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1 TIIVISTELMÄ

Vartiosaari osoitettiin vuoden 2002 yleiskaavassa 
selvitysalueeksi, jonka maankäyttö ratkaistaan yleis-
kaavalla tai osayleiskaavalla. Osayleiskaavatyö käyn-
nistyi vuonna 2011. 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Var-
tiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet 
26.11.2013. Suunnitteluperiaatteiden mukaan Var-
tiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuoli-
nen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jos-
sa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palve-
levia virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja. Lautakun-
ta edellytti, että osayleiskaavaan liitetään määräys, 
jonka mukaan rakentamista alueella ei saa aloittaa 
ennen kuin raitiovaunuyhteydestä saareen on teh-
ty sitova päätös ja että on erikseen selvitettävä, on-
ko alueesta mahdollista tehdä vähäautoinen tietyin 
keinoin.

Vartiosaaren uusi 5 000–7 000 asukkaan merellinen 
kaupunginosa tukeutuu raitiotieyhteyteen. Laajasa-
lon ja Vuosaaren välissä sijaitsevan Vartiosaaren ra-
kentaminen eheyttää kaupunkirakennetta ja avaa 
uusia joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun yhte-
yksiä sekä virkistysreittejä Itä-Helsinkiin. Uusi asuin-
alue liittyy osaksi keskustasta Vuosaareen kulkevaa 
raitiotieverkostoa ja pyöräilyn laatukäytävää. Sillat 
liittävät Vartiosaaren myös osaksi Itä-Helsingin kult-
tuuripuiston virkistysreittejä.

Saaren rantoja kiertävä kulttuurihistoriallisesti arvo-
kas huvilaympäristö, monipuolinen luonto ja meri 
ovat suunnittelun lähtökohtana ja tekevät asuinalu-
eesta ainutlaatuisen. Uusi tiiviisti rakennettu moder-
ni asuinalue sijoittuu saaren keskiosiin sen halki kul-
kevan pääkadun ja raitiotien varrelle. Vihreällä ranta-
vyöhykkeellä puutarhamaista huvila-aluetta täyden-
nysrakennetaan maltillisesti ja uuden rantareitin var-
teen syntyy monipuolinen merellinen virkistysalue.

Osayleiskaava on ekologisten ja ilmastopoliittis-
ten tavoitteiden mukainen. Uuden kaupungin-
osan suunnittelun tavoitteena on sekä energiateho-
kas kaupunkirakenne että ekologisesti, sosiaalises-
ti ja kulttuurisesti kestävä rakentaminen. Tavoittee-
na on mm. uusiutuvien ja ympäristöä mahdollisim-
man vähän kuormittavien rakennusmateriaalien ku-
ten puun käytön, uusiutuvan energiatuotannon, au-
toriippumattomuuden ja kestävän liikkumisen edis-
täminen sekä yhteisöllisyyden mahdollistaminen. 
Osayleiskaava mahdollistaa monipuolisen asunto-
tuotannon sekä erilaiset asuntojen hallintamuodot 
ja turvaa siten monipuolisen väestörakenteen.

Vartiosaaren sijainti lähellä Helsingin keskustaa ja 
valmiin kaupunkirakenteen keskellä antaa asuinra-
kentamiselle edulliset kaupunkitaloudelliset lähtö-
kohdat. Perustamisolosuhteiltaan ongelmaton, me-
luton ja saasteeton Vartiosaari on moniin muihin 
aluerakentamiskohteisiin verrattuna helposti ja no-
peasti saatavissa rakentamiskelpoiseksi ja kaavoitet-
tavissa asuinkäyttöön.

Kuva: Vartiosaaren osayleiskaavan tarkastelualue, 
Vartiosaari-projekti, Ksv.
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Kuva: Vartiosaari Ramsinniemestä päin kuvattuna, kuva Kmo, Hki.

Kuva: Vartiosaari kaakosta, kuva Kmo, Hki.
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2 VARTIOSAAREN 
OSAYLEISKAAVA-ALUE
2.1 Suunnittelualue 

Vartiosaari sijaitsee itäisessä Helsingissä, Laajasalon 
ja Vuosaaren välissä, noin 7 km linnuntietä Helsin-
gin keskustasta. Suunnittelualueeseen kuuluvat Var-
tiosaari ja sen välittömässä läheisyydessä olevat Poi-
kasaari, Kiekko, Ramsinkivi ja Kanasaari, ympäröivät 
merialueet sekä tarvittavat liittymisalueet manteree-
seen Laajasalossa Reposalmentien päässä ja Vuosaa-
ressa Ramsinniemen kärjessä. Suunnittelualue on 
kooltaan noin 142 ha, josta maapinta-alaa on noin 
82 ha ja merialuetta noin 60 ha. 

Vartiosaari on kulttuurihistoriallisesti arvokas hu-
vilasaari, joka tällä hetkellä on pääasiassa loma- ja 
virkistyskäytössä. Sen ranta-alueita kiertää pääosin 
1900-luvun alun kesäkoti- ja huvila-alue, johon olen-
naisena osana on liittynyt rikas huvilapuutarhakult-
tuuri. Vartiosaari luetaan valtakunnallisesti merkit-
täväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (Helsin-
gin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus / RKY 2009).  
Saaressa on noin 50 huvilaa ja loma-asuntoa sekä sa-
takunta muuta rakennusta, joiden kunto vaihtelee.  
Saarella asuu nykyisin ympärivuotisesti parikym-
mentä henkeä. Pääosa rakennuksista on kuitenkin 
lähinnä kesäkäytössä. Saaressa on mm. sosiaaliviras-
ton ja nuorisoasiainkeskuksen kesätoimintaa lapsil-
le sekä ammattiyhdistysten ja muiden yhteisöjen lo-
matoimintaa.  Saaren kävijämääräksi kesäisin on ar-
vioitu noin 10 000 henkeä. 

Saari on maastoltaan ja luonnonoloiltaan monipuo-
linen ja rikas. Kasvuolot vaihtelevat kuivista mänty-
kankaista reheviin lehtoihin. Saaren kallioisilta la-
kialueilta avautuu näkymiä kauas merelle. Korkein 
kohta on 32 metriä merenpinnan yläpuolella. Saaren 
keskiosassa on metsittynyt, pienimuotoinen van-
ha peltoalue, jolla sijaitsee viljelypalstoja, eläintal-
li ja laidunalueita. Polustoa on noin 7,5 km, osa siitä 
on Vartiosaariseuran rakentamaa luontopolkua, osa 
vanhempaa huvila-ajan perua. Vanhaan kivilouhok-
seen on rakennettu ”metsäkirkko”.

Saaren virkistyskäyttöä rajoittaa vaikea saavutetta-
vuus. Vartiosaareen kuljetaan vesiteitse. Vuorovene 
kulkee kesäkuukausina pari kertaa päivässä ja mat-
kustajia on ollut noin 500 vuodessa. Pääasiassa ve-
neyhteydet kuitenkin ovat kävijöiden omatoimisuu-
den varassa.  Saaressa on yleinen laituri Reposalmen 
rannalla.
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3 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
3.1 Kaupunkirakenteellinen sijainti

Vartiosaari on osa Helsingin itäistä saaristoaluetta. 
Saari sijaitsee Laajasalon ja Vuosaaren Ramsinnie-
men välissä. Saaren pohjoispuolella on Vartiokylän 
lahti ja kaakkoispuolella avautuu itäsaariston avoi-
mempi merialue. Laajasalon keskus on noin kilomet-
rin etäisyydellä, Herttoniemen ja Rastilan metroase-
mille on linnuntietä noin 3 km. Vartiokylän lahden 
pohjoisrannalla on Tammisalon ja Marjaniemen tii-
viit pientaloalueet. 

Toiminnallisesti Vartiosaari kytkeytyy luontevasti 
Laajasaloon, jossa tällä hetkellä on noin 16 000 asu-
kasta. Laajasalon länsipuolelle on suunnitteilla Kruu-
nuvuorenrannan uusi kaupunginosa, jonne on tu-
lossa 11 000 uutta asukasta. Myös Laajasalon kes-
kustan ja ns. vanhan Laajasalon alueelle on alueelli-
sessa kehittämissuunnitelmassa alustavasti tutkittu 
lisärakentamista 5 000 - 10 000 uudelle asukkaalle.

Laajasalon joukkoliikenteen suunnittelun lähtökoh-
tana on raitiotie- ja siltayhteys Kruunuvuorenselän 
yli (Kaupunginvaltuusto 12.11.2008). Yhteys Helsin-
gin keskustasta siltojen kautta Kruunuvuorenran-
taan, Laajasaloon, Vartiosaareen ja Vuosaareen avaa 
kaupunkirakenteellisesti uuden saaristoreitin ja me-
rellisten kaupunginosien nauhan. Saaristoreittiä on 
suunniteltu joukkoliikenteen sekä pyöräilyn ja jalan-
kulun reittinä, autoliikenne kulkisi edelleen Hertto-
niemen kautta. 

Vartiosaari on osa Itä-Helsingin kulttuuripuistoa, jo-
ka on yksi Helsingin vihersormista ja ulottuu Tullisaa-
resta ja Stansvikista Vartiokylänlahden kautta aina 
Mustavuoreen. Vartiosaaren liittäminen silloilla Laa-
jasaloon ja Ramsinniemeen avaa mahdollisuuden 
merkittävälle virkistysyhteydelle Vartiokylänlahden 
ympäri. Vartiosaaren sillat mahdollistavat osaltaan 
myös koko kaupungin kattavan rantareitin rakenta-
misen ja sujuvoittavat itähelsinkiläisten työmatka-
pyöräilyreittejä.

3.2 Alueen historia

Vartiosaaren historiaa on selvitetty Vartiosaaren 
kulttuuriympäristöselvityksessä, joka käsittää Vartio-
saaressa sijaitsevat rakennukset, rakennelmat sekä 
saaren huviloihin liittyvän puutarhakulttuurin. Näi-
den ohella selvityksessä käsitellään saaren historial-
lisia kulkureittejä, laitureita ja viljelykulttuurin jään-
teitä sekä saaren omistushistoriaa. Selvitys tuo esiin 
myös Vartiosaaren sosiaalihistoriaa sekä varhaisem-
man kalastaja-asutuksen että 1900-luvulla instituuti-
oiden toiminnan, erityisesti Elannon ja Alkon kesälo-
matoiminnan. (Vartiosaaren kulttuuriympäristösel-
vitys, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy, 
Ksv 2013:2)

3.2.1 Huvilavaihetta edeltävä aika

Vartiosaaren alue koostui 1900-luvun alkuun saak-
ka pääosin metsämaasta ilman mainittavia viljelyk-
siä. Saaren läntinen puolisko on 1600-luvulta lähti-
en kuulunut Helsingin pitäjän Degerön kylään ja itäi-
nen puolisko Botbyn kylään, joka 1800-luvulle saak-
ka kuului hallinnollisesti Sipoon pitäjään. Maan-
mittauskarttojen ja isojakoasiakirjojen perusteella 
saaressa on ollut pienehköjä niitty- ja laidunaluei-
ta jo 1700-luvulla, mutta rakennuksista ei ole tietoa. 
Tietoja pysyvistä asukkaista ei ole löytynyt ennen 
1800-luvun alkuvaihetta. Henki- ja rippikirjat osoit-
tavat, että 1800-luvun alkupuoliskolla saaressa asui 
kalastajia. Varhaisimmat tiedot saaren rakennuksis-
ta ovat peräisin 1870-luvulla laadituista kartoista. Sil-
loin on saaren länsiosassa sijainnut kaksi asuin- ja ta-
lousrakennusryhmää, itäosassa yksi ryhmä. Ne olivat 
kaikesta päätellen Holmgårdin ja Uppbyn tiloihin se-
kä Botbyn kylään kuuluvia torppia, joiden elinkeino-
na oli ennen kaikkea kalastus. Pienikokoiset viljely- ja 
niittyalueet sijoittuivat alaville kohdille rantojen tun-
tumaan. Saaren keskiosassa oli metsää ja suota. Kal-
lioselänteiden rajaamat suoalueet muokattiin vilje-
lykäyttöön vasta 1900-luvun alkuvuosikymmeninä 
aloitteellisten huvilanomistajien toimesta.

3.2.2 Huvilakausi

Helsingin lähisaaristoon alkoi 1800-luvun lopul-
la syntyä pääkaupunkilaisten kesähuvila-asutusta. 
Taustalla oli paitsi suomalaisen maiseman ”löytämi-
nen”, myös uuden pääkaupungin nopea kasvu. Hu-
viloita rakennettiin 1800-luvun viimeisinä vuosikym-
meninä vilkkaasti etenkin Meilahteen ja Degeröhön 
(Laajasalo) sekä Espoon saaristoon. Helsingistä De-
geröhön 1830-luvulla alkanut höyryalusliikenne ke-
hittyi vähitellen säännölliseksi vuoroliikenteeksi, jo-
ka mahdollisti jopa työssäkäynnin pääkaupungissa. 
Matka itäiseen saaristoon lyheni huomattavasti kun 
Laajasalon kanava valmistui 1874. Kanava toteutet-
tiin lähialueen maanomistajien yhteisenä hankkee-
na.
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Huvilapalstojen erottamista helpotti maanjakolain-
säädännön lieventyminen 1864 ja 1883 annetuilla 
asetuksilla. Lohkottujen palstojen lisäksi kesäasun-
toja ja huviloita rakennettiin vuokratonteille. Vartio-
saaren jakautumisella kahden pitäjän, kahden ky-
län ja neljän tilan kesken on ollut ilmeinen vaikutus 
1800-luvun lopulla alkaneen huvila-asutuksen muo-
toutumiseen ja maanositukseen. Huvilarakentami-
sen myötä Vartiosaari jakaantui 1960-lukuun men-
nessä lukuisiksi pieniksi palstoiksi. Kesäasutuksen 
rinnalle saareen syntyi myös jonkin verran pysyvää 
asutusta huviloiden rinnalle.

Vartiosaaren historiallisina erityispiirteinä voidaan 
mainita kaksi 1900-luvun alussa tehtyä maakaup-
paa, joiden seurauksena Vartiosaareen syntyi poik-
keuksellista kesäasutusta. Valtaosa Botbyn kylään 
kuuluvista maista myytiin 1900-luvun alussa ham-
maslääkäri Ernst Waseniukselle, jonka omistajakau-
della rakennettiin useita perheen huviloita, perus-
tettiin laaja puutarha ja otettiin entistä suoaluet-
ta viljelysmaaksi. Nokian johtajan paikalta vetäyty-
nyt Gustaf Fogelholm osti vuonna 1919 valtaosan 
Holmgårdin tilan maista, jonne hän rakennutti karta-
nomaisen Sunnanvikin huvilan ja maatilakeskuksen 
sekä perusti puutarha- ja peltoviljelyksiä. Kesähuvi-
lakulttuurin jatkuvuuden kannalta Vartiosaaressa al-
koi merkittävä muutosvaihe, kun yksityisten omista-
jien tilalle tulivat instituutiot. Alko osti vuonna 1948 
Sunnanvikin Gustaf Fogelholmin perillisiltä ja perus-
ti Lomarannan työntekijöidensä kesänvietto- ja kou-
lutuspaikaksi. Loma-asuminen sai Alkon aikana uu-
sia piirteitä mm. kalliorinteisiin sijoitettujen, siirret-
tävien majojen muodossa. Nytorpin huvilassa toimi 
1959-1976 Elannon järjestämä lasten kesäsiirtola.

Vartiosaaren kesähuvila-asutus on muotoutunut 
pääosin seuraten huvilarakentamisen yleistä kehi-
tystä alkaen 1800-luvun lopun edustavista huvilois-
ta ja päättyen 1960-1970-lukujen tyyppimökkei-
hin. Huvilarakentamisen ensimmäisessä vaiheessa 
1800-luvun viimeisellä vuosikymmenellä rakennet-
tiin kolme isokokoista, kaksikerroksista huvilaa Sten-
kulla, Kaislikko ja Tirrebo Vartiosaaren pohjoisran-
nalle. Huviloiden sijainti on ajalle tunnusomainen 
– on pyritty löytämään merituulilta suojattu, mutta 
rannan tuntumassa oleva rakennuspaikka, josta on 
maalauksellisia näkymiä eri suuntiin, myös höyrylai-
vareitille päin. 

Huvilarakentamisen toista aaltoa Vartiosaaressa 
edustavat Arts and Crafts-liikkeen kokonaistaidete-
oksen ihanteen pohjalta toteutetut huvilat Drakud-
den, Stugan, Janneberg ja Waseniuksen huvila, jot-
ka sijoittuivat saaren kaakkoisrannalle tuulten ar-
moille karun merimaiseman ääreen. Vartiosaaren 
kolmatta huvilarakentamisen vaihetta edustavat 
1910–1920-luvun klassistiset huvilat Sunnanvik, Ud-
debo ja Quisisana ja neljättä vaihetta 1910-1930-lu-
villa enimmäkseen saaren länsirannalle rakennetut 
vaatimattomammat huvilat. Viimeistä 1930-50-lu-
vuilla rakennettu kerrostumaa edustavat modernit 
huvilat ja sodan jälkeen rakennetut kesämökit, jot-
ka sijoittuvat ympäri saarta.

Aikakauden ihanteiden mukaisesti Vartiosaaren ke-
säiseen huvilaelämään liittyi oleellisesti puutarha-
kulttuuri ja puutarhaharrastus. Huvilan lähiympäris-
töön perustettiin yleensä uusien virtausten mukai-
nen puutarha, johon kuului oleskeluterasseja, leh-
timajoja, pelikenttiä ja värikkäitä istutuksia. Kauem-
maksi metsämaastoon, kallioille ja rannoille raken-
nettiin kauniisti polveilevia kävelyteitä ja levähdys-
paikkoja tukimuurien varaan. Selvityksen mukaan 
Vartiosaaressa on todennäköisesti ollut toistakym-
mentä puutarhataiteellisesti merkittävää huvilapuu-
tarhaa.

Vartiosaaren tulevaisuuden kannalta ratkaiseva 
muutos tapahtui 1960-luvun lopulla Kansallisosa-
kepankin ostaessa Alkolta Lomarannan ja lisäksi saa-
ren muita alueita ja rakennuksia. KOPin hallussa oli 
lopulta yli 80 % Vartiosaaren pinta-alasta ja aluera-
kentamista valmisteltiin. Rakentamissuunnitelmi-
en rauettua pankin omistamat kiinteistöt siirtyivät 
1978 maanvaihtosopimuksella Helsingin kaupun-
gin omistukseen. 1980-luvun alkuun mennessä Hel-
singin kaupunki oli saanut haltuunsa valtaosan Var-
tiosaaren maa-alueista ja huomattavan osan saaren 
rakennuskannasta. Kaupungin omistamia huviloita 
alettiin vuokrata yhdistysten käyttöön. 

Kuva: Höyrylaiva “Itäinen saaristo” Kauppatorilla, 
1900-luvun vaihde. Kuva Gustaf Sandberg. Svenska 
litteratursällskapet i Finland.

Kuva: Kesäinen huvila Kaislikko, kuva H Koponen.
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Itä-Helsingin kansanpuistosaari, Helsingin saariston 
ja merialueen osayleiskaavan luonnosvaihe,1995.

vun puo livälissä. Tavoitteena oli luoda edel ly tykset 
saa riston ohja tulle virkistyskäytölle sekä suoje-
lun jär jestä mi selle. Kaavaa käsiteltiin luonnoksena 
kaupunkisuunnittelu lautakunnas sa useaan ottee-
seen. Luonnoksissa Vartiosaarta esitettiin Itä-Helsin-
gin kansanpuistoksi, jota käytettäisiin ulkoiluun, ret-
keilyyn, matkailuun, pienimuotoiseen viljelyyn ja yh-
teisölliseen vapaa-ajan viettoon. Saarelle ei esitetty 
siltaa, vaan se haluttiin liittää tehokkaan julkisen ve-
siliikenteen piiriin ja sinne esitettiin veneilyn tuki-
kohtaa. Huvilat olisi säilytetty rakennussuojelukoh-
teina, joissa oli majoitus- ja lomatoimintaa. Tavoit-
teena oli, että omarantainen huvila-alue vähitellen 
muuttuisi yhteisrantaiseksi loma-asutukseksi. Vartio-
saarta koskevissa muistutuksissa suhtauduttiin kriit-
tisesti nykykäyttöön kohdistuviin muutoksiin. Lopul-
ta kaupunginhallitus totesi, ettei Vartiosaaren pro-
filointia kan sanpuistosaareksi siellä sijaitsevan run-
saan raken nuskannan ja yksityisten omistuksessa 
olevien oma rantaisten huvilatonttien vuoksi voida 
pitää onnis tuneena, ja päätyi koko saaren rajaami-
seen osayleiskaavan ulkopuo lel le.

Helsingin yleiskaavassa 2002 Vartiosaari on merkitty 
selvitysalueeksi. Yleiskaavatyön alkuvaiheessa 1999 
laaditussa alueiden käyttösuunnitelmaluonnokses-
sa Vartiosaareen oli merkitty asuinalue ja silta Laa-
jasalosta. Osayleiskaavaluonnokseen 2002 Vartio-
saari merkittiin saadun palautteen perusteella vir-
kistysalueeksi. Osayleiskaavaehdotusta hyväksyes-
sään vuonna 2003 kaupunkisuunnittelulautakunta 
päätti muuttaa ehdotusta siten, että Koivusaari, Ki-
vinokka ja Vartiosaari merkitään harmaalla rasteroin-
nilla selvitysalueiksi, joiden maankäyttö ratkaistaan 
alueittain myöhemmin seuraavassa yleiskaavassa tai 
osayleiskaavassa.

na 1970. Sen Laajasaloa ja Vartiosaarta koskevas-
sa maksimivaihtoehdossa Vartiosaareen esitettiin 
6000 asukkaan kerrostaloaluetta ja alueen kautta 
kulki metro ja moottoritie. Väestöpohjan ei kuiten-
kaan katsottu riittävän metrolle ja Vartiosaari esitet-
tiin jätettäväksi virkistysalueeksi. 

Kaupunginvaltuusto päätti vuonna 1971 asunto-
tuotanto-ohjelman käsittelyn yhteydessä, että Var-
tiosaari kaavoitetaan vapaa-ajanviettoalueeksi. 
Yleiskaava 1970 hyväksyttiin kaupunginvaltuustos-
sa vuonna1972.  Vartiosaari oli kokonaisuudessaan 
merkitty virkistysalueeksi. Tehtyjen tutkimusten ja 
selvitysten mukaan helsinkiläisten tärkeimpiä kodin 
ulkopuolella tapahtuvan vapaa-ajan käyttömuotoja 
olivat ulkoliikunta kuten hiihto ja kävely. Yleiskaavas-
sa muodostettiin yhtenäinen alueviherjärjestelmä. 
Kiinteistölautakunta esitti kuitenkin omassa lausun-
nossaan Vartiosaarta harkittavaksi ainakin osittain 
asuntorakentamiseen.

Laajasalo-Vartiosaaren kaavarungossa (1972) Var-
tiosaari esitettiin suojeltavaksi virkistysalueeksi, jon-
ne olisi voitu sijoittaa kotieläinfarmi. Saari olisi ollut 
eräänlainen Seurasaaren vastine itäisille kaupungi-
nosille. Kaavarungossa esitettiin rakennettavaksi ke-
vyen liikenteen yhteydet Vartiosaareen Reposalmen 
ylitse Laajasalosta sekä Tammisalosta. Vartiosaaren 
virkistyskäyttöä tuki myös ’Itäisen rantavyöhykkeen 
yleissuunnitelma’ (IRVO, 1972). Se koski kaikkia Itä-
väylän eteläpuolisia maa- ja vesialueita Herttoniemi-
Vallisaari linjasta itään. Suunnitelma laadittiin, kos-
ka alueen potentiaalinen virkistysarvo oli suuri, mut-
ta käyttömahdollisuuksia rajoittivat mm. yksityisten 
hallussa olevat rantaosuudet.

Kaupunginjohtajan asettaman työryhmä esit-
ti vuonna1974 kaupunginhallitukselle, että Vartio-
saaren asunto-osakeyhtiöiden ja kaupungin välillä 
tehtäisiin aluevaihto, jossa vastineeksi kaupunki oli-
si luovuttanut asuntotontteja Leppävaarasta. Alue-
vaihdosta päätettiin lopullisesti1978.  Asunto-osa-
keyhtiöt olivat fuusioituneet Kansallis-Osake-Pank-
kiin, jolle luovutettiin Vartiosaaren virkistysalueiden 
korvauksena Kampista liiketiloiksi kaavoitettu tontti. 

Valtuusto hyväksyi esikaupunkialueiden yleiskaa-
van 1981, joka noudatteli pitkälle ’yleiskaava 1970’:n 
maankäyttöpolitiikkaa. Rannikko ja saaret, myös Var-
tiosaari, on varattu pääosin luonto- ja maisemakoko-
naisuutena virkistykseen.

Helsingin yleiskaavassa 1992 Vartiosaari oli merkitty 
pääasiassa lähiulkoilua ja virkistyskeskuksia varten 
tarkoitetuksi virkistysalueeksi. Saarta koskee mainin-
ta, että siellä on olemassa olevia loma-asuntoalueita. 
Saaren rantavyöhyke on merkitty kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaaksi alueeksi. Yleiskaavaa ei ole vahvis-
tettu Ympäristöministeriössä.  

