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VARTIOSAAREN OSAYLEISKAAVA
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Suunnittelualue

Vartiosaari sijaitsee itäisessä Helsingissä, Laajasalon ja Vuosaaren välissä, noin 7 km linnun-
tietä Helsingin keskustasta. Suunnittelualueeseen kuuluvat Vartiosaari ja sen välittömässä lä-
heisyydessä olevat Poikasaari, Kiekko, Ramsinkivi ja Kanasaari, ympäröivät merialueet sekä
tarvittavat liittymisalueet mantereeseen Laajasalossa Reposalmentien päässä ja Vuosaaressa
Ramsinniemen kärjessä.
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Nykytilanne

Suunnittelualue on kooltaan noin 142 ha,
josta maapinta-alaa on noin 82 ha ja merta
noin 60 ha. Saaren ranta-alueita kiertää
pääosin 1900-luvun alun kesäkoti- ja huvila-
alue. Saaressa on noin 50 huvilaa ja loma-
asuntoa sekä satakunta muuta rakennusta,
kuten saunoja, talousrakennuksia ym. pie-
nempiä rakennelmia. Vanhimmat arvohuvilat
on rakennettu 1800-luvun loppupuolella.
Vartiosaaren kesähuvila-alue on kulttuurihis-
toriallisesti arvokas rakennettu ympäristö ja
edustava esimerkki itähelsinkiläisestä huvi-
la- ja puutarhakulttuurista.

Saarella asuu nykyisin ympärivuotisesti pa-
rikymmentä henkeä. Pääosa rakennuksista
on kuitenkin lähinnä kesäkäytössä. Vartio-
saareen kuljetaan vesiteitse. Saaressa on
yleinen laituri Reposalmen puoleisessa
päässä.

Saari on maastoltaan ja luonnonoloiltaan
monipuolinen ja rikas. Kasvuolot vaihtelevat
kuivista mäntykankaista reheviin lehtoihin.
Saaren kallioisilta lakialueilta avautuu nä-
kymiä kauas merelle. Korkein kohta on 32
metriä merenpinnan yläpuolella. Saaren
keskiosassa on metsittynyt, pienimuotoinen
vanha peltoalue, jolla sijaitsee viljelypalstoja.

Mitä alueelle suunnitellaan

Alueelle tutkitaan asumis- ja virkistyskäyttöä
sekä liikenneyhteyksiä. Aluksi laaditaan vä-
hintään kaksi ja enintään neljä erilaista
maankäyttövaihtoehtoa. Tavoitteena on, että
vaihtoehtojen arvioinnin jälkeen kaupunki-
suunnittelulautakunta valitsee periaatevaih-
toehdoista yhden, jonka pohjalta suunnitte-
lua jatketaan osayleiskaavaluonnoksen laa-
timiseksi.

Tavoitteena on, että suunnittelussa otetaan
huomioon saaren luonnonarvot, maisema
sekä kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäris-
tö ja rakennuskanta.

Asumiskäyttöä tarkastellaan erilaisilla te-
hokkuuksilla sekä erilaisilla liikenneyhteyk-
sillä, painottuen joukko- ja kevytliikennevaih-
toehtoihin. Tavoitteena on korkeatasoinen ja
viihtyisä asuinalue, jolla on vahva oma-
leimainen identiteetti.

Virkistysalueiden suunnittelussa tavoitteena
on virkistyskäytön ja -palvelujen lisääminen
sekä niiden saavutettavuuden parantami-
nen.

Liikennesuunnittelun tavoitteena on paran-
taa alueen saavutettavuutta ja liittää se sil-
loilla ympäröivään kaupunkirakenteeseen.
Joukkoliikenneyhteyksissä tutkitaan mm. rai-
tiotielinjan jatkamista Laajasalosta Vartio-
saareen. Vartiosaaren kautta tutkitaan myös
uutta pyöräily- ja jalankulkureittiä Vuosaa-
resta Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan
kautta keskustaan.

Aloite

Osayleiskaava on tullut vireille kaupunki-
suunnitteluviraston aloitteesta.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa noin 90 prosent-
tia saaren maa-alueesta ja noin puolet sen
rakennuskannasta.

Kaavatilanne

Yleiskaava 2002:ssa Vartiosaari on merkitty
selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkais-
taan yleiskaavalla tai osayleiskaavalla.
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Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa.

