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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 03.02.2020 § 78

HEL 2018-012501 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

13.05.2019 Palautettiin

06.05.2019 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 21.01.2020 § 38

HEL 2018-012501 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta viittaa antamiinsa lausuntoihin 
(13.2.2018, 79 § ja 5.3.2019, 116 §) Vartiosaaren virkistyskäytön kehit-
tämisestä ja saaren avaamisesta laajempaan käyttöön.

Samalla lautakunta toteaa, että maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä Var-
tiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä tukevien toimenpiteiden suoritta-
misen vuosille 2019−2020 siten, että toimenpiteiden enimmäiskustan-
nus on yhteensä enintään 150 000 euroa (28.11.2019, 127 §).

Samalla maankäyttöjohtaja päätti hyväksyä vuosina 2019−2020 toteu-
tettavaksi seuraavat Vartiosaaren väliaikaista virkistyskäyttöä tukevat 
toimenpiteet:
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 Reittien kunnostusta ja hoitoa, sisältäen portaiden rakentamista, 
pääpolun ja palsta-alueen reunojen hoitoa ja raivausta sekä niityn 
avausta

 Opastuksen suunnittelua ja toteutusta
 Nykyisten käymälöiden ja jätehuollon toimivuuden varmistamista
 Huollon ja ylläpidon järjestämistä
 Saavutettavuuden parantamista mm. avaamalla nykyisiä ponttoni-

laitureita pienvenekäyttöön ja rantautumispaikkoja merkitsemällä

Väliaikaista virkistyskäyttöä on valmistellut kaupunkiympäristön toimia-
lan, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan, kaupunginkanslian ja Staran yh-
teinen työryhmä. 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 meni läpi ja toteutetaan tulevien vuosien aikana. Au-
rinkosähkökäyttöisellä lautalla voi kuljettaa kerrallaan noin 12 henkeä ja 
se on kohtuuhintainen, ympäristöystävällinen ja esteetön ratkaisu hel-
pottamaan Vartiosaareen pääsyä. Aurinkosähkölautan operointia ei ole 
suotavaa järjestää yhteysvenelaitureilta, koska se haittaa varsinaisen 
käyttötarkoituksen mukaista liikennöintiä, Vartiosaaressa olevan yh-
teysvenelaiturin korkeustaso ei myöskään sovi lautalle. Aurinkosähkö-
lautan laiturijärjestelyt tulee ratkaista ennen liikennöinnin alkua joko 
ponttonilaiturilla tai veneluiskalla. Omastadi-ehdotuksen koordinoinnista 
vastaa kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala yhteistyössä kaupunkiympäris-
tön toimialan kanssa.

Vartiosaareen laaditaan pidemmällä aikavälillä virkistyskäyttöä ohjaava 
hoito- ja kehittämissuunnitelma, jossa tarkastellaan muun muassa met-
siä ja avoimia alueita, reitistöä ja yhteyksiä saareen, palveluita, kasvilli-
suuden kehittämisperiaatteita, ulkoilu- ja virkistystoimintoja, paikallista 
energiantuotantoa sekä saaren huollon järjestämistä.

05.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
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Mikko Aho

Lisätiedot
Niina Strengell, maisema-arkkitehti: 310 37072

niina.strengell(a)hel.fi