Helsingin saariston ja merialueen osayleiskaavas-
ta, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 1997, Var-
tiosaari on rajattu pois. Helsingin edus tan saa-
riston ja merialueen yleissuun nittelu alkoi 1980-lu-
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3.3 Kaavatilanne

3.3.1 Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet

Vartiosaaren osayleiskaavaa koskevat seuraavat eri-
tyistavoitteet:

Eheytyvää yhdyskuntarakennetta ja elinympäristön 
laatua koskevien tavoitteiden mukaan alueidenkäy-
töllä edistetään yhdyskuntien ja elinympäristöjen 
ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista 
kestävyyttä. Olemassa olevia yhdyskuntarakenteita 
hyödynnetään sekä eheytetään kaupunkiseutuja ja 
taajamia. Taajamia eheytettäessä parannetaan elin-
ympäristön laatua.

Erityisesti kaupunkiseuduilla on varmistettava hen-
kilöautoliikenteen tarvetta vähentävä sekä joukko-
liikennettä, kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikenne-
järjestelmä. Alueidenkäytössä on varattava riittävät 
alueet jalankulun ja pyöräilyn verkostoja varten se-
kä edistettävä verkostojen jatkuvuutta, turvallisuut-
ta ja laatua.

Kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä virkistyskäyttöä 
koskevien erityistavoitteiden mukaan alueidenkäy-
tössä on varmistettava, että valtakunnallisesti mer-
kittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön 
arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalli-
set inventoinnit on otettava huomioon alueidenkäy-
tön suunnittelun lähtökohtina. 

Koko Vartiosaari on valtakunnallisesti merkittä-
vä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY 2009) osa-
na Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutusta. 
Osayleiskaavan valmistelussa on erityisesti paino-
tettu valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympä-
ristön arvojen säilymistä uuden asuinalueen osana. 

Helsingin seudun alueidenkäytön erityistavoitteista 
osayleiskaavaa koskevat seuraavat erityistavoitteet:

Riittävän asuntotuotannon turvaamiseksi on alu-
eidenkäytössä varmistettava tonttimaan riittävyys.

Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakenta-
minen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti rai-
deliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoi-
tuksella tulee parantaa joukkoliikenteen toiminta-
edellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia.

Muita Vartiosaaren maankäytön suunnittelua koske-
via valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ovat:

- on otettava huomioon tulvavaara-alueet ja py-
rittävä ehkäisemään tulviin liittyvät riskit

- on varauduttava lisääntyviin myrskyihin, rank-
kasateisiin ja taajamatulviin

- on otettava huomioon alueen maa- ja kalliope-
rän soveltuvuus suunniteltuun käyttöön

- on ehkäistävä melusta, tärinästä ja ilman epä-
puhtauksista aiheutuvaa haittaa

- tulee edistää energian säästämistä sekä uusiu-
tuvien energialähteiden ja kaukolämmön käyt-
töedellytyksiä.

Osayleiskaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.

3.3.2 Maakuntakaava

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uu-
denmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on 
valkoista aluetta. Maakuntakaavassa on jätetty val-
koisiksi eli ilman aluevarausmerkintää laajoja aluei-
ta, joille ei ole kaavan laatimisen yhteydessä katsot-
tu maakunnallisten tavoitteiden kannalta tarkoituk-
senmukaiseksi osoittaa yksityiskohtaisempaa suun-
nittelua edellyttävää käyttötarkoitusta. Alueet ovat 
enimmäkseen maaseudulla ja saaristossa sijaitse-
via maa- ja metsätalousalueita. Maa- ja metsätalou-
den harjoittamisen ohella valkoisilla alueilla voidaan 
kuntien oman maankäytön suunnittelun ohjaami-
na kehittää kunnassa tarpeellisiksi todettuja paikal-
lisia toimintoja.

Ympäristöministeriön 30.10.2014 vahvistamassa Uu-
denmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Vartiosaari on 
edelleen valkoinen alue. Alue, jolle maakuntakaava-
kartalla ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, 
on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden 
ja niitä tukevien sivuelinkeinojen käyttöön. Alueel-
le suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on 
ohjattava taajamatoimintojen alueille ja kyliin. Yksi-
tyiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle 
osoittaa muutakin vaikutuksiltaan paikallisesti mer-
kittävää maankäyttöä.

Vartiosaari on lisäksi merkitty kulttuuriympäristön 
vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi, joka on valta-
kunnallisesti merkittävä (RKY 2009). Alueen yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huo-
mioon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaali-
minen, sen kokonaisuus ja identiteetti ja turvattava 
merkittävien maisema- ja kulttuuriarvojen säilymi-
nen. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on arvi-
oitava ja sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoi-
tetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö se-
kä maisema- ja kulttuuriarvot. 

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnokses-
sa 9.1.2015 on tarkistettu voimassa olevia maakun-
takaavoja. Vartiosaari on osoitettu siinä edellisen 
maakunta-kaavavaiheen pohjalta pääkäyttötarkoi-
tuksen osalta valkoiseksi alueeksi.  Vartiosaari on li-
säksi maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittä-
vä kulttuuriympäristö (RKY 2009). Valkoista aluetta 
koskevissa määräyksissä todetaan, että yksityiskoh-
taisemmassa kaavoituksessa alueelle voidaan osoit-
taa paikallisesti merkittävää maankäyttöä.

Uudenmaan liitto esitti mielipiteenään Vartiosaaren 
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suunnitteluperiaatteista 28.6.2013,” että kaikki täs-
sä vaiheessa esitetyt maankäytön vaihtoehdot ovat 
sellaisia, että niiden pohjalta voidaan jatkaa suunnit-
telua edellyttäen, että jatkosuunnittelussa huomioi-
daan alueen kulttuuriarvot. Jatkosuunnittelussa tu-
lee huolehtia, että Vartiosaareen esitetyt maankäyt-
tösuunnitelmat ovat Helsingin mittakaavassa paikal-
lisia. Paikallisuuden määrittelyn tulee perustua vai-
kutustenarviointiin, jossa osoitetaan että suunnitel-
lulla maankäytöllä ei ole seudullisia vaikutuksia ja et-
tä se ei heikennä alueen maakunnallisesti merkittä-
viä arvoja.” 

Osayleiskaavan mahdollistama 5000–7000 asukkaan 
uusi kaupunginosa keskustasta Vuosaareen johta-
van raitiotieyhteyden varrella on Helsingin mittakaa-
vassa paikallista rakentamista. Vartiosaaren rakenta-
misella ei ole seudullisia vaikutuksia eikä se heiken-
nä alueen valtakunnallisia ja maakunnallisia arvoja.

3.3.3 Yleiskaava ja maanalainen yleiskaava

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginval-
tuusto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 
23.12.2004) Vartiosaari on merkitty selvitysalueek-
si, jonka maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai 
osayleiskaavalla.

Helsingin uusi yleiskaava on valmisteilla. Kaupun-
kisuunnittelulautakunta asetti yleiskaavaluonnok-
sen nähtäville 16.12.2014. Siinä Vartiosaari on mer-
kitty asuntovaltaiseksi alueeksi ja rannat virkistys- ja 
viheralueeksi. Rantavyöhykettä seurailee koko kau-

Kuva: Vahvistettujen Uudenmaan maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmäkartta- ja seliteote (alla) 2015, 
Uudenmaan liitto.

pungin kattava seudulle jatkuva rantareitti. Aluee-
poikki kulkee Helsingin keskustasta Vuosaareen joh-
tava pikaraitiotie, joukkoliikenteen nopea runkoyh-
teys, joka voidaan toteuttaa bussiratkaisuna.

Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa (tullut voi-
maan 10.6.2011) Vartiosaari on esikaupungin pin-
takallioaluetta, jonka soveltuvuus maanalaiseen ra-
kentamiseen ja käyttötarkoitus tutkitaan tarkemmin 
asemakaavoituksen yhteydessä.

3.3.4 Asemakaavat

Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa.
Vartiosaaren kaupunginosassa suunnittelualueen 
eteläpuolella sijaitsevan Paloluodon asemakaava 
on vuodelta 2001 ja pohjoispuolella sijaitsevien Va-
sikkaluodon ja Tervaluodon asemakaava vuodelta 
2007. Saaret on merkitty pääosin lähivirkistys-, ret-
keily- ja ulkoilualueiksi sekä loma-asuntojen ja kesä-
majojen korttelialueiksi.

3.3.5 Rakennusjärjestys

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on hyväksyt-
ty 22.9.2010.

3.3.6 Kiinteistörekisteri

Alue on merkitty valtion ylläpitämään kiinteistöre-
kisteriin.

3.3.7 Rakennuskiellot

Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennus-
lain 38 §:n 1 momentin mukainen rakennuskielto 
osayleiskaavan laatimiseksi.
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3.4 Alueen ja ympäristön nykytilanne

3.4.1 Maisema ja kaupunkikuva 

Vartiosaari on pääosin luonnontilainen, melko met-
säinen ja sulkeutunut saari, jonka ranta-alueita kier-
tää vanhojen huviloiden vyöhyke. Avointa tilaa on 
saaren keskiosan entisillä peltoalueilla ja selänteiden 
kallioisilla lakialueilla. Puoliavointa tilaa on rantojen 
huvila-alueilla.

Vartiosaaren maisemarakenne on erikoinen; saarta 
ympäröivät kallionlaet muodostavat keskelle saar-
ta melko sulkeutuneen, suhteellisen jyrkkäreunai-
sen, maljamaisen laaksotilan, josta ei avaudu näky-
miä muualle. Saaren erityinen maisemarakenne an-
taa hyvät lähtökohdat omaleimaisen kaupunkiym-
päristön suunnittelulle. 

Vartiosaaren lounais- ja luoteispuoli avautuu raken-
nettuun maisemaan Laajasaloon ja Tammisaloon. 
Vartiosaaresta avautuu pitkiä, avoimia merinäkymiä 
vain kaakkoon. Vartiosaaren merinäkymille ominais-
ta on kerroksellisuus, näkymissä on saaria lähellä ja 
kaukana.

Vartiosaari on tärkeä näkymän osa mm. Vuosaaren 
sillalta, Kallahdenniemestä sekä itäisestä saaristos-
ta katsottaessa. Vartiosaaren metsäinen siluetti on 
toiminut itäisen saariston vihreänä selustana. Vartio-
saaren merenpuoleisen ”vihreän julkisivun” säilymi-
nen vaikuttaa itäisen saariston koettuun virkistysar-
voon..

Vartiosaaren maisemaselvitys on laadittu vuonna 
2009.

3.4.2 Pinnanmuodot, maaperä ja 
rakennettavuus 

Vartiosaari on topografialtaan vaihteleva: saaren 
pohjoisosa on mäkinen ja jyrkkärinteinen, eteläosa 
on kumpuilevampi ja mäkinen. Kaava-alueen kor-
kein kohta on (+32,2 mpy). Kallioilta avautuu erityi-
sen hienoja näkymiä Itäiseen saaristoon ja ulapal-
le. Tämä kallio onkin luokiteltu 1. luokan geologi-
sesti arvokkaaksi kohteeksi luontotietojärjestelmäs-
sä (LTJ). Rinteiden jyrkkyydet ovat paikoitellen huo-
mattavia.

Kuva: Vartiosaaren näkymät, Vartiosaari-projekti, Ksv.
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Vartiosaaren itäpuoli ja Ramsinniemi ovat olleet sa-
maa lounais-kaakko suuntaista harjumaista selän-
nettä, jonka Ramsinsalmessa sijaitseva kallion mur-
roslinja on erottanut.

Jääkauden vaikutukset näkyvät Vartiosaaressa; Var-
tiosaaren rapakivigraniittinen siirtolohkare ja Rahko-
niemen hiidenkirnu ovat näitä jääkauden jälkiä, jot-
ka molemmat ovat 1. luokan geologisesti arvokkaita 
kohteita (LTJ). Vartiosaari on maankohoamisen seu-
rauksena useasta aiemmasta saaresta yhteen kasva-
nut saari - muistona tästä kehityksestä saarella on 
muinaisrantakivikko (LTJ/2.lk). Maa kohoaa Helsin-
gin seudulla nykyisinkin noin kaksikymmentäviisi 
senttimetriä sadassa vuodessa. Aiempien saarien vä-
leissä, jotka nykyisin ilmenevät loivapiirteisinä aluei-
na saaren keskiosassa ja merenlahtien jatkeina, pääl-
limmäisenä maalajina esiintyy ohuelti sedimentoi-
tuneita koheesiomaita, mm. savea. Jääkauden sula-
misvaiheiden seurauksena koheesiomaat ovat pai-
koin kitkamaiden peittämiä. Loivapiirteisten meren-
lahtien rantaviivassa esiintyy yleisesti vesijättömaa-
ta, kun taas jyrkkäpiirteiset rannat ovat yleisesti ruo-
vikkokasvillisuudesta vapaita. Aiempien yksittäis-
ten saarten alueilla saaren topografia on pääasias-
sa jyrkkäpiirteistä. Kalliopaljastumat ovat näillä alu-
eilla yleisiä, ja yleisin irtomaalaji on moreeni. Kallio-
perältään Vartiosaari on ambifoliittia, jolla on emäk-
sisenä kivilajina edullinen ravinnevaikutus, mikä ku-
vastuu saaren rehevässä kasvillisuudessa. Vartiosaa-
ressa on myös kalkkikalliota, joista kaksi kohdetta, 
Vartiosaaren keskiosan (LTJ/3.lk) ja Vartiosaaren itä-
osan kalkkipitoiset kalliot (LTJ/2.lk) ovat luontotieto-
järjestelmässä.

Kuva: Vartiosaaren topografia, 
Vartiosaari-projekti, Ksv.

Muita luontotietojärjestelmän geologisesti arvok-
kaita kohteita ovat, vanha liuskelouhos (LTJ/3.lk) se-
kä Vartiokylänlahti-Mustavuori kallioperän murros-
linja (LTJ/3.lk).

Maaperänsä puolesta Vartiosaari on rakennettavuu-
deltaan hyvää, olemassa oleviin aluerakentamiskoh-
teisiin verrattuna jopa erittäin hyvää, koska se on lä-
hes luonnontilaista, täyttämätöntä ja pilaantuma-
tonta maaperää. 

Kuva: Vartiosaaressa on paljon hienoa ja herkkää kallioluontoa, H Ahvenainen, Ksv.
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3.4.3 Vesisuhteet ja rannat 

Vartiosaarella on kaksi suurta vedenjakajaa: saaren 
pohjoisosan u:n muotoinen päävedenjakaja sekä 
saaren eteläosan luoteis–kaakko -suuntainen sivu-
vedenjakaja. Päävedenjakaja johtaa puolet sade- ja 
sulamisvesistä saaren keskiosan laaksoon, joka olikin 
suoaluetta vielä 1900-luvun alussa. Suo ojitettiin pel-
tomaaksi 1910–30 -luvuilla. Maankäytön jatkosuun-
nittelussa hyvin keskitetysti kerääntyvät hulevedet 
on otettava huomioon.

Meriveden laatu on tyydyttävä saaren Laajasalon, 
Tammisalon ja Marjaniemen puoleisilla alueilla ja hy-
vää Vartiosaaren meren puoleisella itä-laidalla.

Rannat
Vartiosaaren rantaviiva on hieman yli 6 kilometriä 
pitkä. Rannat ovat pääosin luonnontilaisia, huviloi-
den pihapiireissä on paikoin rakennettuja rantoja ki-
vimuureineen. Rannat vaihtelevat jyrkistä kallioran-
noista melko loiviin kitkamaarantoihin sekä kaislik-
koisiin lahtiin tarjoten mielenkiintoisia näkymiä ja 
loistavat virkistysreittimahdollisuudet saaren ympä-
ri. Saaressa on muutama pieni luonnonhiekkaranta. 

Tulvat
Helsingissä varaudutaan tulviin, joita ilmastonmuu-
tos meriveden pinnan nousuna sekä rankkasateiden 
lisääntymisenä aiheuttaa. Jyrkkärantaisuutensa ta-
kia Vartiosaari ei ole tulva-altis. Vain Rahkoniemen 
pohjoispuolella, Björknäsin ja Kaislikon välisellä kan-
naksella sekä Kanasaaren kaakkoispuolella olevan 
lahdelman pohjukassa on laajempia alueita, joiden 
maanpinta on alhaalla. 

3.4.4 Luonnonympäristö 

Luonnonsuojelualueet
Vartiosaari on monipuolinen luonnonympäristö, 
mutta suojeltuja kohteita saaressa on vain yksi: saa-
ren lounaisrannalla sijaitseva rantaruttojuuren kas-
vusto, joka on Suomen ainoa rantaruttojuuren esiin-
tymä. 

Arvokkaat luontokohteet
Vartiosaaren luontotiedot perustuvat Helsingin ym-
päristökeskuksen ylläpitämään luontotietojärjestel-
mään, jonka tietoja on kaavoitusta varten tarkennet-
tu ja täydennetty mm. lepakoiden ja metsien osal-
ta (Vartiosaaren lepakkoselvitys 2013, Metso-inven-
tointi, 2011). 

Vartiosaaressa on 17 arvokasta kasvillisuus- ja lin-
nustokohdetta,  jotka on mainittu Helsingin kaupun-
gin ympäristökeskuksen luontotietojärjestelmässä 
(LTJ). Luontotietojärjestelmä on jaettu kasvillisuu-
den ja linnuston suhteen kolmeen arvoluokkaan: I 
(hyvin arvokas), II (huomattavan arvokas), III ( koh-
talaisen arvokas ).

      

Kuva: Rahkoniemen tervaleppälehto, N Strengell, 
Ksv.

Kuva: Lehdon kevätkukintaa, N Strengell, Ksv.

Kasvillisuus ja metsät
Vartiosaaren kasvillisuus on monipuolista. Helsin-
gin saariston kasvillisuudelle on tyypillistä lajirikka-
us, siellä on enemmän alkuperäistä kasvilajistoa kuin 
muualla kaupungissa.  Myös saaren vanha huvila-
kulttuuri on rikastanut Vartiosaaren kasvillisuutta. 

Vartiosaari on metsäinen saari. Pääosa puustosta on 
havupuustoa, lehtipuusto on keskittynyt huviloiden 
pihapiireihin sekä entisille peltoaukeille. Pääosa met-
sistä on karuja kalliometsiä ja tuoreita tai kuivahkoja 
kangasmaita. Lehtoa on saaren keskiosassa ja poh-
joisrannalla, eli Pohjois-Vartiosaaren lehto sekä Var-
tiosaaren luoteinen lehtoalue, jotka ovat arvokkaita 
kasvillisuuskohteita (LTJ/ II lk). Saaren eteläosan ran-
nalla on Rahkoniemen tervalepikko (LTJ/ II lk), jossa 
kasvaa komea kotkansiipikasvusto. Muita arvokkai-
ta kasvillisuuskohteita ovat Vartiosaaren kalliosois-
tuma (LTJ/II lk) sekä Vartiosaaren ja Tervaluodon väli-
nen ruovikkoluhta (LTJ/II lk). Metsien luonnon moni-
muotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita Vartio-
saaressa on kaksi, jotka käsittävät n. 2/3 osaa saaren 
metsistä. Arvokkaita kääpäkohteita on yksi (LTJ/II lk), 
joka käsittää Vartiosaaren itä- ja keskiosan metsät.
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Eläimet
Vartiosaaressa on monipuolista metsälinnustoa, 
mutta se ei ole linnustollisesti erityinen. Kohtalaisen 
arvokkaita lintukohteita (LTJ/ III lk) ovat Vartiosaaren 
länsiosan ja pohjoismetsän lintualueet.

Vartiosaaren nisäkkäät ovat samoja kuin mantereel-
la, mm. metsäjäniksiä, rusakoita, kettuja ja supikoiria.  
Vartiosaaren nisäkkäistä huomionarvoisimpia ovat 
lepakot, jotka viihtyvät erityisesti saaren vanhoissa 
pihapiireissä ja rannoilla. 

Luontotietojärjestelmässä koko Vartiosaari on mer-
kitty tärkeäksi lepakkoalueeksi (LTJ/I lk), mutta kaa-
voituksen aikana tehdyssä lepakkoselvityksessä 
(2011-12 Wermundsen, Mäkelä /FCG ) lepakoiden 
elinpaikat ovat tarkemmin rajautuneet. 

Selvityksessä ilmeni, että karuimpia osia lukuun ot-
tamatta lepakot käyttävät lähes koko saarta elinym-
päristönään. Vartiosaaressa havaittuja lajeja ovat 
pohjanlepakko, vesisiippa, isoviiksisiippa, viiksisiip-
pa ja korvayökkö, jotka ovat Suomessa yleisiä lajeja. 
Vartiosaaresta löytyi 8 lisääntymis- ja levähdyspaik-
kaa sekä 2 talvehtimispaikkaa. Selvitystyön perus-
teella on mahdollista välttää lepakkokannalle hai-
tallisia vaikutuksia saaren maankäyttöä suunnitelta-
essa. 

Suomen kaikki lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain 
(LSL 29 §) nojalla rauhoitettuja. Ne kuuluvat myös 
EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden 
levähdys- ja lisääntymispaikkojen hävittäminen ja 
heikentäminen on kiellettyä koko Euroopan Unio-
nin alueella.

3.4.5 Ilmanlaatu ja tuulisuus 

Vartiosaari sijaitsee sisäsaaristossa, jossa sitä 
tehokkaasti suojaavat tuulisuudelta manner, 
Vartiosaaren eteläpuoliset saaret Laajasalo, 
Santahamina ja Villinki sekä Vartiosaaren 
itäpuolisten merenselkien luodot. 

Koska Vartiosaari sijaitsee kaukana suurista liikenne-
väylistä, sen ilmanlaatu on pääkaupunkiseudun mi-
tassa hyvä. Nykyisten kiinteistöjen puulämmitys voi 
aiheuttaa paikallista ja lyhytaikaista viihtyvyyshait-
taa.

3.4.6 Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa noin 90 prosenttia saa-
ren maa-alueesta ja noin puolet sen rakennuskan-
nasta.

Kuva: Kiinteistökarttaote, maanomistukset, Hki.
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Kuva: Kulttuuriympäristöselvitys, Ympäristön arvot ja merkittävyys, 
Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy, Ksv 2013:2.

3.4.7 Rakennettu kulttuuriympäristö 

Museovirasto on luokitellut koko Vartiosaaren val-
takunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuri-
ympäristöksi osana Helsingin höyrylaivareittien ke-
sähuvila-asutusta (RKY 2009). Sen mukaan Vartiosaa-
ren huvila-alue koostuu rantoja kiertävästä pääosin 
1900-luvun alun kesäkoti- ja huvila-asutuksesta sekä 
saaren sisäosien vanhasta pienimuotoisesta maata-
lousalueesta. Saaren monista edustavista huviloista 
mainitaan ns. Waseniuksen jugend-huvila.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on teettänyt Vartiosaa-
ren kulttuuriympäristöselvityksen (Kati Salonen ja 
Mona Schalin Arkkitehdit Oy, Ksv 2013:2). Selvityk-
seen liittyy myös tarkempi palstakohtainen inven-
tointikortisto, joka on ladattavissa kaupunkisuunnit-
teluviraston nettisivuilta.
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Kulttuuriympäristöselvitys käsittää Vartiosaaressa si-
jaitsevat rakennukset, ympäristörakennelmat sekä 
saaren huviloihin liittyvän puutarhakulttuurin. Yh-
teensä tarkastelun kohteena on noin saaren 50 huvi-
laa ja loma-asuntoa sekä satakunta muuta rakennus-
ta kuten saunoja, talousrakennuksia ym. pienempiä 
rakennelmia, joita tarkastellaan viidentoista työssä 
määritellyn osa-aluekokonaisuuden avulla. Yhteis-
työssä konsultin, kaupunginmuseon ja kaupunki-
suunnitteluviraston edustajien kanssa on tarkastel-
tu osa-alueiden ja niiden rakennusten, maiseman ja 
puutarhakulttuurin keskeisiä ominaispiirteitä, säily-
neisyyttä ja arvoja. 

Kaikki kulttuuriympäristöselvityksessä merkittävik-
si arvioidut osa-alueet ja kohteet sijoittuvat Vartio-
saarta kiertävälle rantavyöhykkeelle. Selvitys nostaa 
esiin kahdeksan osa-aluetta, joiden merkitys Helsin-
gin huvilakulttuurin kannalta on erittäin merkittä-
vä, ja neljä kohtalaisen merkittävää osa-aluetta. Li-
säksi koko ranta-alue osana Itä-Helsingin huvilakult-
tuuria arvioidaan erittäin merkittäväksi. Vartiosaaren 
neljällä Arts and Crafts -liikkeen kokonaistaideteok-
sen ihanteen pohjalta toteutetulla hyvin säilyneel-
lä jugend-huvilalla on yhdessä saaren vanhimpien 
1800-luvun huviloiden kanssa laajempaakin kiinnos-
tavuutta osana suomalaisen 1900-luvun vaihteen 
arkkitehtuurin kehitystä.

Selvityksen mukaan Vartiosaaressa on todennäköi-
sesti ollut toistakymmentä puutarhataiteellisesti 
merkittävää huvilapuutarhaa. Maastossa löytyy vie-
lä paljon jälkiä näistä puutarhoista, kuten kiviraken-
teita, puutarhasommitelmia ja vanhaa puutarhakas-
villisuutta. Puutarhojen puutarhataiteellisen arvon 
määrittely edellyttää jatkossa tarkempia lisäselvityk-
siä ja tutkimuksia.

