditaan suunnitelma, miten Vartiosaaren virkistyskäyttöä 
voidaan merellisen strategian mukaisesti edistää väliaikaisin toimin, 
kunnes alueen kaavoitustilanne selkiytyy.

Käsittely

13.05.2019 Palautettiin

Palautusehdotus:
Kaisa Hernberg: Kaupunginhallitus palauttaa asian valmisteluun siten, 
että laaditaan suunnitelma, miten Vartiosaaren virkistyskäyttöä voidaan 
merellisen strategian mukaisesti edistää väliaikaisin toimin, kunnes 
alueen kaavoitustilanne selkiytyy.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen val-
misteltavaksi Kaisa Hernbergin palautusehdotuksen mukaisesti.
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06.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

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

timo.linden(a)hel.fi