Vartiosaaren kaupunginosassa suunnittelu-
alueen eteläpuolella sijaitsevan Paloluodon
asemakaava on vuodelta 2001 ja pohjois-
puolella sijaitsevien Vasikkaluodon ja Terva-
luodon asemakaava vuodelta 2007. Saaret
on merkitty pääosin lähivirkistys-, retkeily- ja
ulkoilualueiksi sekä loma-asuntojen ja ke-
sämajojen korttelialueiksi.

Muut suunnitelmat ja päätökset

Vartiosaari on Museoviraston inventoinnissa
(RKY 2009) määritelty valtakunnallisesti
merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäris-
töksi. Saari on osa Helsingin höyrylaivareit-
tien varrelle syntynyttä kesähuvila-asutusta.

Vartiosaaren lounaisrannalla kasvaa Suo-
men ainoa rantaruttojuuren esiintymä. Se on
merkitty luonnonsuojelualueeksi (Uuden-
maan ympäristökeskus 1995).

Vartiosaari on luokiteltu 1. luokan lepakko-
alueeksi. Lepakot ovat luonnonsuojelulain
mukaan rauhoitettuja ja EU:n luontodirektii-
vin liitteen IV mukaisen suojelun piirissä.

Geologisesti avokkaiksi kohteiksi on luokitel-
tu saaren itäpään maisemallisesti merkittävä
kallioalue sekä eteläosassa sijaitsevat hii-
denkirnu ja rapakivinen siirtolohkare.

Vartiosaaren alue kuuluu Itä-Helsingin kult-
tuuripuiston kehittämissuunnitelmaan.
Suunnitelmalla pyritään parantamaan alu-
een kulttuuriperinnön ja maiseman arvojen
esilletuomista, alueen saavutettavuutta sekä
toiminnallista sisältöä. Kaupunkisuunnittelu-
lautakunta hyväksyi nämä tavoitteet vuonna
2011 Itä-Helsingin kulttuuripuiston alueen
jatkosuunnittelun ja hallintokuntayhteistyön
pohjaksi.

Tehdyt selvitykset

Suunnittelualuetta koskevia selvityksiä:
 Helsingin kaupungin ympäristökeskus:

Luontotietojärjestelmä, toukokuu 2008:
Arvokkaat kasvisto- ja kasvillisuuskoh-
teet: kohteet 23/93, 27/93, 28/93, 29,93,
2/98, 3/98 ja 56/90, Arto Kurtto 1990.
Päivityskartoitus v. 2004. / Linnustollises-
ti arvokkaat kohteet: kohteet 269/99,
12/03, Matti Koivula 1999. / Lepakkokoh-
teet: kohde 23/03, Yrjö Siivonen 2003 /
Geologisesti tai geomorfologisesti arvok-
kaat kohteet: kohteet 1418, 2216, 1214,
2124, 1506, Antti Salla 2004

 Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepak-
koalueet vuonna 2003, Yrjö Siivonen,
Helsingin kaupungin ympäristökeskuk-
sen julkaisuja 3/2004

 Kallioperän ja maaperän arvokkaat luon-
tokohteet Helsingissä, Antti Salla, Hel-
singin kaupungin ympäristökeskuksen
julkaisuja 6/2004

 Esikaupunkialueiden yleiskaava. Liitera-
portti 7, Rakennetun ympäristön suojelu,
KSV:n julkaisuja 14/1978

 Vartiosaari, Kaupungin omistamien ra-
kennusten inventointi, KSV:n julkaisuja
2/1983

 Rantojen ja saariston yleissuunnitelma,
Vartiosaari, Virkistyskäytön edellytykset,
inventointi, KSV:n julkaisuja 13/1986

 Suosituksia rakennussuojelukohteille
esikaupunkialueilla, Kohdeluettelo, KSV:
n julkaisuja 20/1986

 Helsingin saariston rakennetun ympäris-
tön suojelu, Helsingin saariston ja meri-
alueen osayleiskaava, Liite 1.9, KSV:n
julkaisuja 10/1989

 Vartiosaaren maisemaselvitys, KSV Ym-
päristötoimisto, 2009
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Tekeillä olevat selvitykset

 Vartiosaaren kulttuuriympäristöselvitys
on käynnistynyt syksyllä 2011 ja valmis-
tuu kesällä 2012. Selvityksen tavoitteena
on saattaa tehdyt rakennushistorialliset
inventoinnit ajan tasalle sekä arvioida
kattavasti saaren huvila- ja puutarhakult-
tuuriin liittyviä arvoja.

 Vartiosaaren lepakkoselvitys on käynnis-
tynyt syksyllä 2011 ja valmistuu vuoden
2012 lopussa. Työn tarkoituksena on
selvittää tarkemmin erilaiset lepakoiden
käyttämät alueet ja arvioida alustavasti
hankkeen vaikutuksia lepakoihin.