Muinaismuistot
Museoviraston muinaismuistorekisterin mukaan 
Vartiosaaressa on mahdollisesti kiinteä muinaisjään-
nös, kalliolla sijaitseva esihistoriallinen hautakumpu. 
Kohdetta ei ole kuitenkaan koskaan tarkemmin tut-
kittu. Melko tasainen pieni kivikkoinen alue sijaitsee 
metsässä kallion laen alla. Vuonna 2012 suoritettu-
jen maastohavaintojen perusteella kaupunginmu-
seon tutkija on pitänyt epätodennäköisenä, että ky-
symys on muinaishaudasta. Hauta ei sijaitse haudoil-
le tyypillisesti kallion laella, vaan notkossa samalla 
korkeudella kuin lähellä oleva muinaisrantakivikko.

Vartiosaari sisältyy myös I maailmansodan aikaisen 
linnoitusjärjestelmän suunnitelmiin, mutta suunni-
telmien toteutumista saaressa ei ole aiemmin sel-
vitetty. Merkkejä mahdollisista maalinnoitukseen 
liittyvistä maastorakenteista ei kuitenkaan havaittu 
kaupunginmuseon tutkijan kesällä 2012 tekemällä 
maastokäynnillä.

Kaava-alueella ei ole muinaismuistorekisterin ve-
denalaisia kohteita.
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Kuva: Huvila Stugan, kuva N Strengell, Ksv. Kuva: Vartiosaaren “Kiinalaispolku”, N Strengell, Ksv.

Kuva: Vartiosaaren  luonnossa näkyy myös ihmisen 
kädenjälki, H Koponen, Ksv.

Kuva: Huvila Kaislikko, A-K Aalto, Ksv.

Kuva: Vartiosaaren puutarhakulttuurin rakenteita 
näköalakalliolla, 2014, N Strengell, Ksv.

Kuva: Quisisanan huvilaympäristöä, 
H Koponen, Ksv.
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3.4.10 Asuminen ja loma-asuminen

Huvilakaudella saaressa asui vakituisesti tilanhoita-
jia, puutarhureita ja torppareita perheineen. Myö-
hemmin joitakin huviloita on kunnostettu talvikäyt-
töön. Vartiosaaressa asutaan nykyisin ympärivuoti-
sesti noin viidessä rakennuksessa ja niissä on asuk-
kaita noin 20. Vartiosaaren asutus on tällä hetkellä 
luokiteltavissa haja-asutukseksi. 

Pääosa saaren noin 50 huvilasta ja kesämökistä on 
loma-asuntoina ja kesäkäytössä.  Huviloista noin 
puolet on yksityisomistuksessa. Kaupunki vuokraa 
omistamiaan huviloita yhdistyksille ja yhteisöille. 

3.4.11 Julkiset ja kaupalliset palvelut 

Vartiosaaren lähimmät palvelut sijaitsevat Laajasa-
lon keskuksessa Yliskylässä, jossa on ostoskeskus 
palveluineen, mm. kaupat, ravintolat, apteekki ja 
posti. Alueella toimii myös huoltoasema. Julkisista 
palveluista keskuksen tuntumassa sijaitsevat terve-
ysasema, nuorisotalo, kirjasto, kirkko, peruskoulu ja 
liikuntapuisto palloiluhalleineen. 

Vartiosaaressa on lasten ja nuorten kesätoimintaa 
sekä nuorisoasiainkeskuksen että sosiaali- ja ter-
veysviraston lastensuojeluyksikön käytössä olevis-
sa huviloissa.  Myös kaupungin henkilöstökeskuk-
sella on kesätoimintaa saaressa. Kaupungin omista-
missa huviloissa on myös joillakin ammattiyhdistyk-
sillä ja muilla yhteisöillä loma- ja vapaa-ajan toimin-
toja.  Kesällä 2013 saaressa on myös toiminut yksityi-
nen tilausravintola.

3.4.12 Virkistys 

Vartiosaaressa on nykyisin noin 10 000 kävijää kesä-
aikaan, joista noin 500 saapuu saareen vuoroveneel-
lä. Suuren osan kävijöistä muodostavat Nuorisoasi-
ainkeskuksen sekä sosiaaliviraston kesätoimintaan 
osallistuvat lapset ja nuoret. Huviloista osa on yksi-
tyisten loma-asuntoina, osan kaupunki on vuokran-
nut erilaisille yhteisöille.

Saaressa on noin 7,5 kilometriä nykyistä polustoa. 
Pääosa poluista kulkee sisämaassa, sillä suurin osa 
rannoista on yksityisiä tai vuokrattujen huviloiden 
käytössä.    Rannassa kulkeminen on ongelmallista, 
koska kulkija ei voi tietää milloin liikkuu yksityisillä 
tai julkisilla alueilla. Vartiosaariseura ylläpitää luon-
topolkua.  

Saaren keskiosassa on palstaviljelyalue, jossa on 50 
kpl aarin kokoisia viljelypalstoja. Vanhassa tallissa on 
Vartiosaaren luonto- ja eläintalliyhdistyksen vuohia. 
Saaressa on ollut myös lampaiden laidunalueita. Var-
tiosaaressa on kallion kupeessa oleva hartauspaikka, 
jota kutsutaan metsäkirkoksi. Siellä on pidetty juma-
lanpalveluksia kesäsunnuntaisin. 

Vartiosaari sijaitsee alueella, jossa on paljon virkis-
tysaluetta asukasta kohden. Vartiosaaren vaikutus-
alueella (Herttoniemi, Kulosaari, Laajasalo, Santaha-
mina, Tammisalo, Vartiosaari) on tällä hetkellä viher-
aluetta n. 190m2 /asukas, joka on lähes kaksinker-
tainen määrä kaupungin keskiarvoon verrattaessa. 
Vartiosaari on nykyisellään pääosin virkistysmetsää.

Vartiosaaren laajempaa virkistyskäyttöä estää saa-
ren huono saavutettavuus. Vuoroveneet kulkevat 
vain 2-3 kuukautta vuodessa ja silloinkin niiden vuo-
rovälit ovat hankalat. 

Vartiosaarta kiertävät tärkeät veneilyväylät, jot-
ka johtavat Marjaniemen, Puotilan, Roihuvuoren ja 
Tammisalon pienvenesatamista merelle Ramsinnie-
men ja Reposalmen kautta. Alueen satamissa on lä-
hes 1 700 venepaikkaa (v.2010). Huolimatta saarta 
kiertävistä veneilyväylistä, satunnaisen veneilijän on 
lähes mahdotonta rantautua laillisesti Vartiosaareen, 
koska yleisiä rantautumislaitureita ei ole. Kuva: Laakson palstaviljelyalue, N Strengell, Ksv

Kuva: Lampaita polulla, N Strengell, Ksv.
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Kuva: Vartiokylänkierros, Itä-Helsingin kulttuuripuiston kehittämissuunnitelma, Ympäristötoimisto, Ksv.
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Kuva: Furubackan kesätoimintaa, H Ahvenainen, Ksv.

Kuva: Laituri rantakaislikossa, H Ahvenainen, Ksv.

3.5 Muita lähtökohtia ja selvityksiä

3.5.1 Itäinen vihersormi eli Itä-Helsingin 
kulttuuripuisto

Vartiosaari kuuluu Itä-Helsingin kulttuuripuiston ke-
hittämissuunnitelmaan. Suunnitelmalla pyritään pa-
rantamaan alueen kulttuuriperinnön ja maiseman 
arvojen esilletuomista, alueen saavutettavuutta se-
kä toiminnallista sisältöä. Kaupunkisuunnittelulau-
takunta hyväksyi nämä tavoitteet vuonna 2011 Itä-
Helsingin kulttuuripuiston alueen jatkosuunnittelun 
ja hallintokuntayhteistyön pohjaksi.

3.5.2 Liikenne 

Kaupunginvaltuusto päätti 12.11.2008 hyväksyä 
Laajasalon joukkoliikenteen raideratkaisun jatko-
valmistelun pohjaksi raitiotie- ja siltavaihtoehdon. 
Laajasalon raitiotien ja Kruunusiltojen suunnittelu 
on käynnissä. Kruunusiltojen rakentaminen ja sen 
mahdollistama suora raitiotieyhteys keskustasta 
Laajasalon kautta Vartiosaareen on edellytys kestä-
vän yhdyskuntarakenteen toteutumiselle Vartiosaa-
ressa. Ilman Kruunusiltoja Vartiosaareen ei ole mah-
dollista järjestää vaihdotonta joukkoliikenneyhteyt-
tä kantakaupunkiin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 5.3.2013 hy-
väksyä pyöräilyn laatukäytävien eli baanojen verk-
kosuunnitelman soveltuvin osin jatkovalmistelun 
pohjaksi. Lisäksi lautakunta totesi päätöksessään: 
”Baanaverkon tarkoituksena on lisätä pyöräilyn 
osuutta pidempien matkojen liikenneratkaisuna, jo-
ten koko verkon priorisoinnin kohteina tulee olla en-
sisijaisesti Helsingin esikaupungista toiseen ja niistä 
kantakaupunkiin suuntautuvat osuudet”. Baanojen 
verkkosuunnitelmassa on esitetty yhteys keskustas-
ta Kruunuvuorenrannan, Laajasalon ja Vartiosaaren 
kautta Vuosaareen. Kruunusiltojen toteutuminen on 
myös baanayhteyden edellytyksenä.

Kaupunginhallitus päätti 17.2.2014 hyväksyä Helsin-
gin pysäköintipolitiikan. Pysäköintipolitiikalle määri-
teltiin strategisia linjauksia, joita olivat mm:

- Pysäköinti tukee ekologisesti kestävää ja viihtyi-
sää kaupunkirakennetta ja liikkumista

- Pysäköinti tukee asumiskustannusten kohtuul-
listamista

- Pysäköinnin hinnoittelussa vahvistetaan läpinä-
kyvyyttä ja käyttäjä maksaa -näkökulmaa

- Pysäköinnissä otetaan huomioon asukkaiden, 
yritysten ja muiden käyttäjien erilaiset tarpeet
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4 VARTIOSAAREN 
SUUNNITTELUN TAVOITTEET 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Helsingin stra-
tegiaohjelman, jossa esitetään kaupungin keskeiset 
tavoitteet ja kehittämiskohteet sekä tärkeimmät toi-
menpiteet valtuustokaudelle 2013–2016. Strategia-
ohjelman tavoitteet, toimenpiteet ja kehittämiskoh-
teet ohjaavat myös Vartiosaaren suunnittelua ja tu-
levaisuutta.

Merellisyys
Strategian tavoitteena on elinvoimainen Helsinki, 
jossa Meri-Helsinki tarjoaa elämyksiä kaupunkilaisil-
le ja matkailijoille sekä liiketoimintamahdollisuuk-
sia yrityksille. Kaupunki on sitoutunut edistämään 
yritystoiminnan, matkailun ja vapaa-ajan mahdolli-
suuksia ranta- alueilla ja saaristossa sekä vesiliiken-
teen kehittymistä. 

Tavoitteena on tuoda Vartiosaari osaksi merellis-
tä Helsinkiä ja avata sen tarjoamat mahdollisuudet 
virkistykseen ja matkailuun kaikkien helsinkiläisten 
käyttöön. Vartiosaaren omaleimainen huvila-alue ja 
luontokohteet liitettynä osaksi Itä-Helsingin kulttuu-
ripuistoa ja sen virkistysreittejä tuovat Itä-Helsinkiin 
uuden virkistys- ja lähimatkailukohteen, jonka kävi-
jämäärä voi tarjota mahdollisuuksia vesiliikenteen 
ja erilaisten vapaa-ajan ja matkailun palvelujen ke-
hittämiselle.

Omaleimainen kaupunginosa
Strategian tavoitteena on toimiva Helsinki, jossa 
kaupunginosat kehittyvät eloisina ja houkuttelevi-
na. Uusista alueista kehitetään toiminnoiltaan ja ra-
kennetulta ympäristöltään persoonallisia sekä asu-
kasrakenteeltaan monipuolisia kaupunginosia. Uu-
sien alueiden suunnittelussa ja rakentamisessa luo-
daan kaupunkimaista ympäristöä ja alueiden identi-
teettiä vahvistavia paikkoja. 

Tavoitteena on suunnitella ja rakentaa Vartiosaares-
ta omaleimainen ja persoonallinen uusi saaristokau-
punginosa. Helsinkiin on viime vuosina suunnitel-
tu merellisiä uusia urbaaneja asuinalueita satamal-
ta vapautuville täytemaille. Vartiosaari tarjoaa erilai-
sen merellisen saaristoympäristön. Tavoitteena on, 
että Vartiosaaren kulttuurihistoriallisesti arvokas hu-
vila-alue, monipuolinen luonto, vaihteleva maasto, 
rannat ja maisema tarjoavat lähtökohdan viihtyisäl-
le, vahvan identiteetin omaavalle ja vetovoimaiselle 
asuin- ja virkistysalueelle.

Kaupunkirakenteen eheytyminen ja 
saavutettavuus
Strategian mukaan toimivassa Helsingissä kaupun-
kirakenteen eheytyminen parantaa saavutettavuut-
ta ja sujuvuutta. Toiminnallista eheyttä vahvistetaan 
sekä rakentamalla uusia kaupunginosia että tiivis-
tämällä nykyistä kaupunkirakennetta joukkoliiken-
neyhteyksien varteen. Tavoitteena on myös paran-
taa jalankulku- ja pyöräilyverkostojen jatkuvuutta ja 
turvallisuutta. 

Tavoitteena on liittää Vartiosaari osaksi Itä-Helsingin 
kaupunkirakennetta ja tulevaisuudessa keskustas-
ta Kruunuvuorenrannan kautta Vuosaareen raken-
tuvaa saaristokaupunginosien nauhaa. Tavoitteena 
on parantaa Vartiosaaren saavutettavuutta ja liittää 
se silloilla Laajasaloon ja Vuosaareen. Siten mahdol-
listetaan uusia joukkoliikenteen, pyöräilyn, jalanku-
lun yhteyksiä ja virkistysreittejä Itä-Helsinkiin. Tavoit-
teena on mahdollistaa keskustasta Kruunuvuoreen 
suunnitellun raitiotien jatkaminen Vartiosaareen ja 
myöhemmin Vuosaareen sekä johtaa pyöräilyn laa-
tukäytävä keskustasta Vartiosaaren kautta Vuosaa-
reen. Tavoitteena on myös liittää Vartiosaari osaksi 
Itä-Helsingin kulttuuripuistoa ja Vartiokylänlahden 
ympäri suunniteltuja virkistysreittejä. 

Asuminen
Strategian mukaan toimiva Helsinki tarjoaa moni-
puolisia asumisvaihtoehtoja kasvavassa kaupun-
gissa.  Helsingin väestö kasvaa 5000 - 6000 asukas-
ta vuodessa ja väestöennusteen mukaan Helsingis-
sä asuu 650 000 asukasta vuonna 2020 ja 700 000 
asukasta vuonna 2030. Asuntotuotannolla vasta-
taan kasvavan Helsingin tarpeisiin. Valtuuston pää-
töksen mukaan Helsinkiin rakennetaan vuosittain 5 
500 asuntoa ja laaditaan asemakaavoja asuntotuo-
tantoon vähintään 500 000 k-m2. Erilaisille kotita-
louksille on tarjottava laadukkaita, kohtuuhintaisia 
ja elämäntilanteeseen sopivia asumisvaihtoehtoja. 
Kaupungin asumisen ja maankäytön ohjaamisessa 
noudatetaan voimassa olevan AM -ohjelman (asu-
misen ja maankäytön toteutusohjelma) linjauksia.

Vartiosaari tarjoaa hyvät edellytykset vetovoimaisel-
le uudelle kaupunkirakentamiselle ja asuinalueelle 
ainutlaatuisessa paikassa: saaressa meren äärellä. Ta-
voitteena on suunnitella monipuolinen, erityyppisiä 
asuinalueita ja asumismuotoja sisältävä kaupungin-
osa, jossa on monipuolinen väestörakenne ja joka 
tarjoaa laadukkaita sekä myös kohtuuhintaisia asu-
misvaihtoehtoja. 

Ekologia ja ilmastonmuutos
Helsingin strategiaohjelma nostaa tavoitteeksi toi-
mivan Helsingin, jossa kaupungin toiminta on kes-
tävää, vaikuttavaa ja tehokasta. Uuden kaupungin-
osan suunnittelun tavoitteeksi tulee asettaa energia-
tehokas kaupunkirakenne ja rakentaminen. Ilmas-
tonmuutokseen sopeutumisen vuoksi suunnittelus-
sa tulee varautua tulva- ja hulevesien sekä lumen 
hallintaan sekä sään ääri-ilmiöihin. Tavoitteena on 
monipuolisella kasvillisuudella kompensoida raken-
nettujen alueiden tuottamia kasvihuonekaasupääs-
töjä. Tavoitteena on myös uusiutuvien ja ympäristöä 
mahdollisimman vähän kuormittavien rakennusma-
teriaalien kuten puun käytön edistäminen.
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5 VARTIOSAAREN 
SUUNNITTELUPERIAATTEET

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 26.11.2013 
Vartiosaaren suunnitteluperiaatteet jatkosuunnitte-
lun pohjaksi. Suunnitteluperiaatteiden mukaan Var-
tiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuoli-
nen ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, jos-
sa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palve-
levia virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja. 

Lautakunnan tekemät muutokset suunnitteluperi-
aatteisiin ovat seuraavat: 

- Tiivistelmän toisen kappaleen kaksi viimeistä lau-
setta muutetaan muotoon: ”Tavoitteena on liittää 
Vartiosaari osaksi Kruunuvuorensiltojen kautta kul-
kevaa raitiotieverkostoa sekä vaihtoehtona selvittää 
liityntäliikenne Herttoniemen, Rastilan ja Vuosaaren 
metroasemien kautta raitiovaunuilla tai busseilla. Li-
säksi tarkoituksena on johtaa pyöräilyn laatukäytä-
vä Vartiosaaren kautta Vuosaaresta keskustaan. Sillat 
liittävät Vartiosaaren myös osaksi Itä-Helsingin kult-
tuuripuiston virkistysreittejä.”

- Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluohjelmaa 
19.11.2013 (liite 3) muutetaan siten, että osayleis-
kaavaan liitetään määräys, jonka mukaan rakenta-
mista alueella ei saa aloittaa ennen kuin raitiovaunu-
yhteydestä saareen on tehty sitova päätös

- Erikseen selvitetään, onko mahdollista tehdä alu-
eesta vähäautoinen sijoittamalla pysäköintipaikat 
tai pysäköintiluolan suuaukko Laajasalon puolelle 
tai saaren puolella mahdollisimman lähellä siltaa.

- Alueen liikenneverkko suunnitellaan siten, ettei-
vät autoilijat voi käyttää saarta läpiajoon Vuosaares-
ta Laajasaloon.

Kaupunkirakenne
Saari liitetään silloilla Laajasaloon ja Vuosaareen 
osaksi Itä-Helsinkiin tuulevaisuudessa rakentuvaa 
merellisten kaupunginosien nauhaa. Suunnitellaan 
saaren rantavyöhykkeet ja silhuetti siten, että ne luo-
vat uuden rikastavan kerrostuman Vartiokylänlah-
den maisemaan. Itäsaariston puoleinen rantamaise-
ma pyritään säilyttämään vihreänä, mutta suurmai-
seman silhuetissa rakentaminen voi näkyä.

Mitoitus 
Vartiosaari suunnitellaan 5 000–7 000 asukkaalle, 
kerrosalatavoite on 250 000 – 350 000 k-m2.

Asuminen
Laadukkailla ja erityyppisillä asuinalueilla pyritään 
monipuoliseen väestörakenteeseen ja tarjotaan eri-
laisia asumisen vaihtoehtoja niin toteutus- ja hallin-
tamuotojen kuin asunto- ja talotyyppien osalta.

Työpaikat ja palvelut
Alueen työpaikat painottuvat perinteisten palvelu-
alojen ohella vapaa-aikaan, virkistykseen ja kulttuu-
riin.  Julkiset ja kaupalliset palvelut mitoitetaan ja 
sijoitetaan ottaen huomioon Laajasalon palvelut ja 
niiden kehittäminen. 

Virkistys ja luonto
Vartiosaari liitetään osaksi Itä-Helsingin kulttuuri-
puistoa ja sen virkistys- ja matkailupalveluja. Saaren 
arvokas kulttuuriympäristö ja monipuolinen luon-
to ovat virkistysalueiden suunnittelun lähtökohtana. 
Virkistysalueiden suunnittelussa painotetaan merel-
lisyyttä. Saaren ympäri suunnitellaan luonto- ja huv-
lakulttuurikohteita hyödyntävä elämyksellinen ran-
tareitti ja rantoja avataan julkiseen käyttöön.

Liikenne 
Vartiosaaren joukkoliikenne suunnitellaan siten, et-
tä raitiotieyhteys keskustasta Kruunuvuorenrannan 
kautta voi jatkua Vartiosaareen. Vartiosaaren poik-
ki suunnitellaan pyöräilyn ja jalankulun reitti, joka 
on osa laajempaa keskustasta Vuosaareen suunni-
teltua pyöräilyn laatukäytävää.  Alueen pysäköinti 
perustuu kerrostalovaltaisilla alueilla pääosin laitos-
pysäköintiin. 

Kaupunkikuva
Pääosa uudisrakentamisesta suunnataan saaren kes-
kiosiin, jossa tavoitteena on tiivis, maaston huomioi-
va ja näkymiä rannoille ja merelle tarjoava kukkula-
kaupunki. Rantavyöhykkeellä kulttuurihistoriallises-
ti arvokkaan huvila-alueen puutarhamainen ilme ja 
ominaispiirteet ohjaavat asuin- ja virkistysalueen 
täydennysrakentamista.  Julkinen kaupunkitila on 
laadukas, omaleimainen ja saaristokaupungin iden-
titeettiä vahvistava.

Ilmastonmuutos ja ekologia
Viheralueiden huolellisella suunnittelulla, monipuo-
lisella kasvillisuudella, viherkatoilla ym. kompensoi-
daan rakennettujen alueiden tuottamia kasvihuone-
päästöjä ja luonnonvaraisen kasvillisuuden vähene-
mistä. Vaihtoehtoisia uusiutuvia energiamuotoja ku-
ten aurinkoenergian käyttöä edistetään kiinteistö-
kohtaisin ratkaisuin. 

Puurakentamisen ja ympäristöä mahdollisimman 
vähän kuormittavien rakennusmateriaalien käyttöä 
pyritään edistämään. 
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6 OSAYLEISKAAVA JA SEN 
PERUSTELUT
6.1 Kokonaisrakenne

Vartiosaaren uusi merellinen kaupunginosa tukeu-
tuu keskustasta Laajasalon kautta kulkevaan raitio-
tieyhteyteen. Saaren vihreä rantoja kiertävä kulttuu-
rihistoriallisesti arvokas huvilaympäristö, vaihteleva 
topografia ja luonto ovat suunnittelun lähtökohtana 
ja tekevät asuinalueesta ainutlaatuisen. 

Uusi tiiviisti rakennettu moderni asuinalue sijoit-
tuu saaren keskiosiin sen halki kulkevan pääkadun 
ja raitiotien varrelle. Asuinalue jakaantuu luontevas-
ti saaren topografiaa seuraten kolmeen omaleimai-
seen raitiotiepysäkin ympärille rakentuvaan kylään, 
joiden väleihin jäävät saaren poikki ulottuvat ran-
noille johtavat vihervyöhykkeet. Vihreä rantavyöhy-
ke muodostaa laajan ja monipuolisen virkistys- ja 
asuinalueen, jossa kulttuurihistoriallisesti arvokas-
ta puutarhamaista huvila-aluetta täydennysraken-
netaan maltillisesti ja uuden rantareitin varteen ra-
kennetaan monipuolisia virkistyspalveluja. 

6.2 Kokonaismitoitus

Osayleiskaava-alueelle sijoittuu kaikkiaan noin 300 
000 - 350 000 k-m2. Asuinrakentamista on noin 270 
000 - 320 000 k-m2 ja toimitiloja noin 30 000 k-m2. 
Alueelle tulee noin 5 000 - 7 000 asukasta ja noin 
500 työpaikkaa. Rakentaminen jakaantuu kolmeen 
kylään siten, että kussakin on noin 100 000 k-m2 ja 
noin 2 000 asukasta. 

Vartiosaaren huvila- ja ranta-alueella on tällä hetkel-
lä noin 10 000 k-m2, josta noin 2 500 k-m2 on talous-
rakennuksissa. Huvila- ja ranta-alueelle on osoitettu 
lisärakentamista noin 5 000 k-m2. 

6.3 Osa-alueet ja asuminen

Vartiosaareen on mahdollisuus luoda erityisen iden-
titeetin omaava merellinen ja persoonallinen saaris-
tokaupunginosa, josta vahva kulttuurihistoria, mo-
nipuolinen luonto, maisema ja meri tekevät hou-
kuttelevan ja ainutlaatuisen asuinympäristön. Saa-
ren kolme erilaista kylää sekä huvila- ja ranta-alu-
een täydennysrakentaminen tarjoavat monipuolisia 
asumisvaihtoehtoja. Alueella voidaan kehittää uu-
dentyyppistä kerrostaloasumista, rinnerakentamis-
ta, kaupunkimaisia pientaloja ja vaikkapa moderne-
ja kaupunkihuviloita täydennysrakentamiseen. Alu-
eelle voidaan soveltaa normaalien rakennuttamis- 
ja rahoitusmuotojen muotojen lisäksi myös omatoi-
mista rakentamista ja rakennuttamista kuten ryhmä-
rakentamista. Perinteisten asumismuotojen rinnalla 
Vartiosaareen voidaan suunnitella myös erityisasu-
mista, yhteisöllisiä asumismuotoja sekä työn ja asu-
misen yhdistelmiä.

Meri on vahvasti lähellä kaikilla osa-alueilla. Me-
renrantaan on asuinalueilta enintään noin 400 m 
ja usein meri näkyy joko asunnon ikkunasta, pihal-
ta, kadulta tai puistosta. Vartiosaaressa meri, luon-
to ja kulttuuriympäristö tarjoavat edellytykset mo-
nipuolisille ja laadukkaille virkistysalueille ja vapaa-
ajan palveluille, jotka nostavat asumisen ja elämi-
sen laatua.

Kuva: Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksen 3d-malli. 2015, Vartiosaari-projekti, Ksv.











37

Kuva: Öinen näkymä koillisesta kukkulakaupunkiin, T Arjanko, 2015, Aalto-yliopisto, Ksv.

Kuva: Ilmakuvasovitus, Vartiosaari-projekti 2015, Ksv.
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Havainnekuva: Etelärannan huvila Janneberg ja sopeutuvaa täydennysrakentamista, 2014, 
Studio Puisto Arkkitehdit Oy, Ksv.

6.4 Huvila- ja ranta-alueiden 
suojelukohteet 

Vartiosaaren kulttuurihistoriallisten arvojen (RKY 
2009) säilyttämisen turvaamiseksi ja rantavyöhyk-
keen kehittämisen pohjaksi laadittiin Vartiosaaren 
huvila- ja ranta-alueiden kehittämissuunnitelma 
(Studio Puisto Arkkitehdit Oy, VSU maisema-arkki-
tehdit Oy, Ateljee Suojo ky, 2014). Työn tarkoitukse-
na oli laatia kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle hu-
vila- ja ranta-alueelle tarkemmat suunnittelu- ja ke-
hittämisperiaatteet, jotka turvaavat alueen ympäris-
tön, maiseman ja rakennuskannan arvojen säilymi-
sen ja mahdollistavat alueen kehittämisen nykyis-
tä aktiivisempaan ja monipuolisempaan virkistys- ja 
asuinkäyttöön.

Suunnittelun työkaluksi tehtiin Varti osaaren huvi-
la- ja ranta-alueen aluekehityskartta, jossa on eri-
telty rannalla sijaitsevia merkittäviä alueita ja mää-
ritelty sekä kulttuurihistoriallisesti että luontoarvoil-
taan tärkeitä kohteita. Arvokkaille alueil le on esitet-
ty erityyppisiä vaihettumisvyöhykkeitä, joilla pyri-
tään säilyttämään ranta-alueen arvoja. Kerrostalo-
rakentamisen ja huvila-alueen raja-pinnat ovat eri-
tyisen tarkkailun alla. Osaan paikoista on osoitet-
tu rakennettua siirtymävyöhykettä eli portaittain 
madaltuvaa rakentamista, jolloin saaren rannoil-
la säilyy edelleen tunnelma pienimittakaavaises-
ta huvi la-rakentamisesta ja vehreästä, metsäisestä 
huvilapuutarhamil jööstä. Toisiin paikkoihin on esi-
tetty uuden rakentamisen ja vanhan huvilan piha-
piirin väliin jäävää huvilaan liit tyvää metsävyöhy-
kettä, jolla on sekä maisemallisia että luontoarvoja 
vaalivaa merkitystä. Tärkeät kulttuuri- ja maisema- 
ja luontokohteet on suunnitelmassa pyritty säästä-
mään ja kehittämään niitä osana rantojen viher- ja 
virkistysalu eita. 

Huvila- ja ranta-alueen kortteli- ja virkistysalueilla tu-
lee säilyttää alueen maisemalliset, puutarha- ja kult-
tuurihistorialliset arvot. Yhtenä suunnitelmaa ohjaa-
vana tekijänä on ollut rantaviivan ja merellisten nä-
kymien säilyminen metsäisinä. Vartiosaaresta suo-
jellaan yhteensä n. 50 kulttuurihistoriallisesti arvo-
kasta huvilaa tai huvilaympäristöön kuuluvaa raken-
nusta tai rakennelmaa kuten rantasaunoja ja talous-
rakennuksia. Huvilarakennusten lisäksi suojeltaviksi 
on osoitettu säilytettäviä saaren huvilapuutarhakult-
tuuriin olennaisesti kuuluvia puutarhasommitelmia 
ja -rakenteita. Kaikilla suojeltaviksi merkityillä alu-
eilla korostetaan kulttuurihistoriallisten ja puutar-
hahistoriallisten arvojen säilyttämistä. Huvila- ja uu-
disrakennustonttien rajautuminen ympäristöstään, 
puutarhasommitelmien sijoittuminen ja säilytettävi-
en rakennusten muutos- ja korjaustarpeet tulee tut-
kia asemakaavavaiheessa tarkemmin.

Täydennysrakentamisen mittasuhteet noudatta-
vat vanhaa huvilakantaa. Periaatteena on, että var-
sinaiselle huvila-alueelle ei osoiteta päärakennuk-
seen verrattavissa olevaa uutta ra kentamista vaan 
pääsääntöisesti uudet rakennusryhmät sijoittu-
vat vanhojen huviloiden taakse muodostaen oman 
kokonaisuu tensa. Vanhan huvilan ja uuden raken-
nusryhmän välinen tila jää vehreäksi puistomaisek-
si alueeksi: luonnontilaisek si metsäksi tai istutetuksi 
puutarhaksi. Rannan puolelle osoitetaan ainoastaan 
mittakaavaltaan pieniä, peruskorjattavia tai uusia ui-
mahuoneita, venevajoja tai rantasaunoja.



Havainnekuva: Näkymä Nordanvikin huvilalta, 2014, 
Studio Puisto Arkkitehdit Oy, Ksv.

Uudet asuin- ja talousrakennukset vanhan huvilan 
yhteydessä joko täydentävät ja tukevat olemassa 
olevaa pihapiiriä tai erottuvat omana huvilalle alis-
teisena kokonaisuutenaan. Lisärakentamisen paikat 
osoitetaan kunkin huvilan ja sen ympäristön omi-
naispiirteiden mukaisesti ja tämän vuoksi voi syntyä 
tapauskohtaisesti hyvinkin erityyppisiä ratkaisuja. 
Uudet täydennysrakentamisen paikat muodostavat 
joko kylänraitteja tai pihapiirejä. Kylänraitit sijoittu-
vat saaren keskiosan korkeamman rakentamisen ja 
huvila-alueen väliin siirtymävyöhykkeelle. Vyöhyke 
toimii mittakaavaltaan ja hengeltään taustana hu-
viloille ja paikoittain myös sosiaalisena rajana julki-
sen ja yksityisen tilan välissä saaren asukas- ja kävi-
jämäärän kasvaessa Uudet modernit pihapiirit taas 
muodostavat rakennettuja saarekkeita pääosin jul-
kiseen huviloiden tausta metsään.

Arvokkaimmat kaupungin omistamat kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaat huvilat Sunnanvik ja Kaislik-
ko on osoitettu julkisiksi puistoiksi ja palvelualueik-
si. Tavoitteena on myös saada Stuganin, Jannebergin 
ja Tirrebon huvilat ympäristöineen yleisölle avoimik-
si puistoiksi ja palvelutiloiksi. Näihin kohteisiin liittyy 
tavoitteena myös huvilapuutarhojen restaurointi.



SATAMA

LAAKSO



Havainnekuva: Vartiosaaren virkistysalueiden ideasuunnitelma, 
A-os, Ympäristötoimisto ja Vartiosaari-projekti, 2015, Ksv.

KUKKULA
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6.5 Virkistys

Vartiosaaren virkistysalueilla on erityisen hyvät läh-
tökohdat saaren kulttuurihistorian, merellisen sijain-
nin ja maisemien sekä omaleimaisen maisemaraken-
teen ja sen muovaamien monipuolisten luontokoh-
teiden vuoksi.

Virkistysaluesuunnittelun lähtöpisteenä ovat olleet 
saaren hienojen huviloiden ja niiden pihapiirien säi-
lyttäminen ja mahdollinen uudelleenkäyttö virkis-
tystarkoituksiin sekä hienoimpien huvilapuutarho-
jen kunnostaminen. Kaavoituksen lähtökohtana on 
ollut avata rantoja julkiseen käyttöön. Saaren ympäri 
suunniteltu rantareitti avaa merellisiä näkymiä ja sen 
varrelle sijoittuu mm. uimapaikkoja, saunoja, lähilii-
kuntamahdollisuuksia ja venelaitureita. 

Vartiosaaresta rakentuu uusi, ekologisesti kestävä 
kaupunginosa. Saaren läpi kulkee pyöräilyn laatu-
käytävä eli baana, joka nopeuttaa monen itähelsin-
kiläisen työmatkareittejä. Kaupunkiviljely korttelipi-
hoilla ja viljelypalsta-alueilla jatkaa saaren puutarha-
kulttuuriperinnettä. Hulevesistä ja niiden käsittelys-
tä tulee virkistysalueita rikastava elementti, joka nä-
kyy kaupunginosan ilmeessä viherkatoista ja kau-
punkimaisista vesiuomista viehättäviin vesialtaisiin, 
joissa hulevesiä kootaan ja puhdistetaan. 

Vartiosaaren uudisrakentamisen volyymi ja sen ai-
heuttama asukasmäärä johtavat luonteeltaan mel-
ko kaupunkimaisiin, laadukkaisiin ja rakennettuihin 
puistoihin. Rantavyöhykkeet, osa puistoakseleista ja 
kallioalueista säilyvät luonnonmukaisempina aluei-
na.

Havainnekuva:Sunnanvikin huvila virkistys- ja palvelukäytössä, 2015, 
Studio Puisto Arkkitehdit Oy, Ksv.

Kuva: Hulevesipainanne kasveineen, N Strengell, 
Ksv.
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Kuva: Kaislikko, A-K Aalto, Ksv.

    
      

     
    

     
     

   
     

     
     

     
     

     
      

     
       

     
      

   

    
    
     

     
 

      
      

      
       

        
     

    
     

      
     

     
    

     
     

   

Vesi on virkistysalueiden kiehtovin ja puoleensa-
vetävin elementti - Vartiosaaren merellinen sijainti, 

pitkä rantaviiva ja upeat näkymät itäiseen saaristoon 
tarjoavat virkistysalueille hienot lähtökohdat, 2014, H 

Ahvenainen, Ksv.

Kuva: Rantareitti puuterassilla, H Ahvenainen,
Vartiosaari-projekti, 2014, Ksv.
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Saaren virkistysalueiden rungon muodostavat saa-
ren poikki kulkevat kolme viherakselia. Nämä akselit 
muodostavat toisaalta ekologisen yhteyden lepak-
kokannalle ja toisaalta tarjoavat nopean yhteyden 
rantaan saaren suljetummasta sisäosasta. Viherakse-
lit vaihtelevat luonteeltaan: saaren eteläisin viherak-
seli on melko kaupunkimaista ja rakennettua kau-
punkitilaa torialueineen ja venesatamineen, keskim-
mäiselle viherakselille sijoittuu suuri kaupunginosa-
puisto ja pohjoisin viherakseli on moderni metsä-
puisto tarjoten lepakkokannalle turvallisen yhtey-
den saaren poikki.  Vartiosaaren rantoja kiertää veh-
reä, luonnonmetsien kehä, myös saaren itäpuolen 
korkeat kallionlaet lakimetsiköineen jäävät entisel-
leen.

Vartiosaareen ei esitetä uusia, suuria urheilutoimin-
toja, koska Laajasalon liikuntapuisto monipuolisine 
liikuntakenttineen sijaitsee alle kilometrin etäisyy-
dellä.

Vartiosaareen tulee kaksi pienvenesatamaa sekä 
useita pienimuotoisempia venepaikkoja, mm. vie-
railulaitureita, soutuvene- ja kanoottivalkama sekä 
telarantoja. Saaren länsiosaan, Satamakylään, sijoit-
tuu suurempi satama-alue, yli satapaikkainen pien-
venesatama, jossa on myös vierailulaituri. Vanhasta 
Draknäsin huvilasta on mahdollista kunnostaa ve-
neilyn tukikohta kahvilapalveluineen ja sosiaalitiloi-
neen. Perinteisesti venesatamat ovat talvisin autioi-
ta, mutta Vartiosaaren venesatama-alueelle on aja-
teltu vuorottaiskäyttöä talviuintikeskuksena, jolloin 
samat palvelut toimisivat vuoden ympäri.

6.6 Luonnonympäristö 

Rakentaminen tulee vaikuttamaan Vartiosaaren 
luonnonympäristöön paljon, mutta Vartiosaaren 
tärkeimmät luontokohteet ja tunnuspiirteet säilyvät 
rakentamisesta huolimatta. Hienoimmat kalliot on 
osoitettu kaavassa viheralueiksi ja kulttuurihistorial-
lista rantavyöhykettä kehitetään asuin- ja virkistys-
alueena siten, että luonnonympäristöä voidaan säi-
lyttää mahdollisimman paljon. 

6.7 Ekologinen, sosiaalinen ja 
kulttuurinen kestävyys 

Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan toimimista 
luonnon kantokyvyn rajoissa, luonnonvarojen kes-
tävää käyttöä ja luonnon monimuotoisuuden säily-
mistä. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa oikeudenmu-
kaisuutta, erilaisuuden hyväksymistä, tasa-arvon to-
teutumista, turvallisuutta, avoimuutta ja yhteistyö-
tä. Se liittyy myös elinympäristön laatuun ja viihty-
vyyteen, terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun, 
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiin, syrjäyty-
misen ehkäisyyn, yhteisöön kuulumiseen. Kulttuuri-
nen kestävyys puolestaan käsittää kulttuurisen mo-
nimuotoisuuden ja kulttuuri-identiteetin vaalimi-
sen, kulttuuriperinnön ja arvokkaiden maisemakoh-
teiden säilymisen.

Vartiosaaren osayleiskaavan tärkeä tavoite on mah-
dollistaa ilmastonkestävän kaupunginosan rakenta-
minen. Ilmastonkestävä / ”climate proof” Vartiosaari 
on ilmastotavoitteisiin pyrkivän Helsingin tapa teh-
dä uusi kaupunginosa. 

Alueesta pyritään tekemään kestävää liikkumista 
edistävä ja mahdollisimman riippumaton autoilus-
ta. Joukkoliikenne suunnitellaan siten, että raitio-
tieyhteys keskustasta Kruunuvuorenrannan kautta 
voi jatkua Vartiosaareen. Vartiosaaren poikki suunni-
tellaan pyöräilyn ja jalankulun reitti, joka on osa laa-
jempaa keskustasta Vuosaareen suunniteltua pyö-
räilyn laatukäytävää. Laadukas kevyen liikenteen 
suunnittelu ja järjestäminen edistää kestävää liikku-
mista. Lähimatkailua edistetään saaressa ja saareen.
Tarkemmassa kaavoituksessa pyritään integroimaan 
strategista ja laajaa tukea puurakentamiselle, joka 
on tehokas keino rakentamisen aikaisten päästö-
jen hillitsemiseksi. Myös muita ympäristöä mahdol-
lisimman vähän kuormittavien rakentamistapojen, 
rakenteiden ja materiaalien käyttöä edistetään.

Viheralueiden huolellisella suunnittelulla, monipuo-
lisella kasvillisuudella, viherkatoilla ym. kompensoi-
daan rakennettujen alueiden tuottamia kasvihuone-
päästöjä ja luonnonvaraisen kasvillisuuden vähene-
mistä.

Alue rakennetaan mahdollisimman tiiviiksi saaren 
keskiosaan, ja ranta-alueet säilyvät virkistykseen. 
Saaren kulttuuriperintö ja tärkeimmät maisemakoh-
teet huomioidaan. Rakennukset suunnataan edulli-
siin ilmansuuntiin. Yhteistilojen suunnittelulla (asu-
kastilat, saunat, yhteiset viljelypalstat) ja yhteisöl-
lisyyden mahdollistamisella edistetään sosiaalista 
kestävyyttä.  

Kuva: Esimerkki hulevesilammesta, N Strengell, Ksv.
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Energianäkökulma on yhtenä merkittävänä osana 
mukaan Vartiosaaren suunnittelussa. Aurinkoener-
gian käyttöä mahdollistetaan sähköntuotannossa, 
sekä kehitetään aurinkolämmön kausivarastointi-
ratkaisuja. Helen Oy:n ja VTT:n tekeillä olevan ener-
giaselvityksen ja SunZeb-tutkimushankkeen tulok-
sia hyödynnetään  Vartiosaaren energiajärjestelmän 
suunnittelussa.

Ilmastonmuutokseen sopeutumistoimet huomioi-
daan suunnittelussa. Ne liittyvät pääasiassa raken-
tamisen korkoon suhteessa vesistöihin, hulevesien 
hallintaan ja mikroilmaston huomioimiseen. Vartio-
saaren hulevesien hallintasuunnitelma valmistuu 
syksyllä 2015. 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (Ara) valmis-
telee monialaisille tiimeille suunnittelukilpailua, jon-
ka avulla haetaan yleispäteviä ja mallinnettavia rat-
kaisuja kestävän, energiatehokkaan ja kohtuuhintai-
sen asuntorakentamisen ajankohtaisiin kysymyksiin. 
Vartiosaari toimii kilpailussa alustana uusien näkö-
kulmien esille nostamisessa. Kilpailun tuloksia voi-
daan hyödyntää Vartiosaaren tarkemman kaavoitus-
työn pohjana. 

Kuvat: Asukkaiden pyykikuivatusta ja kierrätyspiste, 
2015, M Viikilä, Vartiosaari-projekti, Ksv.

Alla olevan kuvan lähteenä käytetty valokuvaa, joka 
löytyy osoitteesta: http://static1.businessinsider.com/

image/51ccace069bedd932700001c-1200/fueled-
office-tour-bi-dng-8980.jpg







48

6.8.2 Pyöräily ja jalankulku

Saaren sisäiset välimatkat ovat lyhyitä, joten jalan-
kulku ja pyöräily tulevat olemaan kilpailukykyisiä 
liikkumismuotoja. Myös Laajasalon keskuksen pal-
velut ovat alle kahden kilometrin päässä Vartiosaa-
resta, mikä mahdollistaa päivittäispalveluiden käyt-
tämisen kävellen tai polkupyörällä. Vartiosaarta kier-
tää rantareitti, jonka pääasiallinen tavoite on toimia 
virkistysreittinä.

Vartiosaari on osa tulevaa pyöräilyn laatukäytävien 
eli baanojen verkostoa. Baanojen verkkosuunnitel-
massa on esitetty yhteys keskustasta Kruunuvuo-
renrannan, Laajasalon ja Vartiosaaren kautta Vuo-
saareen. Baanaverkon toteutuessa Vartiosaaresta on 
nopea yhteys polkupyörällä kantakaupunkiin sekä 
Laajasalon ja Vuosaaren kautta muualle kaupunkiin.

Vartiosaaren suunnittelussa varaudutaan, että baa-
na voidaan toteuttaa omalle väylälleen erilliseksi 
autoliikenteestä. Tähän vaiheeseen liittyy vahvasti 
Ramsinsalmen sillan ja Ramsinniemen baanayhtey-
den toteuttaminen. Ensi vaiheessa baanayhteys voi-
daan toteuttaa pyöräkaistoina Vartiosaaren kokoo-
jakadulla.

Tavara- ja sähköavusteisten polkupyörien käytön 
mahdollinen yleistyminen tulisi huomioida tarkem-
massa suunnittelussa.

Jalankulkijat ovat Vartiosaaressa erityisasemassa. 
Katuympäristöistä tehdään viihtyviä. Kävelyetäisyy-
dellä sijaitsevat meri, virkistysmahdollisuudet ja tär-
keimmät palvelut. Yhteydet joukkoliikenteen pysä-
keille tehdään mahdollisimman houkutteleviksi. Es-
teettömyys huomioidaan katujen suunnittelussa, 
jotta yhteydet ovat kaikkien saavutettavissa.

6.8.3 Autoliikenne

Autoliikenne on välttämätön osa jokaista asuinaluet-
ta, joten myös autoliikenteelle varataan riittävät olo-
suhteet. Autoliikenteen yhteydet palvelevat asukkai-
den ja vieraiden lisäksi mm. välttämätöntä huolto- 
ja pelastusliikennettä. Tavoitteena on autoriippuma-
ton alue, jossa autoilu on mahdollista, mutta ei vält-
tämätöntä ja suunnitteluratkaisuilla kannustetaan 
kestävien kulkutapojen käyttöön. 

Vartiosaaren katuverkko perustuu alueen keskel-
lä kulkevaan kokoojakatuun sekä sitä täydentäviin 
tonttikatuihin. Kokoojakadun liikennemäärät ovat 
suurimmillaan alueen lounaisosassa (arviolta 6000-
8000 ajon/vrk) ja pienimmillään alueen koillisosas-
sa. Ramsinsalmen sillalla autoliikenne on kielletty lu-
kuun ottamatta pelastusajoa. Saaren läpiajon estä-
minen rakenteellisilla ratkaisuilla on tärkeää jatko-
suunnittelussa.

6.8.4 Pysäköinti

Vartiosaaren pysäköinnin suunnittelua ohjaa kau-
punginhallituksen hyväksymä Helsingin pysäköin-
tipolitiikka. Vartiosaaren pysäköinnin tulee mm. tu-
kea kestävää liikkumista sekä asumiskustannusten 
kohtuullistamista.

Vartiosaaresta suunnitellaan autoriippumatonta 
asuinaluetta. Tavoitteeseen liittyy erityisesti hyvä 
joukkoliikenteen palvelutaso ja hyvät jalankulku- ja 
pyöräilymahdollisuudet. Myös pysäköinnin ja siihen 
liittyvien palvelujen, kuten alueellisten yhteiskäyttö-
autojen, tulee tukea tavoitetta.

Pysäköintipaikkojen mitoituksen taustalla on kau-
punkisuunnittelulautakunnan 7.2.2012 hyväksymä 
autopaikkojen laskentamääräohje. Alle 600 metrin 
päässä raideliikenteen pysäkistä asuinkerrostalojen 
mitoitusohje on 1 ap/120 k-m2. 300 000 k-m2 tar-
koittaisi tällöin noin 2500 autopaikkaa. Keskittämällä 
pysäköintiä laitoksiin (vähintään 100 nimeämätön-
tä pysäköintipaikkaa) voidaan vähentää pysäköinti-
paikkamäärää 10 %. Edellyttämällä yhteiskäyttöau-
tojen pysäköintipaikkoja voidaan ohjeen mukaan 
tarvittavaa paikkamäärää vähentää 3 %. Pysäköin-
tinormit määritellään asemakaavassa, jolloin tarkis-
tetaan voimassaolevien laskentaohjeiden tarkoituk-
senmukaisuus Vartiosaaren tavoitteiden kannalta.

Vartiosaaren suunnitteluperiaatteiden yhteydessä 
kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti selvitys-
tä, onko mahdollista tehdä alueesta vähäautoinen 
sijoittamalla pysäköintipaikat tai pysäköintiluolan 
suuaukko Laajasalon puolelle tai saaren puolella 
mahdollisimman lähelle siltaa. 2500 autopaikan si-
joittaminen pienelle alueelle tarkoittaisi mittavien 
pysäköintiluolien tai -laitosten rakentamista. Saa-
ren Laajasalon puoleisessa päässä ei ole merkittä-
viä kallioresursseja, joita voisi hyödyntää kallioluolan 
rakentamisessa. Yksi mittava pysäköintiluola saaren 
etuosassa edellyttäisi rakentamista 4-5 kerrokseen 
ja osin merenpinnan alapuolelle sekä mahdollises-
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ti kolmea ulosajoyhteyttä. Pysäköintiluolan raken-
tamiskustannukset kasvaisivat ratkaisussa tarpeet-
toman suuriksi. Kävelymatkat saaren muista osista 
muodostuisivat myös kohtuuttoman pitkiksi. Lisäk-
si suuret pysäköintilaitokset sitoisivat toteutusajan-
kohtaansa usean asuntorakentamishankkeen, jol-
loin hankkeiden käynnistyminen vaikeutuu.

Suunnitteluperiaatteena on, että kerrostalovaltai-
silla alueilla pysäköinti on keskitettyä; maanalaisis-
sa tiloissa, pysäköintilaitoksissa tai pihakansien al-
la. Muilla alueilla pysäköinti on maantasossa. Pysä-
köinnin keskittäminen sopivassa mittakaavassa on 
järkevää. Pysäköintilaitoksissa autopaikkojen nimi-
koimattomuus mahdollistaa niiden tehokkaan käy-
tön, jolloin tyhjiä autopaikkoja on mahdollisimman 
vähän.

Pysäköinnin hintaan vaikuttaa erityisesti se, missä 
pysäköintipaikat sijaitsevat. Lähtökohtaisesti kal-
leinta on pysäköinti kallioluolassa ja edullisinta py-
säköinti maantasossa tai maanpäällisessä pysäköin-
tilaitoksessa. Suuremmissa pysäköintilaitoskoko-
naisuuksissa päästään pääsääntöisesti autopaikkaa 
kohden alhaisempiin kustannuksiin. Pysäköintirat-
kaisujen tulisi osaltaan tukea myös rakentamiskus-
tannusten kohtuullistamista huomioiden kuitenkin 
asuinalueen viihtyvyyteen liittyvät arvot.