 Metsien luonnon monimuotoisuuden
kannalta merkittävät kohteet (Metso-
ohjelma) on inventoitu Vartiosaaressa
syksyllä 2011

Vaikutusten arviointi

Kaupunkisuunnitteluvirasto ja muut asian-
tuntijat arvioivat osayleiskaavan toteuttami-
sen vaikutuksia kaavan valmistelun yhtey-
dessä
 ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön
 maa- ja kallioperään sekä veteen
 kasvi- ja eläinlajeihin sekä luonnon mo-

nimuotoisuuteen
 yhdyskuntarakenteeseen ja yhdyskunta-

talouteen, teknisen huollon järjestämi-
seen sekä liikenteeseen

 kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuri-
perintöön ja rakennettuun ympäristöön

Kaavan valmisteluun osallistuminen

Aloitusvaihe
Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee
esittää viimeistään 10.2.2012.

Keskustelutilaisuus on 25.1. klo 17–19 näyt-
tely- ja infokeskus Laiturilla, Narinkka 2.

Kaavan valmistelija on lisäksi tavattavissa
kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen
mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esil-
lä 16.1.–10.2.:
 näyttely- ja infokeskus Laiturilla,

Narinkka 2 (suljettu maanantaisin)
 kaupunkisuunnitteluvirastossa,

Kansakoulukatu 3, 1. krs
 kaupungin ilmoitustaululla,

Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13
 Laajasalon kirjastossa, Koulutanhua 2
 www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt

Valmisteluvaihe
Suunnittelun alkuvaiheessa laaditaan suun-
nitteluperiaatteet. Suunnitteluperiaatteiden
laadintaa varten tutkitaan vähintään kaksi ja
enintään neljä erilaista maankäyttövaihtoeh-
toa. Vaihtoehdot pyritään tekemään toisis-
taan poikkeaviksi ja erilaiset suunnitte-
lunäkemykset huomioiviksi. Osallisilla on
mahdollisuus arvioida vaihtoehtoja ja esittää
niistä mielipiteensä. Tavoitteena on, että
kaupunkisuunnittelulautakunta päättää
suunnitteluperiaatteista vuoden 2013 alus-
sa.

Osayleiskaavaluonnos laaditaan hyväksytty-
jen suunnitteluperiaatteiden pohjalta vuoden
2014 aikana. Luonnoksen nähtävilläolosta
ilmoitetaan kirjeillä, lehti-ilmoituksella sekä
viraston verkkosivuilla ja siitä on mahdolli-
suus esittää mielipiteensä. Viranomais- ja
muu asiantuntijayhteistyö järjestetään erilli-
sin neuvotteluin.

Ehdotusvaihe
Osayleiskaavaluonnoksen ja saadun palaut-
teen pohjalta valmistellaan osayleiskaava-
ehdotus. Tavoitteena on, että ehdotus esitel-
lään kaupunkisuunnittelulautakunnalle alku-
vuonna 2015.
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Lautakunnan puoltama ehdotus asetetaan
julkisesti nähtäville ja siitä pyydetään viran-
omaisten lausunnot. Kaavaehdotuksesta voi
tehdä muistutuksen nähtävilläoloaikana.

Tavoitteena on, että kaavaehdotus on kau-
punginhallituksen ja kaupunginvaltuuston
käsiteltävänä vuonna 2015.

Ketkä ovat osallisia

Alueen suunnittelussa osallisia ovat:
 alueen ja lähialueiden maanomistajat,

asukkaat ja yritykset sekä kaupungin
vuokralaisina Vartiosaaressa toimivat
yhdistykset

 seurat, yhdistykset: Vartiosaari-seura ry,
Vartiosaaren asukasyhdistys, Vartiosaa-
ren luonto- ja eläintalliyhdistys ry, Laaja-
salo-Degerö Seura, Laajasalon pienkiin-
teistöyhdistys, Tammisaloseura, Roihu-
vuori-Seura, Puotila-Seura, Marjaniemi-
Seura, Vuosaariseura, Vuosaaren asu-
kastoimikunta, Vuosaarisäätiö, Helsingin
Polkupyöräilijät ry, Vartiokylän Ranta- ja
venekerho ry, Puotilan Venekerho ry,
Marjaniemen Venekerho ry, Marjanie-
men Purjehtijat ry, Marjaniemen Melojat
ry, Roihuvuoren ja Tammisalon Meriul-
koilijat ry, Tammisalon Merivenekerho ry,
Reposalmen venekerho ry, Roihuvuoren
Venekerho ry, Helsingin luonnonsuojelu-
yhdistys ry, Helsingin kaupunginosayh-
distykset ry, Helsingin lintutieteellinen
yhdistys Tringa ry, Suomen luonnonsuo-
jeluliitto ry