Vartiosaaren uuden asuinalueen kolme kylää mah-
dollistavat erilaisia ja eri hintaisia pysäköintiratkaisu-
ja. ”Sataman” ja ”Laakson” kylissä pysäköintipaikat on 
suunniteltu pääosin keskitetysti laitoksiin, pihakan-
sien alle tai rinteeseen porrastuvina pysäköintikan-
sina. Kylien reuna-alueilla, joissa rakentaminen ma-
daltuu, on myös tonttikohtaista maantasopysäköin-
tiä. ”Kukkulan” kohdalla olevat hyvät kallioresurs-
sit mahdollistavat kylän alle keskitetyn 2-kerroksi-
sen kalliopysäköintiluolan. Pysäköinnin tarkempaa 
suunnittelua jatketaan asemakaavavaiheessa.

Keskitettyjen pysäköintiratkaisujen osalta olisi hy-
vä tutkia vaiheittain rakentamisen mahdollisuuksia. 
Esimerkiksi pysäköintilaitosten laajentamismahdolli-
suudet tarvittaessa tulisi selvittää. Vaiheittain toteu-
tumisen suurimpana haasteena on kuitenkin uusien 
paikkojen rakentaminen, jos niiden toteutusvastuu 
on tulevilla taloyhtiöillä. 

Vartiosaari rakentuu todennäköisesti 2020-luvulla, 
joten liikkumistottumusten muutosta tulee seura-
ta ja kyetä ennakoivaan suunnitteluun. Pysäköintiin 
liittyvät voimakkaasti liikkumisen ohjaus, yhteiskäyt-
töautojen tulevaisuus sekä muut liikkumisen ja py-
säköinnin innovaatiot. Näiden asioiden huomioimi-
nen suunnittelussa on tärkeää. Mm. rakennettujen 
robottiparkkien kokemuksia voidaan hyödyntää jat-
kossa. Myös autopaikkanormin pienentämistä osa-
aluekohtaisesti ja autottomia kortteleita tulee tar-
kastella jatkosuunnittelun yhteydessä.

Polkupyörien pysäköintipaikkoihin kiinnitetään 
myös erityistä huomiota, mukaan lukien tavara- ja 
sähköavusteiset polkupyörät.

6.8.5 Vesiliikenne ja sillat

Vartiosaareen on suunniteltu siltoja Laajasalosta Re-
posalmen yli ja Vuosaaresta Ramsinsalmen yli. Re-
posalmen sillalla kulkevat jalankulkijat, pyöräilijät, 
joukkoliikenne ja autot. Reposalmen sillan alikulku-
korkeus on noin 5 m, jolloin moottoriveneet ja ve-
sibussit mahtuvat sen ali. Purjeveneet ja muut kor-
keammat veneet kulkevat jatkossa Ramsinsalmen 
kautta.

Ramsinsalmen siltaa suunnitellaan jalankulkijoille, 
pyöräilijöille sekä joukkoliikenteelle. Sillalla varau-
dutaan uuden yleiskaavan mukaiseen Saaristoratik-
kaan. Ramsinsalmen molemmat rannat ovat maas-
toltaan sellaisia, että silta tulee luonnostaan sijait-
semaan hyvin korkealla. Sillan alikulkukorkeudeksi 
tulee yli 20 m, jolloin suurin osa purjeveneistä pää-
see sillan ali.

Siltayhteyksien lisäksi on tarkasteltu, olisiko vesilii-
kenteeseen perustuva liikennejärjestelmä tarkoituk-
senmukainen (Strafica, 2013). Tarkastelussa tode-
taan, että jos Vartiosaari muutetaan asuinkäyttöön, 
on silta käytännössä ainoa järkevä tapa hoitaa liiken-
neyhteydet. Lossityyppisen järjestelmän ongelmia 
olisivat mm. kustannukset, liikennöinnin kapasiteet-
ti ja henkilöautojen pysäköinnin järjestäminen.

Vartiosaaren säännöllisen vesireittiliikenteen kehit-
täminen liittyy tiivisti koko Helsingin ja pääkaupun-
kiseudun saariston virkistysmahdollisuuksien paran-
tamiseen. Vartiosaari on luonteva pysähdyspaikka 
reittiliikenteelle myös jatkossa. 
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6.9 Palvelut ja toimitilat 

Kruunuvuorenrannan, Laajasalon ja Vartiosaaren 
asukasluku kasvaa oleellisesti uudis- ja täydennys-
rakentamisen myötä. Alueen suunnitelmat mahdol-
listavat rakentamista lähes 30 000 uudelle asukkaal-
le. Lisäys on merkittävä ja tukee palvelu- ja elinkei-
notoiminnan kehittymistä koko saarinaapurustos-
sa. Vartiosaari näyttäytyy houkuttelevana erityises-
ti virkistysnäkökulmasta, kun mahdolliset uudet liik-
kumisyhteydet Laajasalosta Vartiosaaren ja edelleen 
Vuosaareen parantavat alueen saavutettavuutta ja 
sitovat sen osaksi saaristokaupunginosien nauhaa.

Vartiosaaren palveluita on tarkasteltu yhdessä Laaja-
salon kanssa, jossa lähin liike- ja palvelukeskusta on 
Yliskylässä. Erikoispalvelut löytyvät Herttoniemes-
tä, Itäkeskuksesta ja kantakaupungista. Kun tulevai-
suuden mahdollinen yhteys Ramsinniemen kautta 
Vuosaareen toteutuu, on myös Vuosaaren monipuo-
linen keskusta liikkeineen, kulttuuripalveluineen, ur-
heilu- ja virkistyspalveluineen sujuvasti saavutetta-
vissa. Tulevaisuudessa Laajasalon palvelut muuttu-
vat, kun uusi liikekeskus korvaa nykyisen ja Laaja-
salon terveysasema siirtyy Kalasataman terveysase-
malle. Suunnitelmien mukaan Laajasalon kirjasto ja 
nuorisotilat rakennetaan uuden liikekeskuksen yhte-
yteen ja vanha kirjastorakennus puretaan. 

Vartiosaari tukeutuu osin Laajasalon palveluihin, 
mutta peruspalvelut löytyvät omalta saarelta. Li-
säksi Vartiosaareen varataan tilaa yksityiselle liike- 
ja palvelutoiminnalle. Vartiosaaren toimitilat sijoit-
tuvat kolmeen kylään, saaren keskellä kulkevan ka-
dunvarren kivijalkatoimitiloihin sekä rantavyöhyk-
keen huvila-alueille.

Tilavaraukset

Vartiosaaren osayleiskaavaluonnokseen on tehty ti-
lavaraukset peruspalveluille sekä yksityisten toimi-
joiden toimitilarakentamiselle. Toimitiloja alueelle 
on arvioitu toteutuvan yhteensä noin 30 000 k-m2. 
Osayleiskaava mahdollistaa myös tätä suuremman 
määrän.

Koulu- ja päiväkotipalveluille on varattu tilaa yh-
teensä noin 15 000 k-m2 julkisten ja yksityisten toi-
mijoiden käyttöön. Muulle yksityiselle liike- ja pal-
velutoiminnalle on arvioitu rakennettavaksi noin 15 
000 k-m2 alueen kivijalkatiloihin. Edellisten lisäksi 
alueen ranta- ja huvilavyöhykkeelle on mahdollis-
tettu tilaa elinkeino- ja palvelutoiminnalle nykyisten 
huviloiden sekä alueen täydennysrakentamisen yh-
teyteen. Jokaisella alueella on mahdollista edistää 
myös kotona tai yhteisössä tehtävää paikallista työ-
tä. Palvelutarjontaa lisäävät myös virkistysmahdolli-
suudet Vartiosaaren rannoilla.

Kuva: Kotona ja yhteisöissä tehtävä työ on mahdollisuus, joka elävöittää ja lisää yhteisöllisyyttä Vartiosaaren 
kylissä, perspektiivikuva 2014, T Arjanko, Aalto-yliopisto, Ksv.
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Julkiset palvelut

Vartiosaareen on varattu tilaa koululle, kahdelle jul-
kiselle päiväkodille sekä yksityisen palvelutarjoajan 
päivähoitotoiminnalle. Koululle ja yhdelle päiväko-
dille on varattu tilat alueen keskimmäisestä kylästä, 
”Laaksosta”. Toisen päiväkodin ja yksityisten toimijoi-
den tilavaraukset ovat alueen kivijalkatiloissa, muu-
alla asuinkortteleissa tai huvila-alueella. 

Vartiosaaren peruskoulu on mitoitettu 580–800 op-
pilaalle sekä saaren 1-2 päiväkotia 300–400 lapselle. 
Koulun kooksi on arvioitu 8 000 - 10 000 k-m2 ja yh-
den päiväkotiyksikön kooksi noin 1 500 k-m2. Kivijal-
kapäiväkotien ulkoilutoiminnoille on varattava tilaa 
tontilta, läheisestä puistosta tai päiväkotien pihoil-
ta. Vartiosaareen on varattu myös tilaa leikkipuistol-
le. Koulun tarvitsemat isommat liikuntapaikat ja ken-
tät sijaitsevat Laajasalon liikuntapuistossa.

Koulu- ja päiväkotitilojen yhteydessä on mahdollista 
järjestää muiden hallintokuntien palvelutoimintaa, 
esimerkiksi nuorisotoimen, työväenopiston tai kau-
punginmuseon pedagogista toimintaa. Vartiosaaren 
asuinrakentamisen yhteyteen on mahdollista raken-
taa sosiaali- ja terveyspalveluiden erityisasumiskoh-
teita, esimerkiksi vanhuksille, mielenterveys- ja päih-
depalveluasiakkaille ja vammaisille.

Elinkeinot ja kauppa Vartiosaaressa

Vartiosaari on asumisen ja virkistyksen saari, jon-
ka työpaikkarakentaminen on pienimittakaavaista 
ja työ pääosin pienten yksityisten toimijoiden työ-
tä. Alueen asukasluku mahdollistaa lähinnä paikal-
lista liiketoimintaa, mutta merellisyys voi houkutel-
la alueelle myös paikkaan sopivia erikoisliikkeitä ja 
palveluita, erityisesti vapaa-aikaan, virkistykseen, lä-
himatkailuun ja kulttuuriin liittyvä työpaikkoja. Ti-
laa elinkeinotoiminnalle on varattu rakennusten ki-
vijalkoihin saaren kylissä, mutta myös alueen ranta-
vyöhykkeelle.

Saaren kolmen kylän työpaikkaprofiilit erottuvat 
toisistaan. ”Sataman” alueella työpaikat painottu-
vat merelliseen virkistykseen ja alueen kaupallisiin 
palveluihin, ”Laakso” on julkisten palvelujen ohella 
yksityisten kivijalkaliiketilojen aluetta ja itäisin ky-
lä, ”Kukkula”, on kivijalkojen yksityisten liikkeiden ja 
palveluiden alue.

Vartiosaaren asukaspohja mahdollistaa 1-2 päivit-
täistavarakauppaa ja erikoisliikkeitä. Kaupalle arvi-
oitu tila Vartiosaaressa on noin 5 000 k-m2. Kysyntää 
riittää esimerkiksi pienelle liiketoiminnalle ja palve-
luille; erikoisliikkeille, kahviloille, ravintoloille ja alu-
eella tehtävälle toimistotyölle. 

”Sataman” ja ”Kukkulan” alueille on mahdollista to-
teuttaa paikallisia ominaispiirteitä hyödyntäviä ve-
tovoimaisia vierailukohteita. Tällaisia kohteita voivat 
olla esimerkiksi pieni saaristouimala, sauna- ja kyl-
pylärakennus tai majoitusliikkeet. Arvioitu tilantar-
ve vetovoimaisten kohteiden toiminnalle Vartiosaa-
ressa on noin 2 000 - 7 000 k-m2.

Huvila- ja ranta-alueen palvelut ja työpaikat 

Huvila- ja ranta-alueen toiminnot kohottavat alueen 
matkailuprofiilia. Rantojen yhteydestä löytyvät me-
rellisen elinkeinotoiminnan sekä virkistykseen liitty-
vien julkisten ja yksityisten palveluiden mahdolliset 
paikat.

Osayleiskaava mahdollistaa palvelutoiminnan ran-
tavyöhykkeen huviloissa. Huvilavyöhykkeeltä löy-
tyy mahdollisuuksia niin yksityisille kuin kolman-
nen sektorin toimijoille sekä julkisille palveluille. 
Kaksi saaren arvokasta, kaupungin omistamaa huvi-
laa, Sunnanvik ja Kaislikko, on osoitettu palvelukäyt-
töön. Muissa huviloissa on mahdollistettu sekä asu-
minen että palvelutoiminta. Tällä hetkellä moni hu-
viloista on vuokrattu kaupungin hallintokunnille tai 
yhteisöille, joiden toiminta voi niissä jatkua tulevai-
suudessa. Vanhojen huviloiden kerrosala on nyt noin 
10 000 k-m2 ja lisärakennusmahdollisuuksia alueelle 
on osoitettu noin 5 000 k-m2. 

Vartiosaaren ympäri kulkeva rantareitti, saaren puis-
tot, mahdollisesti huviloiden palvelut sekä saaren sa-
tamat ja ranta-alueet saunoineen, uimapaikkoineen, 
laitureineen sekä veneilijöiden ja melojien pysäh-
dyspaikat ovat kaupungin ja yksityisten toimijoiden 
tarjoamia mahdollisia virkistyspalveluita. Alueen 
kahteen satamaan on varattu yhteensä noin 170 ve-
nepaikkaa asukkaiden sekä muiden kaupunkilaisten 
ja vierailijoiden käyttöön, mikä mahdollistaa merelli-
sen liiketoiminnan veneilyn yhteydessä. Alueen ve-
tovoimaiset kohteet löytyvät todennäköisesti myös 
rantavyöhykkeen tuntumasta.
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6.10 Yhdyskuntatekninen huolto

Kaava-alueelle rakennetaan normaalit yhdyskunta-
teknisen huollon palvelut, jotka liitetään noin kilo-
metrin päässä sijaitseviin Laajasalon teknisen huol-
lon runkoverkostoihin. Liittäminen saattaa edellyt-
tää runkoverkostojen ja -laitosten tehostamista Laa-
jasalossa. Kaava-alueen alustava yhdyskuntateknis-
ten verkostojen yleissuunnitelma laaditaan osayleis-
kaavan ehdotusvaiheessa ja sen suunnittelualuet-
ta laajennetaan Laajasaloon asemakaavavaiheessa.

Konsulttityönä ovat parhaillaan selvitettävinä hule-
vesien hallintamahdollisuudet niin, että parannet-
taisiin ympäristön vesitasapainon säilymistä, hule-
vesien hyödyntämistä ja vesistä saatavaa elämyksel-
lisyyttä.
 
Yhteistyössä Helen Oy:n ja Asumisen rahoitus- ja ke-
hittämiskeskus ARA:n kanssa laaditaan Vartiosaaren 
energiaselvitys aluetason mahdollisuuksista ja ener-
giavirroista painottuen lämmitys-, jäähdytys- ja säh-
könkäyttöön, uusiutuvan energia hyödyntämispo-
tentiaaliin ja vaihtoehtoisten energiantuotantotapo-
jen kasvihuonekaasupäästöihin.

6.11 Maaperän rakennettavuus, 
pohjarakentaminen

Hyvästä maaperästä johtuen lähes kaikki uusi ra-
kentaminen voidaan perustaa suoraan pohjamaan 
tai kallion varaan. Saaren keskiosan pehmeiköllä vä-
häinen esirakentaminen voidaan toteuttaa toimija-
kohtaisesti. Läntisen venesatama-alueen ja sitä si-
vuavan torin ja asuinkortteleiden esirakentaminen 
toteutettaneen alueellisesti. Topografian jyrkkäpiir-
teisyys asettaa paikoin haasteita maankäytön jatko-
suunnittelulle.

6.12 Ympäristöhäiriöt

Valtioneuvoston asettamat melun ja ilmanlaadun 
ohjearvot sekä raideliikenteen aiheuttamat tärinän 
ja runkoäänen suositusarvot voidaan ottaa huomi-
oon asemakaavoitusvaiheessa. 

6.14 Nimistö

Vartiosaaressa suoritettiin kesällä 2014 nimestys eli 
nimien keruu. Nimiä kerättiin haastattelemalla saa-
ren asukkaita ja muita käyttäjiä. Nimestyksen tulok-
sena saatiin 334 nimeä, jotka jakautuivat 202 eri koh-
teelle. Nimestyksen tulos on tallennettu myös Ko-
tuksen (Kotimaisten kielten keskus) nimiarkistoon. 
Kerättyjä nimiä voidaan hyödyntää Vartiosaaren ni-
mistösuunnittelussa.

Kaavakartta seuraavalla aukeamalla: 
Vartiosaaren osayleiskaavan luonnos, kaavakartta 2015, Vartiosaari-projekti, Ksv.
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7 OSAYLEISKAAVALUONNOS 
7.1 Asuntoalueet (AK, A, AP, AP/P/s, 
RA/s)

Suunnittelualue on periaatteiltaan jaettu kahteen 
osaan. Rantavyöhykkeellä rakentaminen tulee so-
vittaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympä-
ristöön. Keskiosan tiivis ja kerrostalovaltainen alue 
rakennetaan omaleimaiseksi saaristokaupungino-
saksi.  

Uudisrakentamisella on kolme asuntoaluemerkin-
tää: kerrostalovaltainen asunto-alue (AK), asunto-
alue (A), pientaloalue (AP). Asuinkortteleiden mer-
kintöihin (AK, A, AP) sisältyvät myös palvelut, liike-
tilat ja korttelipuistot. Kerrostalovaltaisella (AK) alu-
eella pysäköinti on keskitettyä.

Pääosa huvila-alueesta on osoitettu sekä pientalo-
asumiseen ja/tai palveluille (AP/P/s) siten, että ra-
kentaminen soveltuu kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaaseen ympäristöön Alueen maisema-, puutarha- 
ja kulttuurihistorialliset arvot tulee säilyttää. Alueen 
täydennysrakentaminen on mahdollista siten, et-
tä rakentaminen soveltuu mittakaavaltaan, raken-
tamistavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan ra-
kennuskantaan ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaa-
seen ympäristöön. 

Muutama yksityisomistuksessa oleva loma-asunto 
on osoitettu loma-asumiselle (RA/s) siten, että ra-
kentaminen soveltuu kulttuurihistoriallisesti arvok-
kaaseen ympäristöön.

7.2 Julkisten palvelujen ja hallinnon 
alue. (PY)

Suunnittelualueelle on varattu kaksi korttelia koulua 
ja päiväkotia varten. Mikäli tilatarpeita on enemmän, 
kerrostalojen kivijalat ja myös huvilat mahdollistavat 
palvelutoiminnat.

7.3 Palvelujen ja hallinnon alueet 
(P/s)

Arvokkaimmat kaupungin omistamat huvilat, Sun-
nanvik ja Kaislikko, jotka sijaitsevat puistoalueen yh-
teydessä, on osoitettu palvelukäyttöön. Alueelle saa 
sijoittaa talousrakennuksia siten, että rakentaminen 
soveltuu mittakaavaltaan, rakentamistavaltaan ja si-
jainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön.

7.4 Virkistysalueet (V, VP, V/s, VP/s, 
RP)

Virkistysalueeksi (V) on merkitty alueet, joilla ei ole 
merkittäviä suojelullisia arvoja. Virkistysalueet, joi-
den luonto-, maisema-, ja kulttuurihistorialliset sekä 
geologiset arvot tulee säilyttää (V/s), sisältävät kysei-
siä arvoja ja ne tulee tutkia ja rajata tarkemmin ase-
makaavoitusvaiheessa.

Puistoiksi (VP) on merkitty rakennettavat puistoalu-
eet, jotka sisältävät myös erilaisia virkistykseen liit-
tyviä toimintoja. VP/s -merkityissä puistoissa tulee 
huomioida luonto-, maisema- ja kulttuurihistoriallis-
ten sekä geologisten arvojen lisäksi myös puutarha-
arvot. Saaren keskeinen laakso on merkitty palsta-
viljelyalueeksi (RP), jota laajennetaan nykyisestään.

Ulkoilureiteiksi on merkitty rantoja kiertävä reitti ja 
tärkeimmät saaren poikki johtavat viherreitit. Mer-
kityt ulkoilureitit ovat ohjeellisia, tarkempi sijainti 
määritellään asemakaavavaiheessa. 

7.5 Suojelualue (SL)

Suunnittelualueella on yksi luonnonsuojelualue, 
rantaruttojuuren kasvupaikka.

7.6 Venesatama-alueet (W/LV)

Alueelle on varattu kaksi venesatamaa. Reposalmen 
pohjoispuolella olevaan lahteen osoitetun pienve-
nesataman venepaikat palvelevat pääasiassa Vartio-
saaren asukkaita. Satamassa on myös vuorovenelai-
turi. Toinen pienempi satamavaraus on Kaislikon län-
sirannalla ja se on varattu lähinnä Vartiosaaren asuk-
kaiden purjeveneille.

7.7 Vesialueet (W, w-1, w-2)

Vesialueeksi on merkitty Vartiosaarta ympäröivät 
vesialueet. Merkintä w-1 osoittaa sillan likimääräi-
sen paikan Reposalmessa. Silta on suunniteltu kevy-
elle, ajonneuvo- ja joukkoliikenteelle. Merkintä w-2 
osoittaa Ramsinsalmen sillan likimääräisen paikan. 
Silta on suunniteltu joukko-, huolto- ja kevyelle lii-
kenteelle.

7.8 Katu- ja liikennealueet

Katualueeksi on osoitettu pää- ja kokoojakadut se-
kä tärkeimmät tonttikadut. Pääkadulle on osoitet-
tu raitioliikenteen yhteystarve Laajasalosta Ramsin-
niemeen. Tonttikadut sisältyvät yleensä korttelialu-
eiden merkintään. Huvila- ja ranta-alueille on mer-
kitty ohjeellisia katuyhteyksiä, joiden tarkempi linja-
us suunnitellaan asemakaavavaiheessa.
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7.9 Suojelukohteet ja säilytettävät 
rakennukset (sr, srs, s-1)

Kaava-alue on osa valtakunnallisesti merkittävää ra-
kennettua kulttuuriympäristöä  (Rky 2009, Helsingin 
höyrylaivareittien kesähuvila-asutus). 

Suurin osa saaren kulttuurihistoriallisesti arvokkais-
ta huviloista ja osa talousrakennuksista on suojeltu 
sr-merkinnällä. Tarkemmat suojelumerkinnät tutki-
taan asemakaavoituksen yhteydessä. 

Yksi suojeltu talousrakennus (srs) on siirrettävä pää-
kadun alta pois. Uusi sijainti määritellään asemakaa-
vassa. Merkinnällä (s-1) on osoitettu saaren huvila-
puutarhakulttuuriin olennaisesti kuuluvia puutarha-
sommitelmia, jotka tulee säilyttää tai palauttaa. 

Yleismääräyksenä rantavyöhykkeellä huvila- ja uu-
disrakennustonttien rajautuminen ympäristöstään, 
puutarhasommitelmien sijoittuminen ja säilytettävi-
en rakennusten muutos- ja korjaustarpeet tulee tut-
kia asemakaavavaiheessa tarkemmin. 

7.9 Yleisiä määräyksiä

Maasto on paikoin jyrkkäpiirteistä ja maaperä kal-
lioista. Näiden ominaisuuksien säilyttämiseksi on 
seuraava määräys: Tontti- ja katualueilla louhinnan 
ja täyttöjen määrä tulee minimoida ja maastonmuo-
dot huomioida. 

Rakentamisessa ja yhdyskuntateknisessä huollossa 
on suosittava energiatehokkaita ja ympäristöystä-
vällisiä menetelmiä ja rakenteita. Tällä määräyksel-
lä halutaan edistää niin materiaalien, menetelmien 
kuin rakennustavankin suhteen energiatehokkuutta 
ja ympäristöä vähän kuormittavien ratkaisujen käyt-
töä.

Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä tulee edis-
tää. Tällä määräyksellä halutaan edistää mm. aurin-
koenergian käyttöä.

Myöhemmin ilmenevien maankäyttötoimintojen ja 
palvelujen sekä rakentamistoimien toteuttamisen 
mahdollistamiseksi kaavassa on seuraava määrä-
ys: Kaikkien maankäyttömuotojen alueille, paitsi SL, 
saa sijoittaa pysyviä ja väliaikaisesti aluerakentamis-
ta palvelevia liikenteen, yhdyskuntateknisen huol-
lon ja massahuollon alueita, tiloja ja laitteita. Sijainti 
ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa selvitysten 
ja ympäristövaikutusarviointien perusteella.

Vartiosaari on kallioista aluetta, joten hulevesien 
imeyttäminen ei ole mahdollista. Kortteli- ja yleisiltä 
alueilla syntyvien hulevesien virtausta tulee hidas-
taa ja niiden hyödyntämistä tulee edistää.

Lähelle rantaviivaa rakennettaessa tulee ottaa huo-
mioon merenpinnan korkeus. Vartiosaaressa on 
muutamia hyvin alavia kohtia, joilla nyt sijaitsee 
rakennuksia. Uusia rakennuspaikkoja ei näihin voi 
osoittaa. 

Vartiosaari on luokiteltu 1. luokan lepakkoalueek-
si. Tämän luontoarvon säilymiseksi määrätään, et-
tä alueella sijaitsee luonnonsuojelulain 49§:n perus-
teella suojeltuja lepakoiden lisääntymis- ja levähdys-
paikkoja tai talvehtimispaikkoja, joita ei saa hävittää. 
Puustoa on hoidettava lajien elinolot huomioon ot-
taen.

Rantavyöhykkeellä huvila- ja uudisrakennustont-
tien rajautuminen ympäristöstään, puutarhasom-
mitelmien sijoittuminen ja säilytettävien rakennus-
ten muutos- ja korjaustarpeet tulee tutkia asema-
kaavavaiheessa tarkemmin. 

Kerrostalovaltaista asuinrakentamista alueella ei saa 
aloittaa ennen kuin raitiovaunuyhteydestä saareen 
on tehty sitova päätös. Vartiosaaren suunnittelussa 
halutaan edistää tehokkaan ja toimivan julkisen lii-
kenteen käyttöä.  Asukkaille halutaan tarjota raitio-
vaunuyhteys jo uudisrakentamisen alkuvaiheessa. 
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8 TOTEUTTAMISEN VAIKUTUSTEN 
ARVIOINTI 
8.1 Vaikutukset 
yhdyskuntarakenteeseen

Kun Vartiosaari yhdistetään mantereeseen silloilla, 
syntyy paikallinen joukko- ja kevyen liikenteen yh-
teys Helsingin keskustaan ja tulevaisuudessa myös 
Vuosaareen. Suora raitiotieyhteys Laajasalon ja 
Kruunuvuoren kautta keskustaan tuo Vartiosaaren 
n. 8 km päähän keskustasta. Yhteyden myötä Vartio-
saaren kaupunkirakenteellinen asema Itä-Helsingis-
sä muuttuu keskeisemmäksi. Vartiosaaren rakenta-
minen tukee Itä-Helsingin kehityssuuntaa ja muo-
dostuu osaksi merellisten kaupunginosien ”nauhaa” 
(Kalasatama- Kruunuvuori - Laajasalo - Vartiosaari - 
Vuosaari).

Vartiosaari liittyy tiiviisti Laajasalon kaupunkiraken-
teeseen, ja itäisen Helsingin kaupunkirakenne jat-
kuu Vartiosaaren kautta Vuosaareen. Yhdyskuntara-
kenne tiivistyy ja eheytyy paikallisesti, ja on tämän 
myötä ekologisesti ja taloudellisesti kestävämpää.

Siltayhteyksien myötä Vartiosaari muuttuu eristy-
neestä saaresta uudeksi asuin- ja virkistysalueeksi, 
joka on kaikkien tavoitettavissa. Siltayhteydet Var-
tiosaareen merellisessä ympäristössä suunnitellaan 
siten, että myös jalankulkijat ja pyöräilijät voivat nii-
tä käyttää. Kevyen liikenteen yhteys jatkuu Kruunu-
siltoja pitkin Vartiosaaren läpi Ramsinniemen kautta 
aina Vuosaareen ja siitä eteenpäin. 

Rakentaminen vähentää virkistysaluetta Vartiosaa-
ressa, mutta jäljellä olevat virkistysalueet etenkin 
rannoilla saadaan laajemman yleisön käyttöön. Saa-
resta tulee selkeä osa Itä-Helsingin laajempaa viher- 
ja virkistysverkkoa. Kun rannat avautuvat kaikkien 
lähialueen asukkaiden käyttöön, kytkeytyvät lähi-
alueen kaupunginosat uusista suunnista rantaan ja 
merellisiin virkistysalueisiin. Vartiosaaren rakentami-
nen lisää huomattavasti Vartiosaaren huviloiden ja 
rantojen käyttöä, ja luo taloudelliset edellytykset hu-
viloiden ja puutarhojen kunnostamiselle ja kehittä-
miselle. Tämä ja ranta-alueen harkittu ja kestävä täy-
dennysrakentaminen kytkee ranta-alueen myös toi-
minnallisesti muuhun saareen. Siltayhteydet mah-
dollistavat rantojen helpon saavutettavuuden ja ke-
ventävät osaltaan kantakaupungin läheisyydessä si-
jaitsevien virkistyssaarien käyttöpainetta.
 

8.2 Vaikutukset kaupunkikuvaan ja 
maisemaan 

Rakentaminen muuttaa huvilasaaren luonteen ja 
ympäristön täysin toisenlaiseksi. Merkittävin muu-
tos on lähes luonnontilaisen saaren muuttuminen 
rakennetuksi noin 7000 asukkaan kerrostalovaltai-
seksi alueeksi. Suurin muutos tapahtuu saaren kes-
kiosassa, joka muuttuu virkistysmetsästä täysin ra-
kennetuksi.

Korkea rakentaminen saaren keskiosassa näkyy Var-
tiokylänlahden ja itäisen saariston suurmaisemassa 
ja silhuetissa. Tammisalon ja Laajasalon puoleinen 
rantamaisema muuttuu rakennetummaksi, itäsaaris-
ton puoleinen rantamaisema säilyy vihreämpänä. It-
se saaressa luonnonympäristö, kulttuurimaisema ja 
kaupunkikuva muuttuvat kokonaan toisenlaiseksi. 

Rannan huvilavyöhykettä täydennysrakennetaan 
ympäristön arvoja säilyttäen ja mittakaavaa, arkki-
tehtuuria ja materiaaleja kunnioittaen. Rantavyö-
hyke ja rannan maisemakuva säilyvät itäsaariston 
suuntaan pääosin nykyisen kaltaisena, mutta huvi-
loiden ja puutarhojen kunnostaminen vähentää ran-
nan metsittymistä ja umpeen kasvamista. Pohjoisen, 
lounaan ja koillisen suuntiin rantavyöhyke muuttuu 
rakennetummaksi. Korkea uudisrakentaminen nä-
kyy Vartiokylänlahden ja Itäsaariston suurmaisemas-
sa ja silhuetissa.

Sillat muuttavat maisemaa. Reposalmen silta muut-
taa Reposalmen ja Laajasalon puoleisen rannan 
luonnetta rakennetuksi ympäristöksi, jonka uusi ele-
mentti on ajoneuvo- joukko- ja kevytliikennettä vä-
littävä silta. Ramsinniemen joukko- ja kevyen liiken-
teen silta uutena elementtinä muuttaa myös Ram-
sinsalmen ja Ramsinniemen kärjen luonnetta raken-
netuksi.

Alueesta on laadittu pienoismalli, 3D-malli ja 
perspektiivikuvia. Naiden avulla voidaan arvioida lä-
himaisemassa ja suurmaisemassa tapahtuvia muu-
toksia.
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8.3 Vaikutukset kulttuuriperintöön ja 
rakennettuun ympäristöön 

Museovirasto luokittelun mukaan koko Vartiosaari 
on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-
riympäristö osana Helsingin höyrylaivareittien kesä-
huvila-asutusta (RKY 2009). Sen mukaan Vartiosaa-
ren huvila-alue koostuu rantoja kiertävästä pääosin 
1900-luvun alun kesäkoti- ja huvila-asutuksesta se-
kä saaren sisäosien vanhasta pienimuotoisesta maa-
talousalueesta. Tämä luokittelu korostaa, että koko 
saari on valtakunnallisesti arvokas. 

Tällä hetkellä saaren höyrylaivakulttuurista on jäl-
jellä erityisesti kesähuvilat ja huvilapuutarhat lai-
tureineen; saaren keskiosien vanhat maatalousalu-
eet ovat pääosin metsittyneet, maatalouskulttuuria 
edustavat mm. viljelypalstat ja lampaiden laidunta-
minen saaressa kesäisin. 

Osayleiskaavan tavoitteena on rakennetun kulttuu-
riympäristön säilyminen ja kehittyminen Vartiosaa-
ren kesähuvila-asutuksen kannalta tärkeillä ranta-
alueilla; sen sijaan osayleiskaava merkitsee suuria 
muutoksia saaren keskiosassa, joka osayleiskaavas-
sa on osoitettu uudisrakentamiseen.  Saaren keski-
osan rakentumisen kautta osayleiskaavan toteutu-
minen muuttaa huvilasaaren kokonaismiljöön, luon-
teen ja ympäristön huvilasaaresta rakennetuksi saa-
ristokaupunginosaksi. Se ei ole enää virkistysalue, 
vaan nykyaikainen asuinalue puistoineen ja lähipal-
veluineen. Muistumana historiallisesta maatalous-
toiminnasta laaksossa säilyy kuitenkin pienimuo-
toista viljelypalstatoimintaa. 

Tärkeät kulttuuri- ja maisema- ja luontokohteet sääs-
tetään ja suojellaan, ja niitä kehitettään osana ran-
tojen asuin-, viher- ja virkistysalu eita. Rannan hu-
vilavyöhykkeen täydennysrakentaminen mahdol-
listaa ympäristön arvojen säilyttämisen. Ranta-alu-
een täydennysrakentamisen mittasuhteet, materiaa-
lit ja arkkitehtuuri noudattavat vanhaa huvilakantaa 
ja sen ominaispiirteitä. Huvila- ja ranta-alueen kort-
teli- ja virkistysalueilla säilytetään alueen maisemal-
liset, puutarha- ja kulttuurihistorialliset arvot. Ranta-
viivan ja merelliset näkymät säilyvät metsäisinä, pai-
koin on rantaviivan osalta tavoitteena myös avata 
näkymiä merelle, erityisesti historiallisten arvohuvi-
loiden yhteydessä. Suojeltaviksi on merkitty yhteen-
sä n. 50 kulttuurihistoriallisesti arvokasta huvilaa tai 
huvilaympäristöön kuuluvaa rakennusta tai raken-
nelmaa sekä huvilapuutarhoja. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden eri-
tyyppiset vaihettumisvyöhykkeet tukevat ranta-alu-
een arvoja. Rakennettu portaittain madaltuva siirty-
mävyöhyke edesauttaa ranta-alueen tunnelman säi-
lymistä pienimittakaavaisena ja vehreänä huvilamil-
jöönä. Uuden rakentamisen ja vanhojen huviloiden 
pihapiirien väliin jäävät metsävyöhykkeet vaalivat 
maisemallisia ja luontoarvoja sekä näkymiä Vartio-
saaren suuntaan itäisestä saaristosta ja mereltä. 

Käytön intensiteetin lisääntyminen luo taloudellisia 
edellytyksiä merkittävimpien julkisessa ja yksityises-
sä omistuksessa olevien huviloiden ja niiden puutar-
hojen kunnostamiselle, ja parantaa siten niiden säi-
lymisedellytyksiä ja palauttaa alkuperäistä miljöötä. 
Alueen ympäristön, maiseman ja rakennuskannan 
arvojen säilyminen turvataan ja alueen kehittämi-
nen nykyistä aktiivisempaan ja monipuolisempaan 
virkistys- ja asuinkäyttöön mahdollistetaan. Käytön 
lisääntyessä huvilapuutarhojen ja rantojen kulutus 
lisääntyy.

Vartiosaaren rakentaminen asuin- ja virkistysalueek-
si edistää sekä saaren kulttuuriympäristöjen säily-
mistä asuttuna että niiden käyttöä palveluntarjoaji-
na. Vartiosaaren kulttuuriympäristöselvityksen esiin 
nostamat Helsingin huvilakulttuurin kannalta mer-
kittävät osa-alueet ja ranta-alue osana Itä-Helsingin 
huvilakulttuuria säilyvät. Koska ne sijaitsevat raken-
netussa saaristokaupunginosassa osana uutta asuin- 
ja virkistysaluetta, niiden käyttöintensiteetti kasvaa 
ja sen myötä niiden kehittäminen, korjaus ja ylläpi-
to mahdollistuvat nykytilaan verrattuna aivan toisel-
la tavalla. Vartiosaaren kulttuurihistoriallisen huvila- 
ja puutarhakokonaisuuksien säilyminen edellyttää 
taloudellisen yhtälön toimivuutta. Osayleiskaavan 
toteutumisen myötä rakennettu kulttuuriympäristö 
säilyy ja kehittyy tärkeillä ranta-alueilla. 
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8.4 Vaikutukset luontoon 

8.4.1 Vaikutukset luonnon 
monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

Vartiosaaren rakentuessa luonnontilaiset ja moni-
muotoiset kasvuympäristöt supistuvat. Luontotie-
tojärjestelmän luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta merkittäviä metsäkohteita sekä lintu-, kasvil-
lisuus- ja kääpäkohteita supistuu tai häviää. Moni-
muotoiset luontoalueet vähenevät merkittävästi ja 
osa häviää.  Toisaalta luonnontilainen kasvillisuus 
korvaantuu uudella puutarha- ja puistokasvillisuu-
della, jolloin syntyy myös uusia, erilaisia biotooppe-
ja. Vanhojen huvilapuutarhojen kunnostaminen voi 
elvyttää vanhaa puutarhalajistoa. Saaren käyttöka-
pasiteetin lisääntyminen luo taloudellisia edellytyk-
siä huvilaympäristöjen hoidolle ja entistämiselle, jo-
ta kulttuuriympäristön kulttuurivaikutteisen kasvilli-
suuden säilyttäminen edellyttää. 

8.4.2 Vaikutukset kasvillisuuteen

Uudisrakentamisen volyymin aiheuttama asukas-
määrä ja sen myötä tehostuva virkistyskäyttö tulee 
rasittamaan luonnontilaista maastoa. Näitä vaiku-
tuksia voidaan ehkäistä reittiverkoston huolellisel-
la suunnittelulla, toimivalla kulunohjauksella ja eri-
laisin pitkospuurakentein mm. herkillä kallioalueilla 
ja kosteikkopaikoissa.

Rakentamisen jälkeen Vartiosaareen jää yli 20 heh-
taaria kaupunkimetsäalueita. Metsät ja muut luon-
toalueet muuttuvat hoidetuiksi ja puistomaisiksi 
kaupunkimetsiksi. Vanhat ja uudet virkistysreitit ai-
heuttavat metsäalueiden pirstaloitumista, toisaal-
ta tehokas kulunohjaus säästää metsänpohjaa ku-
lumiselta. 

Huvila-alueen puutarhoissa on paljon vanhaa kult-
tuurikasvillisuutta, joka on taantunut hoidon puut-
teessa. Huviloiden uudelleenkäyttö ja arvokkaimpi-
en puutarhojen kunnostaminen julkiseen käyttöön 
voivat elvyttää saaren vanhaa kulttuurikasvillisuutta. 

Kuvat: Esimerkkejä metsäluontoa säästävästä 
kulunohjauksesta 2014, N Strengell, Ksv.
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Arvokkaat kasvillisuuskohteet

Luontotietojärjestelmässä Vartiosaaressa on 5 kpl 
arvokkaita kasvillisuuskohteita ja yksi suojeltu kas-
vikohde, Suomen ainoa rantaruttojuuren kasvusto. 
Lisäksi löytyy yksi kääpäkohde ja yksi metsäkohde.

Rantaruttojuuren kasvusto, rauhoitettu 
luontokohde (Vartiosaaren lounaisranta)

- Rakentamisella ei ole vaikutusta kasvustoon. 
Kasvustoa voidaan suojella kulunohjauksella, 
opastuksella ja tarvittaessa myös aitaamalla.

Pohjois-Vartiosaaren lehdot (II lk.)
- Rakentamisella ei ole suoranaista vaikutusta 
lehtoalueeseen. Lehtoalueen halki esitetään uusi, 
nykyistä polustoa mukaileva virkistysreitti, joka 
johtaa Villa Kaislikkoon ja joka toimii myös tont-
tiliittymänä sekä huoltoajoreittinä Villa Kaislik-
koon. Alueen hulevesitasapaino pyritään säilyttä-
mään entisellään hulevesisuunnittelun keinoin. 

Rahkoniemen tervalepikko (II lk.)
- Rakentamisella ei ole vaikutusta tervaleppäluh-
taan. Tervalepikon hulevesitasapaino pyritään 
säilyttämään entisellään hulevesisuunnittelun 
keinoin. Alueen poikki kulkevan nykyisen polun 
tilalle tulee pitkospuurakenteet, jotka säästävät 
tervalepikkoa ja sen hienoa kotkansiipikasvustoa 
kulumiselta. Tervalepikon pohjoispuolelle tulee 
puistoalue. Mikäli puiston käyttö ja toiminnot uh-
kaavat tervalepikkoa, niin puiston reuna voidaan 
rajata aidalla kulumisen estämiseksi.

Vartiosaaren ja Tervaluodon välinen luhta (II 
lk.)

- Rakentamisella ei ole vaikutusta luhtaan. Kaa-
vassa on esitetty kevyen liikenteen yhteystarve 
luhta-alueen poikki, tämä virkistysyhteys tullaan 
toteuttamaan pitkospuurakenteilla. Alueen vesi-
tasapaino säilyy entisellään.

Vartiosaaren kalliosoistuma (II lk.)
- Rakentamisella ei ole vaikutusta kasvustoon. 
Soistuma on osoitettu kaavassa viheralueeksi.  
Alueen vesitasapaino säilyy entisellään.

Vartiosaaren luoteinen lehtoalue (II lk.)
- Vartiosaaren luoteinen lehtoalue jää osin raken-
tamisalueen alle. Luoteisen lehtoalueen osat, jot-
ka on osoitettu kaavassa puistoksi, säilyvät osit-
tain, mutta niiden halki tulee uusi, nykyistä polus-
toa mukaileva virkistysreitti, joka johtaa rantaan.

Arvokkaat metsäalueet (Metso)
- Vartiosaaren Metso-kartoituksen mukaan alu-
eella ei ole metsälain 10 §:n mukaisia erityisen 
tärkeitä elinympäristöjä, eikä luonnonsuojelulain 
29 §:n mukaisia suojeltuja luontotyyppejä. 

- Metsien luonnon monimuotoisuuden kannalta 
merkittävää metsäaluetta on n. 2/3 osaa saaren 
metsistä. Näistä metsistä noin 2/3 jää rakentamis-
alueen alle ja noin kolmannes säilyy entisellään.

Arvokkaat kääpäkohteet - Vartiosaaren itä- ja 
keskiosan metsät (II lk.)

- Kääpäkohde muodostuu kahdesta erillisestä 
osa-alueesta. Näistä pienempi läntinen alue jää 
rakentamisalueen alle. Suurempi itäinen alue jää 
osittain rakentamisalueen alle, noin kolmannes 
tästä säilyy nykyisellään.

Kuvat: Vartiosaaren siirtolohkare, 2014, 
H Ahvenainen, Ksv.
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8.4.3 Vaikutukset eläimistöön

Linnusto

Suuri asukasmäärä, uudisrakentamisen volyymi ja 
tehostuva virkistyskäyttö muuttavat linnuston elin-
olosuhteita saarella. Käytön lisääntyessä metsäluon-
non kulutus lisääntyy ja linnusto jonkin verran häi-
riintyy.  Rakentamisen vuoksi tehtävät metsien hak-
kuut sekä kaislikkoisen lahden täyttö saaren länsi-
osassa heikentävät linnuston elinoloja paikallises-
ti. Rakentamisen aikaiset meluhaitat voivat häiritä 
linnustoa erityisesti pesintäaikana. On syytä arvioi-
da rakennusvaiheessa, onko rakennustöiden melul-
la vaikutusta linnustoon.

Arvokkaat lintukohteet

Vartiosaaren länsiosa (III lk.)
- Länsiosan lintukohteesta pääosa jää rakenta-
misaluiden alle rakentamisen seurauksena. Ran-
noille sijoittuvat lintukohteen alueet säilyvät pää-
osin nykyisellään, mutta linnusto voi häiriintyä li-
sääntyvästä virkistyskäytöstä.

Vartiosaaren pohjoismetsä ( III lk.)
- Pohjoismetsän lintukohteesta noin 2/3 jää ra-
kentamisalueen alle. Säästyvä lintukohteen alue 
sijoittuu siten, että se säilyy melko entisellään jyr-
kistä maastonmuodoista johtuen.

Laajasalon uimaranta (III lk.)
- Tämä lintukohde sivuaa Vartiosaarta ja osuu 
suunnittelualueelle lähinnä Reposalmessa. Ra-
kentaminen vaikuttaa lintukohteeseen lähinnä 
Reposalmen sillan osalta, rakentamisen suora-
naiset vaikutukset ovat pienet.

Muu eläimistö

Lepakot

Vartiosaari (I lk.)
Vartiosaaresta löytyi lepakkoselvityksessä 8 lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkaa sekä 2 talvehtimispaikkaa. 
Lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä talvehtimispai-
kat säilyvät rakentamisesta huolimatta. 

Jotkin lepakkolajit viihtyvät rakennetulla alueella 
(pohjanlepakko), mutta joidenkin metsissä ruokaile-
vien lepakkolajien (viiksi- ja isoviiksisiippa) ruokailu-
alueet pienenevät rakentamisesta johtuen. Vesisiip-
pojen olosuhteet säilyvät lähes nykyisenkaltaisina. 
Sillat ja kaislikkoalueiden poisto tarjoavat uusia saa-
listuspaikkoja vesisiipoille. 

Rakentamisen vaikutuksia lepakoihin voidaan lie-
ventää erilaisten toimenpiteiden avulla, mm. met-
säalueita ei valaista touko-syyskuun välisenä aika-
na, valopylväät sijoitetaan harvaan ja valot suunna-
taan alaspäin. Rakentamisen ajoittamisella on myös 
vaikutusta lepakkojen elinolosuhteisiin.

Muut eläimet

Vartiosaaren eläimistö on tavallista kaupungistunut-
ta lajistoa, jonka elintila vähenee rakentamisen seu-
rauksena, mutta jotka lajeina ovat sopeutuneet kau-
punkimaiseen ympäristöön.

8.5 Vaikutukset maa- ja kallioperään

Korttelialueiden pääasiassa erinomainen maa- ja kal-
lioperä antaa hyvät edellytykset maarakentamisel-
le. Vartiosaaren paikoin jyrkkäpiirteiseen maastoon 
ja kallioiseen maaperään kohdistuu rakentamisen 
myötä suuria muutoksia.  Muutosten aiheuttamien 
haittojen vähentämiseksi ja saaren maaston omi-
naispiirteiden ja kallioiden säilyttämiseksi osayleis-
kaavassa on määrätty, että rakennustavan tulee 
tontti- ja katualueilla olla sellainen, jolla louhinnan 
ja täyttöjen määrää voidaan minimoida ja maaston-
muodot huomioida. Tämä edellyttää huolellista to-
teutuksen ja rakentamismenetelmien suunnittelua.

Kaavassa osoitetut vesi- ja ranta-alueen täytöt vene-
satama-alueella on tarkoitus tehdä louhinnasta syn-
tyneellä maa-aineksella, ja ne on sijoitettu rakenta-
misteknisesti edulliselle kohdalle. Vartiosaaressa py-
ritään hallittuun massatasapainoon, jolloin saaresta 
louhittavat maamassat käsitellään saaressa ja käy-
tetään mm. täyttöihin ja perustuksiin, millä on huo-
mattavia myönteisiä ympäristövaikutuksia.

Geologiset tai geomorfologisesti arvokkaat 
kohteet

Vartiosaaressa on luontotietojärjestelmän mukaan 
8 geologisesti tai geomorfologisesti arvokasta koh-
detta. 

Arvokas kallioalue, Vartiosaari (1 lk.)
- Rakentamisella ei ole vaikutusta kallioaluee-
seen, koska kallioalue sijaitsee viheralueeksi kaa-
voitetulla alueella.

Hiidenkirnu, Vartiosaari (2 lk.)
- Hiidenkirnun alue on kaavassa virkistysaluetta; 
rakentaminen ei vaikuta kohteeseen

Kallioperän murroslinja, Vartiokylänlahti-
Mustavuori (3 lk.)

- Rakentamisella ei ole vaikutusta kallioperän 
murroslinjaan. 

Muinaisrantakivikko, Vartiosaari (2 lk.)
- Puolet muinaisrantakivikosta sijoittuu viheralu-
eelle ja tulee säilymään nykyisen kaltaisena, hie-
man alle puolet jää rakentamisen alle.

Siirtolohkare, Vartiosaari (1 lk.)
- Rakentamisella ei ole vaikutusta siirtolohkaree-
seen, lohkare sijaitsee viheralueeksi kaavoitetul-
la alueella.
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Vanha liuskelouhos, Vartiosaari (3 lk.)
- Puolet vanhasta liuskelouhoksesta sijoittuu vi-
heralueelle ja tulee säilymään nykyisen kaltaise-
na, noin puolet kohteesta jää rakentamisalueiden 
alle.

Kalkkipitoinen kallio, Vartiosaaren keskiosa 
(3 lk.)

- Kalkkipitoisen kallion esiintymä jää pääosin ra-
kentamisalueen alle.

Kalkkipitoinen kallio, Vartiosaaren itäosa (2 
lk.)

- Kalkkipitoisen kallion esiintymä on kaavassa vi-
heraluetta, rakentaminen ei vaikuta kohteeseen.

8.6 Vaikutukset veteen, ilmaan ja 
ilmastoon 

Hulevesistä riippuviin saaren vesitasapainon ja me-
rialueen veden laadun ylläpitämistä pyritään edistä-
mään jatkosuunnittelussa toteuttamalla avoin hule-
vesijärjestelmä. 

Rakentaminen on pääasiallisesti sijoitettu saareen 
etäälle ja korkealle rantaviivasta, jolloin suojaudu-
taan korkean merenpinnan haittavaikutuksista. Lä-
helläkin rantaviivaa on saavutettavissa nykyiset suo-
situsarvot ns. alimmista rakentamiskorkeuksista ran-
ta-alueille rakennettaessa. 

Maankäytön jatkosuunnittelussa kaavaratkaisu ja 
Vartiosaaren suojaisa sijainti mahdollistavat minimi-
arvojen käytön merenpinnan korkeudelta ja aaltoi-
lulta suojautumisessa. Kanasaaren länsipuolella ole-
van lahdelman pienvenesataman alueella suojautu-
minen edellyttää maanpinnan korottamista. 

Rantaviivassa ja vesialueella tapahtuvaa rakentamis-
ta ja mahdollisesti haitallisten vaikutusten torjuntaa 
säädellään rakentamisvaiheessa vesilain ja Helsingin 
rakennusjärjestyksen mukaisilla menettelyillä.  