 Helsingin Yrittäjät, Cardinal Marine Oy
 kaupungin asiantuntijaviranomaiset: Hel-

singin Energia, Helsingin Satama, Hel-
singin Seudun Liikenne, HKL, Helsingin
Seudun Ympäristöpalvelut, kaupungin-
museo, kiinteistövirasto, kulttuurikeskus,
liikuntavirasto, opetusvirasto, nuori-
soasiankeskus, pelastuslaitos, raken-
nusvalvontavirasto, rakennusvirasto, so-

siaalivirasto, talous- ja suunnittelukes-
kus, terveyskeskus, ympäristökeskus

 muut asiantuntijaviranomaiset: Uuden-
maan ELY-keskus, Uudenmaan liitto,
Museovirasto, Liikennevirasto, Helsingin
seurakuntayhtymä, Roihuvuoren seura-
kunta

 ilmoittautumisensa mukaan muut, joiden
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Mistä saa tietoa

Vartiosaaren suunnittelua ja viestintää tu-
kemaan on avattu verkkosivut osoitteeseen
www.ksv.hel.fi/vartiosaari. Sivuilla on tietoa
suunnittelualueesta, suunnittelutilanteesta ja
sieltä löytyvät suunnitteluun liittyvät selvityk-
set ja raportit. Sivuilla voi myös osallistua
suunnitteluun liittyvään keskusteluun. Suun-
nittelusta kiinnostuneet voivat tilata verk-
kosivuilta sähköpostiinsa uutiskirjeen, jossa
kerrotaan suunnitteluun liittyvistä ajankoh-
taisista asioista.

Ajantasaiset suunnitteludokumentit löytyvät
kaupunkisuunnitteluviraston verkkopalvelus-
ta: www.hel.fi/ksv kohdassa Suunnitelmat
kartalla, josta suunnittelun etenemistä voi
myös seurata.

Suunnittelun etenemisestä sekä osallistu-
mismahdollisuuksista tiedotetaan:
 kirjeillä osallisille (asunto-osakeyhtiöiden

kirjeet lähetetään isännöitsijöille, joiden
toivotaan toimittavan tiedon osakkaille ja
asukkaille)

 Helsingin Sanomat-, Hufvudstadsbladet-
ja Metro- ja Helsingin Uutiset -lehdissä

 www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt
 Helsingin kaavoituskatsauksessa.

Osayleiskaavaehdotuksen julkisesta nähtä-
villäolosta tiedotetaan kuulutuksella, joka
julkaistaan Helsingin Sanomissa, Hufvud-
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stadsbladetissa ja Metrossa sekä viraston
verkkosivuilla (www.hel.fi/ksv).

Mielipiteet

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa osoittee-
seen:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisespla-
nadi 11–13)

tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo(a)hel.fi
tai faksilla (09) 655 783.

Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti
kaavan valmistelijalle.

Kaavaa valmistelee

projektipäällikkö, arkkitehti Ritva Luoto
puhelin 310 37294
sähköposti ritva.luoto (a)hel.fi

arkkitehti Anne Kangasniemi
puhelin 310 37202
sähköposti anne.kangasniemi (a)hel.fi

maisema-arkkitehti Niina Strengell
puhelin 310 37458
sähköposti niina.strengell(a)hel.fi

arkkitehti Terhi Kuusisto (yleissuunnittelu)
puhelin (09) 310 37347
sähköposti terhi.kuusisto(a)hel.fi

arkkitehti Riitta Salastie (rakennussuojelu)
puhelin 310 37218
sähköposti riitta.salastie(a)hel.fi

maisema-arkkitehti Maria Karisto (kulttuuri-
maisema)
puhelin 310 37211
sähköposti maria.karisto(a)hel.fi

liikenneinsinööri Heikki Palomäki
puhelin 310 37146
sähköposti heikki.palomaki(a)hel.fi

diplomi-insinööri Jouni Kilpinen (teknistalou-
dellinen suunnittelu)
puhelin 310 37251
sähköposti jouni.kilpinen(a)hel.fi

vuorovaikutussuunnittelija
Tiina Antila-Lehtonen
puhelin 310 37436
sähköposti tiina.antila-lehtonen(a)hel.fi