Rakentaminen ei haittaa hyvää ilmanlaatua. Pääka-
tu tuottaa uuden päästölähteen. Liikenne on kuiten-
kin vähäistä, sillä se on paikallista eikä alueella ole lä-
piajoliikennettä.

8.7 Vaikutukset teknisen huollon 
järjestämiseen 

Kaava luo edellytykset korkeatasoisten yhdyskun-
tateknisen huollon palveluiden toteuttamiselle niin 
uusille korttelialueille kuin nykyisiin huviloihin. Alue 
liitetään Laajasalon yhdyskuntateknisen huollon 
verkostoihin. Alueen liittäminen oleviin verkostoi-
hin edellyttää tavanomaista enemmän järjestelyjä, 
mutta ei tule aiheuttamaan ulkopuolisten alueiden 
teknisen huollon palveluasteen heikkenemistä.
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8.8 Vaikutukset toteutettavuuteen ja 
kaavatalouteen

Vartiosaaren päämaanomistaja on kaupunki. Alu-
een kaavoitus asuinkäyttöön nostaa maan arvoa 
huomattavasti. Alueen toteuttaminen uuteen käyt-
tötarkoitukseen organisoitaneen kaupungilla pro-
jektiksi, mikä nopeuttaisi asumisen toteutumista ja 
varmistaisi korkealaatuisen asuinympäristön muo-
dostumista.
 
Kookkaaksi alueeksi Vartiosaari on Helsingin mitassa 
rakentamisteknisesti poikkeuksellisen hyväpohjai-
nen. Alueelliset esirakentamistoimenpiteet ja toimi-
jakohtainen maaperän lujittaminen rajoittuvat hy-
vin suppealle alueelle. Vartiosaaren maaperä ei ole 
pilaantunutta.  Vartiosaaren paikoin jyrkkä topogra-
fia on jatkosuunnittelun ympäristöllinen ja taloudel-
linen haaste.

Muihin aluerakentamiskohteisiin verrattuna maape-
räolosuhteet luovat edellytyksiä asuntotuotannon 
tavanomaista nopeammalle käynnistettävyydelle. 
Edulliset olosuhdetekijät luovat edellytyksiä AM-
ohjelman 2012 mukaiselle asuntotuotannolle myös 
keskitettyjä pysäköintilaitostyyppejä käyttäen.

Katujen ja teknisen infrastruktuurin sisäinen raken-
ne voidaan jatkossa suunnitella tehokkaaksi. Alueen 
kokonaiskerrosala kompensoi tehokkaasti pitkähkö-
jä liitosetäisyyksiä Laajasalon infrastruktuuriin. Asu-
misen osa-alueet ovat uusien liikenne- ja kunnallis-
teknisten verkkojen rakenteen kannalta järkevästi 
vaiheittain toteutettavissa. 

Eniten rakentamiskustannuksia kaupungille aiheut-
tavien korkealaatuisesti rakennettavien yleisten alu-
eiden määrä kerrosalaan suhteutettuna on kohtuul-
linen. Alueelle rakennetaan tavanomaiset lähipalve-
lut, joiden tarjonnassa alue osin tukeutuu Laajasalon 
olemassa oleviin palveluihin niiden kehittymistä ja 
säilymistä tukien.  Rantaviivaan tukeutuvia korkea-
laatuisia virkistyspalveluvarauksia on runsaasti, sillä 
tavoitteena on, että Vartiosaari voisi palvella laajem-
paakin virkistäytymistarpeen tyydyttämistä.

Osayleiskaavaluonnos sisältää varauksia Vartiosaa-
ren ja itäisen ja kaakkoisen Helsingin välisen kevy-
en liikenteen yhteyden merkittäväksi parantamisek-
si. Liikenne- ja siltayhteydet on mitoitettu myös Laa-
jasalon ja Vuosaaren väliselle raideliikenteelle. Rai-
deliikenteen toteuttaminen on kerrosalaan nähden 
kallista, mutta todennäköisesti kohottaisi jossakin 
määrin myös alueen maan arvoa. Ilman tätäkin jul-
kisen liikenteen muotoa alue on Herttoniemen kaut-
ta liitettävissä tehokkaan raide- ja muun joukkolii-
kenteen piiriin. Herttoniemessä alueen toteuttami-
nen lisäisi tarvetta tehdä merkittäviä kynnysinves-
tointeja katuverkon parantamiseen.

Osayleiskaavaluonnoksen toteuttamisen raken-
tamiskustannukset (hintataso 03/2015, alv 0 %) ja 
tonttitulot kaupungille arvioidaan suuruusluokal-
taan oheisessa taulukossa. 

Rakentamiskustannusten laskenta perustuu määrä-
laskentaan ja yksikköhinnoitteluun. Tonttitulojen ar-
viointi perustuu AM-ohjelman 2012 mukaiseen hal-
linta- ja rahoitusmuotojakaumaan. 

8.81 Rakentamiskustannukset

kadut    24 milj. €
raitiotie    21 milj. €
sillat    44 milj. €
puistot, virkistysalueet  23 milj. €
palvelurakennukset  40 milj. €
satamat   20 milj. €
korjausvelka   12 milj. €

Yhteensä   180-190 milj. €

Tonttitulot   190-230 milj. €

Raitiotien ja siltojen kustannukset kaava-alueella 
palvelevat myös muiden alueiden liikennöintitar-
peita. 

Virkistysalueiden ja puistojen rakentamisen kustan-
nukset riippuvat alueen tavoitellusta laadusta. Kun 
käyttäjämäärä lisääntyy, puistometsien sijaan tarvi-
taan kulutusta kestäviä rakennettuja puistoja. Nykyi-
siin määrärahoihin verrattuna puistojen ja virkistys-
alueiden kustannukset on arvioitu korkeiksi.
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8.9 Vaikutukset elinkeinoihin, 
työllisyyteen ja kaupunkitalouteen 

Raideliikenneyhteyteen tukeutuva, arvokas saaris-
tokaupunginosa on parhaimmillaan hyvin haluttu 
paikka asua, ja se monipuolistaa kaupungin hou-
kuttelevien asuinalueiden kirjoa. Suora yhteys kan-
takaupunkiin sujuvoittaa matkantekoa ja nopeuttaa 
matka-aikoja. Pääosa saaren maa-alueista on Helsin-
gin kaupungin omistamia. Raitiotieyhteys kasvattaa 
alueen nykyisten kiinteistöjen arvoa ja alueen maan-
arvoa. Laadukas alue ja korkeatasoinen rakentami-
nen puolestaan vaikuttavat alueelta saataviin vero-
kertymiin. Koko Helsingin asuntomarkkinoiden ky-
syntä- ja tarjonta-asetelmassa Vartiosaaren raken-
tamisen kaupunkitaloudelliset vaikutukset ovat lä-
hinnä marginaalisia. Poliittisesti päätetystä asunto-
rakentamistavoitteesta Vartiosaaren mahdollistama 
asuntotuotanto vastaa kuitenkin lähes vuoden asun-
totuotantoa. 

Meren ja metsän läheisyys näkyvät kaupunkiasun-
tojen kysynnässä ja hinnassa. Asukkaat ja matkaili-
jat arvostavat Helsingin vihreyttä ja meren läheisyyt-
tä, joten myös lähimatkailulle saaren ominaisuuksil-
la on merkitystä. Helsinki on arvioitu hyvin korke-
alle kansainvälisissä vertailuissa kaupunkien viihtyi-
syydestä. Metsän ja vesistön läheisyys näkyvät myös 
kaupunkiasuntojen hinnassa ja kysynnässä. Helsin-
gissä tehdyn tutkimuksen mukaan merenrannan lä-
heisyys vaikuttaa asunnon hintaan, kuten myös Kes-
kuspuiston läheisyys.

Yleiskaavassa arvioidaan, että Helsinkiin voisi tulla 
n. 180 000 lisätyöpaikkaa, joista Vartiosaareen ei tu-
le kovinkaan montaa. Toisaalta sinne tulee asumaan 
noin 3 000 työssäkävijää (noin 50 % asukkaista), joi-
den tulee päästä mahdollisimman sujuvasti työpai-
koilleen joka arkiaamu. Mutta määrällisesti niillä ei 
tule olemaan suurta roolia Helsingin noin 560 000 
työntekijän tarpeessa. Vartiosaaren rakentamisella 
sen sijaan on työllistäviä vaikutuksia sen rakentami-
sen aikana. Niiden pienyritysten ja -palvelujen osal-
ta, jotka Vartiosaareen sijoittuvat, nostaa raideliiken-
neyhteys kilpailukykyä.

Saaristoraitiotie parantaa oleellisesti Vartiosaaren 
saavutettavuutta ja se liittyy osaksi raideliikenteen 
verkostokaupunkia. Siltayhteyksien seurauksena se 
on kahdesta suunnasta saavutettavissa joukkolii-
kenteellä. Suora yhteys kantakaupunkiin sujuvoit-
taa matkantekoa ja nopeuttaa matka-aikoja saarel-
ta keskustaan. Raideliikenneyhteys monipuolistaa 
kulkumuotovalikoimaa niin Vartiosaaressa kuin Laa-
jasalossa. Kasvava asukasmäärä myös lisää Laajasa-
lon raideyhteyden kysyntää ja parantaa raitiotien ra-
kentamisen taloudellisuutta. Se myös lisää mahdol-
lisuuksia valita kestävä liikkumismuoto pyöräilyn ja 
kävelyn rinnalle. Raideyhteydellä on myös työllistä-
viä vaikutuksia sen rakentamisen aikana. Raideyhte-
ys muuttaa alueen houkuttelevaksi asuin- ja työpai-
kaksi sekä virkistys- ja matkailukohteeksi. Raidelii-
kenneyhteys nostaa asuntojen hintoja, niiden vuok-
ria ja myös yritysten halukkuutta sijoittua alueelle. 

Kuva: Tulevaisuuden raitiotievisio, 2015, 
M Viikilä, Vartiosaari-projekti, Ksv.
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8.10 Vaikutukset liikenteeseen 

Katujen ja siltojen rakentaminen muuttaa nyt autot-
toman ja sillattoman saaren luonteeltaan kokonaan 
toiseksi. Sekä ajoneuvo- että joukkoliikenne lisään-
tyy ja sen vaikutukset näkyvät Laajasalossa ja Hert-
toniemessä, joissa ruuhkautuminen lisääntyy. 5 000–
7 000 asukkaan asuinalueen on arvioitu tuottavan 
liikennettä noin 6 000–8 000 ajoneuvoa vuorokau-
dessa. Liikennemääriin voidaan kuitenkin vaikuttaa 
suunnittelulla ja tavoitteena on, että Vartiosaaresta 
tulee autoriippumaton asuinalue. Tavoitteeseen liit-
tyy erityisesti hyvä joukkoliikenteen palvelutaso ja 
hyvät jalankulku- ja pyöräilymahdollisuudet. Myös 
pysäköinnin ja siihen liittyvien palvelujen, kuten alu-
eellisten yhteiskäyttöautojen, tulee tukea tavoitetta.

Siltojen ja niille johtavien katujen rakentamisella 
on vaikutuksia myös Laajasalossa ja Ramsinniemes-
sä. Molempien alueiden toteuttamisen vaikutukset 
luontoon, maisemaan, kaupunkikuvaan, elinympä-
ristöön ja muut mahdolliset vaikutukset arvioidaan 
tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä.

Joukkoliikenne
5 000–7 000 asukkaan asuinalue tarvitsee toimiak-
seen hyvät joukkoliikenneyhteydet. Kaava mahdol-
listaa osaltaan suoran raitiotieyhteyden kantakau-
punkiin (n. 30 min) sekä tulevaisuudessa saaristo-
raitiotien jatkamisen myös Vuosaareen. Myös Hert-
toniemen suunnan joukkoliikenneyhteyden kehit-
täminen mahdollistetaan kaavassa. Hyvillä joukko-
liikenneyhteyksillä on merkittävä vaikutus alueen 
asukkaiden liikkumiskäyttäytymiseen.

Jalankulku ja pyöräily
Osayleiskaava mahdollistaa hyvät jalankulun yhtey-
det saarella, jolla etäisyydet ovat pieniä.

Kaava mahdollistaa Itäisen saaristobaanan pyöräi-
lyn baanaverkon mukaisen yhteyden rakentamisen 
Vuosaaresta keskustaan, joka parantaa merkittäväs-
ti Itä-Helsingin pyöräily- ja virkistysyhteyksiä. Baana-
verkon toteutuessa Vartiosaaresta on nopea yhte-
ys polkupyörällä kantakaupunkiin sekä Laajasalon ja 
Vuosaaren kautta muualle kaupunkiin. Pyöräily-yh-
teyksien parantamisella on omat positiiviset vaiku-
tuksensa mm. pyöräilyn kulkutapaosuuteen.

Vesiliikenne
Vartiosaaren uudet pienvenesatamat, laiturit, ran-
tautumispaikat ja virkistyspalvelut parantavat Itä-
Helsingin veneilymahdollisuuksia ja -palveluja. Re-
posalmen silta muuttaa purjeveneiden reittejä. Var-
tiosaaren huvila- ja ranta-alueen uudet virkistys- ja 
matkailupalvelut tukevat Itäsaariston reittiliikenne-
tarvetta.

Kuva: Saaristopyöräilyä, 2015, 
M Viikilä, Vartiosaari-projekti, Ksv.
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8.11 Vaikutukset terveyteen ja 
turvallisuuteen

Vartiosaaressa on joka paikkaan kävely-yhteys ja 
saaressa ja saaren läpi hyvät pyöräily-yhteydet, jotka 
edistävät ja tukevat arki- ja lähiliikkumista. Kaavan 
toteutumisen myötä on laajemman joukon mah-
dollista nauttia monipuolisesta virkistystarjonnasta.  
Rannat, vesi ja puistot tarjoavat ympäristön liikku-
miseen, virkistäytymiseen ja palautumiseen ja edis-
tävät näin hyvinvointia ja terveyttä. 

Tutkimusten mukaan esim. alle kolmen kilometrin 
säteellä asunnosta sijaitsevat virkistysalueet vaikut-
tavat koettuun terveydentilaan suoraan suhteessa 
niiden kokoon ja saavutettavuuteen. Toisaalta yh-
dysvaltalaisen tutkimuksen mukaan puistojen omi-
naisuuksilla oli suurempi merkitys liikunta-aktiivi-
suuteen kuin koolla ja etäisyydellä.

Terveysvaikutuksille voidaan haluttaessa laskea 
myös rahallinen arvo. Tanskassa on laskettu, että 
pyöräily aiheuttaa 1,22 Tanskan kruunun hyötyä ki-
lometriä kohden ja autoilu vastaavasti 0,69 kruunun 
kustannuksia yhteiskunnalle. Helsingissä on puoles-
taan laskettu, että pyöräilyn investoinnit tulisivat lä-
hes kahdeksankertaisina takaisin yhteiskunnalle. Yk-
si merkittävimmistä pyöräilyn hyödyistä on sen suo-
tuisa vaikutus terveyteen.

Vartiosaaren siltojen rakentaminen parantaa Var-
tiosaaren pelastusturvallisuutta. Myös Laajasalon ja 
itäisen Helsingin pelastusturvallisuus paranee Var-
tiosaaren siltojen toteutumisen myötä, kun Laajasa-
loon saadaan pelastusreitit kahdesta suunnasta.

Osayleiskaava luo edellytykset ottaa jatkosuunnitte-
lussa huomioon lait, määräykset, ohjeet ja suosituk-
set melusta, runkoäänestä, tärinästä, ilmanlaadusta, 
pelastusturvallisuudesta ja korkealta merenpinnal-
ta suojautumisesta.

8.12 Vaikutukset sosiaalisiin 
oloihin, elinoloihin, viihtyisyyteen ja 
palveluihin

Vartiosaareen rakennettava merellinen saaristo-
kaupunginosa tarjoaa erilaisia asumisympäristö-
jä ja asumisen monipuolisia vaihtoehtoja. Saaressa 
on rannoille sijoittuvan merellisen virkistyksen lisäk-
si puistoja, pienpalveluita ja pienvenesatama. Var-
tiosaareen rakennetaan omat peruspalvelut. Vartio-
saaren vanhaa kulttuuria ja luontai sia kulttuuriym-
päristön attraktiotekijöitä hyödynnetään jatkossa 
myös palvelu tarjonnan profiloinnissa. Rakentami-
nen mahdollistaa uusien virkistys- ja lähimatkailu-
palvelujen perustamista Itä-Helsinkiin. 

Vartiosaaren huvila- ja puutarhakokonaisuuksien 
luonne muuttuu: saaren avaaminen rakentamisel-
le ja rantavyöhykkeellä olevien säilytettävien huvi-
loiden yhteyteen esitetty pienimuotoinen täyden-
nysrakentaminen saaristokaupunginosan henkeen 

mahdollistaa taloudellisesti vanhojen huviloiden 
kunnostamisen. Arvokkaimmat kaupungin omistuk-
sessa olevat huvilapuutarhat kunnostetaan ja ava-
taan julkiseen käyttöön, tärkeimpinä kohteina Sun-
nanvikin, Kaislikon sekä Jannebergin huvilapuutar-
hakokonaisuudet. 

Vartiosaareen tulee pien- ja merellisten palveluiden 
lisäksi päiväkoti, koulu ja asukastaloja.  Pääasialliset 
julkiset ja kaupalliset palvelut ovat Laajasalossa, ku-
ten kirjasto- ja terveyspalvelut sekä osa koulutus- ja 
liikunta- ja virkistyspalveluista. Vartiosaaren raken-
taminen vaikuttaa myös Laajasalon palvelujen mi-
toitukseen. Parhaimmillaan Vartiosaaren uusi väes-
tö voi tukea lähipalvelujen - niin julkisten kuin kau-
pallisten - pysyvyyttä ja kehitystä Laajasalossa. Kas-
vava väestö saattaa aiheuttaa esimerkiksi koulu- tai 
liikuntatilojen laajentamistarvetta. Yhteys Vuosaa-
reen tuo Vuosaaren palvelut myös vartiosaarelais-
ten käyttöön. Vastaavasti Vartiosaari tarjoaa palvelu-
ja ja virkistysmahdollisuuksia laajasalolaisille ja muil-
le itähelsinkiläisille. 

Erityisesti kesä- ja veneilykausi tuo Vartiosaaren ran-
noille ja pienvenesatamaan vilkasta vapaa-ajan toi-
mintaa ja ihmisiä myös alueen ulkopuolelta. Pienve-
nesatama luo edellytyksiä pienimuotoisten venei-
lyyn liittyvien liiketoimintojen sijoittumiselle ja mm. 
satamat tarjoavat venepaikkoja myös muiden aluei-
den veneilijöille.

Arjen sujuvuus ja hyvä elämänlaatu ovat hyvän ja 
toimivan kaupunginosan tärkeimpiä kriteerejä. Kaa-
va mahdollistaa terveellisen, turvallisen, viihtyisän 
sekä sosiaalisesti toimivan elinympäristön luomis-
ta, jossa on vähän melua, hyvä ilmanlaatu ja puh-
das maaperä.  

Maanomistajille, joiden maalle on osoitettu raken-
tamisaluetta, kaavan toteuttaminen tuo taloudellis-
ta hyö tyä.

Sillat Laajasaloon ja Ramsinniemeen yhdistävät Var-
tiosaaren osaksi Vartiokylänlahtea kiertävää kau-
punkirakennetta. Alueen vahva identiteetti mah-
dollistaa laadukkaan rakentamisen. Merellisyys, ri-
kas kulttuuriperintö sekä ainutlaatuinen luonto ovat 
alueen erityisiä arvoja ja tukevat sen rakentumista 
ainutlaatuiseksi, kaupungin asumistarjontaa moni-
puolistavaksi paikaksi. 

Vartiosaareen kuljetaan Laajasalon kautta ja alueen 
rakentaminen lisää liikkumisen määrää Reposal-
mentiellä sekä Laajasalontiellä. Rakentamisesta ai-
heutuvat haitat kohdistuvat pääosin Vartiosaareen. 
Työnaikaiset palvelutarpeet tukevat parhaimmillaan 
Laajasalon uuden liikekeskuksen liike- ja palvelutoi-
mintaa. 



69

8.13 Vaikutukset sosiaaliseen 
ympäristöön

Vartiosaaren suunnittelu perustuu käsitykseen, et-
tä kaupungin tulee tiivistyä ja että monimuotoinen 
urbaani elämäntapa ja kaupunkirakentaminen to-
teuttavat hy vin myös sosiaalisesti kestävän kehityk-
sen tavoitteita.

Alueen sosiaalista sekoittuneisuutta edistetään 
muun muassa asuntokannan monipuolisuudella 
asuntojen hallinta- ja toteutusmuotojen, hintojen ja 
rakennus kannan suhteen, sekä pyrkimyksenä suun-
nitella asuinympäristö, joka mahdollistaa sosiaalisen 
yhteisöllisyyden. Yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa selvitetään tarkemmin tiiviin eu rooppalaisen 
kaupungin ja tavoitellun kaupunkielämän sekä 
paikal liseen sosiaaliseen ympäristöön soveltu vat 
suunnitteluratkaisut. Yhteisöllisyydellä, jakamis- ja 
kierrätyskulttuurilla, yksityisen tilan ja julkisen tilan 
jouhevalla lomittumisella sekä asuk kaiden mahdol-
lisuuksilla muokata lähin tä asuinympäristöään tulee 
olemaan suu ri merkitys saaren sosiaaliseen ympäris-
töön ja ilmapiiriin.

Koska alue rakennettaneen kylä kerrallaan mahdol-
lisimman samanaikaisesti, ja tulevaisuudessa on to-
dennäköisesti myös enemmän mm. ryhmäraken-
nuttamiskohteita myös Vartiosaaressa, syntynee 
saareen jo rakennus aikana yhteisöllistä toi mintaa. 
Asuinalue, jolle muutetaan suhteellisen samanaikai-
sesti, edesauttaa myönteisten so siaalisten kontakti-
en ja yhteisten kokemusten syntyä. Monipuolinen 
asuntorakentaminen mahdollistaa myös asumisen 
samalla alu eella eri elämänvaiheissa sekä helpottaa 
juurtumista että sitoutumista alueelle.

Vartiosaaressa tavoitellaan yhteisöllisyyttä monin 
eri tavoin. Kun Vartiosaari rakentuu, ovat kaupun-
kiviljely, yhteiskäyttöautot, monipuoliset yhteistilat, 
harrastusvälineiden ”jakamispörssit”, työkalujen lai-
nauspisteet ja muunlainen jakamiskulttuuri sekä lä-
hidemokratia- ja naapurustotoiminta jo arkipäivää. 
Väestötutkimukset osoittavat, että sosiaalinen pää-
oma liittyy hyvään terveyteen ja pitkään elinikään. 
Aluesuunnittelulla on ihmisten välisen vuorovaiku-
tuksen positiivisella mahdollistamisella ja sosiaalis-
ten verkostojen edesauttamisessa hyvin ratkaiseva 
rooli.

Kuva: Kyläyhteisön ajanviettoa, 2015, 
M Viikilä, Vartiosaari-projekti, Ksv.

Kuva: Juttelutauolla, 2015, 
M Viikilä, Vartiosaari-projekti, Ksv.
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Vartiosaaren rakentaminen tukee myös Itäisen saa-
riston virkistyskäyttöä. Vartiosaari tarjoaa uuden me-
rellisen liityntäliikennemahdollisuuden, kun saaris-
toliikenteen vuorovenelaiturille pääsee sujuvasti rai-
tiovaunuyhteydellä. 

Vartiosaari tarjoaa merellistä virkistystä: saareen 
on tulossa useita pienimuotoisempia venepaikko-
ja, mm. vierailulaitureita, soutuvenevalkama ja ran-
tautumispaikkoja kanooteille. Vartiosaaren rantojen 
avaaminen yleiseen käyttöön ja virkistysalueiden ra-
kentaminen lisää myös uimapaikkoja ja saunomis-
mahdollisuuksia. 

8.14 Vaikutukset asuntotuotantoon 

Vartiosaari tarjoaa asuntoja noin 5 000 - 7 000 asuk-
kaalle.  Rakentaminen on luonteeltaan paikallista 
Helsingin mittakaavassa. Tekeillä olevan uuden yleis-
kaavan väestöennusteessa Helsinki kasvaa vuoteen 
2050 mennessä 860 000 asukkaan kaupungiksi, jos-
ta Vartiosaaren osuus on noin 0,8% koko Helsingin 
asukasmäärästä.  

Asuntotuotannon riittävä määrä ja tiivis rakentami-
nen mahdollistavat monipuolisen asuntojakauman 
ja rahoitus- ja hallintamuotoja, sekä urbaanin asu-
misen uudet konseptit. Vartiosaaren asuntotuotanto 
(myös kohtuuhintainen) pystyy vastaamaan pääkau-
punkiseudun asuntokysyntään, vaihteleviin tarpei-
siin ja toiveisiin monipuolisella asuntotarjonnalla, ja 
osaltaan vaikuttaa koko Helsingin asuntotarjontaan. 

Helsingin seudun ja valtion välisen maankäytön, 
asumisen ja liikenteen (MAL) aiesopimuksen vuosil-
le 2012–2015 mukaan Helsinkiin rakennetaan 5 500 
uutta asuntoa vuodessa. Vartiosaaren noin 300 000 
k-m2 ja noin 4 200 asuntoa vastaa tästä vuositavoit-
teesta noin 80 % (laskennassa asunnon keskikoko 
70 k-m2).

Vartiosaarta suunnitellaan kerrostalovaltaiseksi 
asuinalueeksi, jota reunustaa rantojen huvilavyöhy-
ke. Vartiosaaren asuntorakentaminen toteutetaan 
AM-ohjelman 2012 mukaisesti siten, että 20% asun-
noista on valtion tukemia tavallisia ja erityisryhmien 
Ara-vuokra-asuntoja, 40% Hitas-, osaomistus- ja asu-
misoikeusasuntoja sekä opiskelija- ja nuorisoasunto-
ja ja 40 % sääntelemätöntä omistus- ja vuokra-asu-
mista. Jakaumalla pyritään välttämään asukasraken-
teen muodostumista sosiaalisesti yksipuoliseksi.

Rantojen huvilavyöhykkeelle on lisäksi suunniteltu 
alueelle sopeutuvaa pienimuotoista pientaloraken-
tamista. Asumisratkaisut suunnitellaan koko asumi-
selinkaaren tarpeisiin. Tavoitteena on tasapainoinen 
väestörakenne ja monipuolinen asuntokanta.

8.15 Vaikutukset virkistykseen

Vartiosaaren rakentaminen parantaa helsinkiläisten 
virkistysmahdollisuuksia siltojen rakentuessa. Nykyi-
sellään harvojen käytössä oleva saari avautuu koko 
kaupungin käyttöön. Ranta-alueiden huvila-alueet 
ja itäisen saariston hienot merelliset maisemat on 
mahdollista kokea uusia saaristo- rantareittejä pit-
kin. Vartiosaaren rantareitti on erityisen tärkeä sii-
tä syystä, että se on puuttuva yhteys sekä koko kau-
punkia käsittävän rantareitin varrelta että myös Itäi-
sen vihersormen eli Itäisen kulttuuripuiston Vartio-
kylän lahden ympäri vievältä reitiltä.

Vartiosaareen tulee uusia palstaviljelyalueita, joista 
on ollut pulaa Helsingissä. Siten Vartiosaaren raken-
taminen parantaa kaupunkilaisten mahdollisuuksia 
kaupunki- ja puutarhaviljelyyn.

Kuva: Kumiveneilyä, 2015, M Viikilä, Vartiosaari-
projekti, Ksv.

Kuva: Kävelyllä, 2015, M Viikilä, Vartiosaari-projekti, 
Ksv.
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8.16 Vaikutukset alueidentiteettiin 

Alueen identiteetti tarkoittaa alueen omalei-
maisuutta ja eroavaisuutta muista ja kuvastaa pai-
kan henkeä ja luonnetta, jolla viitataan yleensä asuk-
kaiden omaan mielikuvaan ja kokemukseen aluees-
ta. Erotuksena alueen ima goon nähden alueen iden-
titeetti voidaan ymmärtää kollektiivisena ja ”sisältä-
päin” käsitettynä alueen luonteena (Päivänen ym. 
2005). Omaleimainen alue koetaan erityiseksi: ei ol-
la ”mistä tahansa” kotoisin. Tällaisen alueen asuk-
kaat ovat todennäköisesti kiinnostuneita asuinalu-
eestaan ja sen ihmisistä sekä halukkaita kantamaan 
vastuuta ympäristöstään ja huolehtimaan sen kun-
nosta ja viihtyvyydestä.

Vartiosaaren nykyinen identiteetti on täysin erilai-
nen, kuin osayleiskaavan mahdollistama alueiden-
titeetti. Vartiosaari on pääkaupungin mittakaavas-
sa jokseenkin eristäytynyt loma- ja virkistyssaari, jol-
la on vahva tunnelma ja merkitys saaren muutamal-
le kymmenelle asukkaalle, kesäasukkaille ja saares-
sa toimivien yhdistysten jäsenille, sekä siellä retkeile-
ville ja virkistäytyville. Siellä voi nauttia hiljaisuudes-
ta ja luonnosta ja saaristomaisemasta. Sen pääkäyttö 
keskittyy virkistykseen erityisesti kesäkautena.

Osayleiskaavan toteutumisen myötä Vartiosaa-
ri muuttuu saaristokaupunginosaksi, jonka identi-
teetti rakentuu merellisyyteen, kulttuurihistoriaan ja 
ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävään 
rakentamiseen. Vartiosaaressa nostetaan esille saa-
ren omat erityispiirteet asuinympäristönä - rauhalli-
nen, merellinen ja luonnonläheinen asuin- ja virkis-
tyssaari - ja luodaan niiden varaan uusia ja ennakko-
luulottomia ratkaisuja. Tämä tarkoittaa mm. uuden-
laisten modernien asumisratkaisujen ja merellisten 
palvelukonseptien luomista, sekä saaren rantojen ja 
huviloiden avaamista laajaan virkistyskäyttöön nii-
den kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen.

Paikallisen historian merkitystä identiteettitekijänä 
korostaa vanhan höyrylaivakulttuurin muodosta-
man huvila- ja puutarha-alueen sekä mm. vanhojen 
polkujen, palstojen, viikinkikallion, metsäkirkon sekä 
talliympäristön säilyttäminen ja kunnostaminen. Ve-
siliikenteen huomioiminen ja kehittäminen ja pien-
venesatamien rakentaminen jatkaa alu een saaristo-
lais- ja höyrylaivakulttuuriperinteitä. Rakennettuun 
ympäristöön kiinteästi liitty villä ranta-alueen palve-
luilla, reitistöllä ja puistoilla edelleen vahvis tetaan 
Vartiosaaren omaleimaisuutta. 

Alueen identiteetin kehittymiselle luo perustaa 
asukkaiden pysyvyys, joka mahdollistaa kontaktien 
ja sosiaalisten suhteiden muodostumisen asukkai-
den välillä sekä asukkaiden juurtumisen paikkaan. 
Vartiosaarella on mahdollisuus kehittyä vahvan pai-
kallisidentiteetin omaavaksi 2000-luvun edelläkävi-
jäkaupunginosaksi, jonka identiteettiä tukevat sen 
rantojen, luonnon ja vahvan historian lisäksi yhtei-
söllisyys ja uudet kestävän kaupunkisuunnittelun ja 
rakentamisen tavat. Pysyvyys ja yhteisöllisyys edistä-
vät asukkaiden vastuunkantoa ja vahvistavat sosiaa-
lista kontrollia alueella. 

8.17 Vaikutukset imagoon

Imago on paikan hengen, “genius locin” ulkoinen il-
mentymä. Imago on seudun erityinen piirre, joka voi 
muodostua joko sen historiasta, nykyisestä seudulle 
leimallisesta ominaisuudesta, toiminnosta, tms. (Mi-
ka Raunio 2001). Alueen imago tai maine on keskei-
nen alueen vetovoiman tekijä, joka vaikut taa mer-
kittävästi mm. kiinteistöjen ja asun tojen hintoihin 
ja siihen, millaisia ihmi siä alueelle hakeutuu. Maine 
tarkoittaa yleensä yleistä tai ulkopuolista mielikuvaa 
paikasta, imagolla taas viitataan tietoisesti rakennet-
tuun mielikuvaan.

Nykyisin Vartiosaaren maine on rauhallinen ja hiljai-
nen saari, joka on Helsingin mittakaavassa ja käytän-
nössä pienehkön joukon käytössä. Saareen pääse-
minen edellyttää kesäisin yhteysaluksen aikataulu-
jen mukaista kulkemista tai omaa venettä ja talvella 
kulkemisen kestävää jäätilannetta.

Osayleiskaavan mahdollistama rakentaminen on it-
sessään voimakas imagoa muodostava tekijä. Sillat 
ja raitiotieverkko kytkevät saaren osaksi kantakau-
punkia tukevaa elämänmuotoa. Vartiosaaresta tu-
lee helposti saavutettava ja kaikille avoin saari, jonka 
käyttäjäkunta kasvaa ja monipuolistuu merkittäväs-
ti. Rannat jäävät yleiseen virkistyskäyttöön. Ne ovat 
asukkaiden lähivirkistysaluetta, minkä lisäksi silto-
jen ansiosta ne avautuvat itähelsinkiläisille ja muil-
le kaupunkilaisille. 

On tavoitteellista, että Vartiosaareen asuinalueena 
yhdistetään alusta saakka vahva uudenlaisen kes-
tävän ja edelläkäyvän kaupunginosan imago. Kes-
tävään rakentamiseen, suunnitteluun ja liikkumi-
seen panostaminen vaikuttavat alueesta muodostu-
vaan imagoon. Raitiotieyhteys, autoista riippumat-
tomuus, laadukas kävely-ympäristö, kaupunkivilje-
ly, kattopuutarhat, kestävän elämäntavan mahdol-
listaminen ja yhteisöllisyys tuovat positiivisia mah-
dollisuuksia alueen imagolle.

Kaava-alueen kulttuurihistoriallinen miljöö on olen-
nainen tekijä alueen imagon ja identiteetin kannal-
ta. Miljöön vaaliminen ja arvoja kunnioittava kehit-
täminen on mahdollista osayleiskaavan puitteissa. 
Kulttuurihistoriallisen miljöön kehittäminen histo-
riallisten elämysten kiinnostuvuuden ta kia on myös 
imagollisesti tärkeää. Miljöö, jota kunnostetaan, ja 
siten säilytetään kokemukselli sena kulttuurihistori-
allisena paikkana, liittyy parhaimmillaan osaksi ko-
ko saaren rakennettua ympäristöä. Suunnittelun kei-
noin arvoa voi daan entisestään nostaa.

Alueen nimistö on eräs identiteettiin ja imagoon liit-
tyvä tekijä. Vartiosaaren nimistöä on otettu talteen 
ja sitä käytetään alueen paikkoja, katuja ja puistoja 
nimettäessä. Alue kytkeytyy myös tältä osin vahvas-
ti historiaansa. 
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8.18 Vaikutukset 
ilmastonmuutoksen hallintaan ja 
energiansäästörakentamiseen 

Kestävää liikkumista edistävät raitioliikenneyhteys, 
sujuva kävely-ympäristö, laadukkaat pyöräily-yhte-
ydet sekä mahdollisimman autoriippumaton alue 
vaikuttavat positiivisesti liikenteen energiasäästöta-
voitteisiin. Lähimatkailua edistäminen saa-ressa ja 
saareen vähentävät pitkien etäisyyksien vapaa-ajan 
matkustamista. 

Mahdollisimman tiivis kaupunkirakenne, ekologi-
nen ja energiaa säästävä rakentaminen ja rakennus-
ten suuntaaminen edullisiin ilmansuuntiin vaikut-
tavat hillitsevästi ilmastonmuutokseen. Uusiutuvan 
energian hyödyntäminen ja vaihtoehtoiset energia-
tuotantotavat sekä ympäristöä mahdollisimman vä-
hän kuormittavien rakentamistapojen, rakenteiden 
ja materiaalien käyttö pienentävät kasvihuonepääs-
töjä.

Viheralueiden huolellinen suunnittelu ja rakentami-
nen, monipuolinen kasvillisuus, viherkatot, kaupun-
kiviljely kompensoivat jonkin verran metsien hiili-
nieluvaikutuksen vähenemistä ja rakennettujen 
alueiden tuottamia kasvihuonepäästöjä.

8.19 Suunnitelman ekotehokkuuden 
arviointi 

Suunnitteluperiaatevaiheen suunnitelma arvioitiin 
alustavasti Helsingin ekotehok-kuuden arviointityö-
kalu HEKO:n avulla. Työkalu koostuu 21 arvioitavas-
ta asiasta, jotka on luokiteltu viiteen eri luokkaan: 
maa, vesi, energia, liikenne ja palvelut, hiili- ja mate-
riaalikierto. Työkalu perustuu mitattaviin suureisiin 
ja ekotehokkuuteen vai-kuttavia muita tekijöitä, esi-
merkiksi sosiaalisia tekijöitä kuten ihmisten viihty-
vyyttä tai onnellisuuteen vaikuttavia tekijöitä työka-
lussa ei oteta huomioon.
 
HEKO-työkalun kokonaispisteytyksessä Vartiosaaren 
alue sai keskitasoa hieman paremman arvosanan. 
Työkalun mukaan kestävän maankäytön ratkaisu-ja 
Vartiosaaressa ovat suhteellisen korkea aluetehok-
kuus, lähivirkistysalueiden läheisyys, joukkoliikenne-
ratkaisut, kävelylle ja pyöräilylle luodut hyvät mah-
dollisuudet ja palveluiden läheisyys. Jätehuolto on 
oletettu toteutettavaksi putkikeräysjärjestelmän va-
raan, mikä on materiaalien kierrätystä ja uudelleen-
käyttöä tukeva tapa. Ekotehokkuuspisteitä vahvista-
vat myös maanrakennustöiden pieni määrä, uusiu-
tuvan sähköntuotannon oletettu osuus ja olevan ra-
kennuskannan hyödyntäminen. 
 
Huomattavaa on, että alueellista ekotehokkuut-
ta voidaan jatkosuunnittelun yhteydessä edelleen 
merkittävästi parantaa pohtimalla rakennussuun-
nittelun yhteydessä rakennusten energiankulutus-
ta sekä kehittämällä ratkaisuja paikalliseen uusitu-
van sähkön-, lämmön- tai jäähdytysenergian tuotan-
toon. 
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Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus arvioidaan jo-
ko HEKO-, KEKO tai MALTTI-työkalulla. MALTTI tarjo-
aa kokonaiskuvan uuden asuinalueen rakentamisen 
ja käytön aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöis-
tä sekä päästöjen ajoittumisesta suhteessa asuinalu-
een elinkaareen. Samalla tarkastellaan, mistä alueen 
kokonaishiilijalanjälki koostuu ja kuinka eri kehitys-
toimenpiteet vaikuttavat globaaliin kokonaispääs-
töön. Työkalulla pystyy simuloimaan alueen muo-
dostamia hiilijalanjälkiä jopa 50 vuoden aikavälillä, 
ja se huomioi sekä kasvihuonekaasupäästöjen syn-
nyn ajoittumisen että eri toimintoihin ja kulutushyö-
dykkeisiin liittyvät päästöt riippumatta siitä, missä 
vaiheessa toimitusketjua tai missä päin maailmaa ne 
syntyvät.

9 JATKOSUUNNITTELU JA 
TOTEUTUS
9.1 Kaavoitusaikataulu

Tavoitteena on, että osayleiskaavaehdotus hyväksyt-
täisiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa syksyllä 
2015 ja kaupunginvaltuustossa keväällä 2016. Ase-
makaavoitus voidaan käynnistää vuonna 2017. Var-
tiosaari kaavoitetaan vähintään kolmessa vaiheessa, 
kylä kerrallaan.

9.2 Toteutus 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 26.11.2013 
Vartiosaaren suunnitteluperiaatteista, ja lisäsi 
osayleiskaavan suunnitteluohjelmaan määräyksen, 
jonka mukaan rakentamista alueella ei saa aloittaa 
ennen kuin raitiovaunuyhteydestä saareen on tehty 
sitova päätös. Raitiotieyhteyden rakentaminen edel-
lyttää päätöstä Kruunusiltojen rakentamisesta ja rai-
tiotieyhteyden rakentamisesta keskustasta Kruu-
nuvuorenrannan kautta Laajasaloon. Hankepäätös 
Kruunusilloista tehdään näillä näkymin 2016. Laaja-
salon raitiotie voisi olla valmis aikaisintaan 2020-lu-
vun alkupuolella.

Vartiosaaren rakentaminen edellyttää toteuttamis-
projektia, joka todennäköisesti perustetaan asema-
kaavoituksen käynnistyessä. 

Rakentamisen käynnistäminen edellyttää Reposal-
mensillan ja Reposalmentien jatkeen rakentamista 
Laajasalossa. Vartiosaaren rakentamisjärjestys nou-
dattelee todennäköisesti kaavoitusjärjestystä kylä 
kerrallaan. Ramsinsalmensilta ja raitiotie- ja pyöräi-
ly-yhteydet Vuosaareen toteutunevat vasta pitkäl-
lä aikavälillä.

Muihin aluerakentamiskohteisiin verrattuna maape-
räolosuhteet luovat edellytyksiä asuntotuotannon 
tavanomaista nopeammalle käynnistettävyydelle, 
sillä alueelliset esirakentamistoimenpiteet ja toimi-
jakohtainen maaperän lujittaminen rajoittuvat hy-
vin suppealle alueelle.
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10.2 Vuorovaikutus 
luonnosvaiheessa 

Koska Vartiosaaren maankäyttövaihtoehtojen ja 
suunnitteluperiaatteiden käsittely herätti runsaas-
ti kriittisiä ja vastakkaisia mielipiteitä, on vuorovai-
kutusta haluttu kehittää tuoreiden suunnitteluide-
oiden keräämiseksi ja erilaisten rakentamista kan-
nattavien ja vastustavien kantojen yhteensovittami-
seksi.

Vartiosaaressa järjestettiin Lasten ja nuorten suun-
nitteluleiri yhteistyössä nuorisoasiainkeskuksen ja 
Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkin kans-
sa 2.6.–6.6.2014. Leirin tuloksia esiteltiin 30.9.–
23.10.2014 Laiturilla järjestetyssä näyttelyssä Ba-
naaniveneellä Vartiosaareen. Lokakuussa kaupun-
kisuunnittelun info- ja näyttelytila Laiturilla oli esil-
lä lasten ajatuksia Vartiosaaresta. Kesäleirillä synty-
neet värikkäät mielikuvakartat, pienoishuvilat ja yh-
teinen pienoismalli herättivät ihastusta. Lapsille tär-
keitä asioita asuinalueilla vaikuttavat olevan veden 
läsnäolo ja toiminnot veden ääressä: (ranta, puro, ka-
nava tai suihkulähde). Myös luonnontilaista metsää 
naapurustossa arvostetaan seikkailupaikkojen tarjo-
ajana. Leiristä on tehty muistio.

Yhteistyössä Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen 
kanssa järjestettiin syksyllä 2014 kaksi Tulevaisuus-
klinikkaa, toinen avoimella kutsulla kaikille kaupun-
kilaisille ja toinen asiantuntijoille.  Työryhmissä poh-
dittiin asumista, työntekoa, energiakysymyksiä, vi-
herympäristöä ja liikkumista. Tulevaisuusklinikoiden 
ajatuksissa korostuivat yhteisöllisyys, autottomuus 
ja asumisen kokeilut. Tuloksissa korostui neljä joh-
toajatusta:

1. Vartiosaaresta tulisi rakentaa omaleimainen, 
ainutlaatuinen ja kestävän kehityksen mukainen 
asuinalue. Saaren luontoa pitäisi säilyttää mah-
dollisimman paljon.

2. Vartiosaaren ”kohderyhmää” olisivat ihmiset, 
jotka haluavat asua kauniissa luonnonympäris-
tössä ja muusta kaupungista hieman erillään ole-
vassa yhteisössä. Saaren historiallinen identiteet-
ti ja luonto tulisi ottaa kaiken suunnittelun lähtö-
kohdaksi.

3. Saaresta voisi tulla erilaisten ”uusyhteisöjen” 
kokeilualue. Julkisia, jaettuja ja monikäyttöisiä ti-
loja tulisi olla runsaasti.

4. Työelämän muutoksiin tulisi varautua rakenta-
malla runsaasti yhteiskäyttöisiä etätyötiloja. Var-
tiosaari voisi houkutella etätyöntekijöitä ympäri 
Helsinkiä, erityisesti ”luovaa luokkaa” jolle työn ja 
vapaa-ajan välinen raja on voinut kokonaan häl-
vetä vuoteen 2030 mennessä.

Klinikoiden työmenetelmät ja tulokset on raportoi-
tu julkaisussa Vartiosaaren toivottuja tulevaisuuksia 
2030. Blogikirjoitus on osoitteessa: 

http://www.yleiskaava.fi/2015/vartiosaari-tulevaisuuden-asumisen-testialustaksi/

Kuva: Lasten ja nuorten suunnitteluleiri Vartiosaa-
ressa kesällä 2014, H Ahvenainen, Ksv.
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Vartiosaaren merellisen ja viherympäristön kehittä-
misilta järjestettiin 12.2.2015. Tilaisuuteen kutsuttiin 
veneilyyn, rantaelämään ja kaupunkivihreään liitty-
vien järjestöjen edustajia ja yrittäjiä. Työryhmäkes-
kusteluissa tulevaisuuden Vartiosaari nähtiin hyvä-
nä paikkana suomalaisen saunakulttuurin, venei-
lyn ja melonnan sekä talviuinnin kehittämiselle. Näi-
tä toimintoja pitäisi kehittää yritysten, kaupungin ja 
yhdistysten yhteistyönä. Tärkeänä pidettiin uuden 
yrittäjyyden syntymisen tukemista. Tilaisuudesta on 
tehty yhteenveto.

Vartiosaaren asukkaille ja maanomistajille järjestet-
tiin kesällä ja syksyllä 2014 keskustelu- ja ryhmätyö-
tilaisuudet huvila- ja ranta-alueen kehittämissuunni-
telmasta. Sen lisäksi haluttaessa kunkin maanomis-
tajan kanssa keskusteltiin erikseen. 

10.3 Viranomaisyhteistyö 

Valmistelun yhteydessä on tehty viranomaisyhteis-
työtä kaupunginkanslian, kiinteistöviraston, raken-
nusvalvontaviraston, rakennusviraston, kaupungin-
museon, ympäristökeskuksen, sosiaali- ja terveys-
viraston, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston, 
nuorisoasiainkeskuksen, kulttuurikeskuksen, työvä-
enopiston, liikuntaviraston, pelastuslaitoksen, kau-
pungin taidemuseon, HKL:n sekä Helen Oy:n, Helen 
Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalve-
lut -kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan Ely-keskuk-
sen, Uudenmaan liiton, Liikenneviraston ja Museo-
viraston kanssa. 

Viranomaisneuvottelu pidettiin 27.3.2013. 

11 KÄSITTELYVAIHEET

Vartiosaaren osayleiskaavaluonnos esiteltiin 
28.4.2015 kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ja 
se päätti jättää asian pöydälle. Lautakunta päätti 
12.5.2015 hyväksyä 28.4.2015 päivätyn Vartiosaa-
ren osayleiskaavaluonnoksen osayleiskaavaehdo-
tuksen laatimisen pohjaksi ja asettaa osayleiskaava-
luonnoksen nähtäville.

Käsittely

Palautusehdotus: Eija Loukoila: Vartiosaaren 
osayleiskaavaluonnos palautetaan uudelleen 
valmisteluun siten, että suunnitellusta rakenta-
misesta luovutaan ja saarta kehitetään viher- ja 
virkistysalueena sekä houkuttelevana matkailu-
kohteena.
Kannattajat: Outi Silfverberg

1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vartiosaaren osayleiskaavaluonnos 
palautetaan uudelleen valmisteluun siten, et-

tä suunnitellusta rakentamisesta luovutaan ja 
saarta kehitetään viher- ja virkistysalueena sekä 
houkuttelevana matkailukohteena.

Jaa-äänet: 7: Hennariikka Andersson, Jape Lo-
vén, Matti Niiranen, Tom Packalén, Risto Rauta-
va, Osmo Soininvaara, Heta Välimäki
Ei-äänet: 2: Eija Loukoila, Outi Silfverberg
Tyhjä: 0
Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus 
voitti jäsen Loukoilan palautusehdotuksen ää-
nin 7-2.

Helsingissä 12.5.2015

Olavi Veltheim

Kuva: Tulevaisuusklinikka asiantuntijoille näyttely-tila 
Laiturilla, 2014, R Luoto, Ksv.

Kuva: Meri- ja viherympäristöä kehittämässä näyttel-
ytila Laiturilla, 2015, T Antila-Lehtonen, Ksv.
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12 LUETTELO OSAYLEISKAAVAA 
KOSKEVASTA MATERIAALISTA

Vartiosaaren huvila- ja ranta-alueen kehittämissuun-
nitelma, Studio Puisto Arkkitehdit Oy, VSU maisema-
arkkitehdit Oy, Ateljee Suojo ky, 2014

Vartiosaaren toivottuja tulevaisuuksia, Sirkka Heino-
nen ja Juho Ruotsalainen, Tulevaisuuden tutkimus-
keskus, Asemakaavaosaston selvityksiä 2015:1

Dwellings promoting sustainable lifestyles in Vartio-
saari, Timo Arjanko, diplomityö 2015

Eräs Vartiosaari, Eija Syväilo, diplomityö 2014

Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluohjelma, 
Kaupunkisuunnitteluvirasto 19.11.2013

Vartiosaaren liikennejärjestelmän suunnitteluperi-
aatteet, Kaupunkisuunnitteluvirasto, Liikennesuun-
nitteluosasto 19.11.2013

Maankäyttövaihtoehtojen arviointitaulukot, Kau-
punkisuunnitteluvirasto 19.11.2013

Vartiosaaren kulttuuriympäristöselvitys, Kati Salo-
nen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy, Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston julkaisu 2013:2

Vartiosaaren kulttuuriympäristöselvitys - Inventoin-
tikortisto, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit 
Oy, Asemakaavaosaston selvityksiä 2013:1

Vartiosaaren lepakkoselvitys, Terhi Wermundsen 
ja Tiina Mäkelä, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 
18.2.2012 / tarkistettu 16.5.2013

Vartiosaaren sillat, alustava viitesuunnitelma, Fun-
datec Oy, Innovarch Oy, Trafix Oy, Vahanen Oy, 
10.12.2012

Itä-Helsingin kulttuuripuiston kehittämissuunnitel-
ma, Asemakaavaosaston selvityksiä 2012:1

Vartiosaaren maisemaselvitys, Kaupunkisuunnitte-
luvirasto, Ympäristötoimisto, 2011

13 LIITTEET
13.1 Osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma
















