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§ 691
Vartiosaaren osayleiskaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto

HEL 2021-012184 T 10 03 02 00

Hankenumero 6684_4

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 hyväksyä 29.11.2022 päivätyn osayleiskaavaluonnoksen (liite nro 3) 
ja muun valmisteluaineiston jatkosuunnittelun pohjaksi ja päättää 
asettaa valmisteluaineiston nähtäville ja pyytää lausuntoja ja mielipi-
teitä kaavan valmisteluaineistosta.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Laajasalon väestön kasvaessa voimakkaasti ja Kruununsiltojen raitio-
vaunun parantaessa Vartiosaaren saavutettavuutta lautakunta kehotti 
selvittämään Reposalmen sillan mahdollisimman nopeaa toteutusta, 
jotta Vartiosaaren virkistyskäyttö olisi mahdollista ympäri vuoden.

Lautakunta piti tärkeänä saaren ympäristöarvojen huomioimisen sekä 
pyysi etsimään vaihtoehtoja ympäristön mahdollisen kulumisen haitto-
jen ehkäisyyn, esimerkiksi maastopyöräilyä rajoittamalla. Lautakunta 
pyysi erityisesti etsimään keinoja linnuston turvaamiselle myös niissä 
olosuhteissa, joissa saaren kävijämäärä kasvaa.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat johtava maisema-arkkitehti Raisa Kilju-
nen-Siirola, arkkitehti Tapani Rauramo, liikenneinsinööri Markus Ahtiai-
nen ja maisema-arkkitehti Sofia Kangas. Asiantuntijat poistuivat kuule-
misensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Otto Meri: Seuraavan yleiskaavan valmistelun yhteydessä selvitetään 
mahdollisuutta toteuttaa Vartiosaareen tiivistä ja luonnonläheistä asuin-
rakentamista. Uutta kaupunginosaa perustelevat hyvät julkisen liiken-
teen yhteydet ja erinomainen saavutettavuus kantakaupungista.

Kannattaja: Risto Rautava

https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupungin-organisaatio/toimialat/kaupunkiympariston-toimiala
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Vastaehdotus:
Jenni Pajunen: Laajasalon väestön kasvaessa voimakkaasti ja Kruu-
nunsiltojen raitiovaunun parantaessa Vartiosaaren saavutettavuutta 
lautakunta kehottaa selvittämään Reposalmen sillan mahdollisimman 
nopeaa toteutusta, jotta Vartiosaaren virkistyskäyttö olisi mahdollista 
ympäri vuoden.

Kannattaja: Olli-Pekka Koljonen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jenni Pa-
jusen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Olli-Pekka Koljonen: Lautakunta pitää tärkeänä saaren ympäristöarvo-
jen huomioimisen sekä pyytää etsimään vaihtoehtoja ympäristön mah-
dollisen kulumisen haittojen ehkäisyyn, esimerkiksi maastopyöräilyä ra-
joittamalla. Lautakunta pyytää erityisesti etsimään keinoja linnuston 
turvaamiselle myös niissä olosuhteissa, joissa saaren kävijämäärä 
kasvaa.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka 
Koljosen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus:
Olli-Pekka Koljonen: Lisätään päätöstekstiin: 

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että osayleiskaavan valmistelun 
tässä vaiheessa skenaariovaihtoehdot VE2 ja VE3 sisältävät parhaiten 
elementtejä, jotta kaupunkistrategiassa linjattu Vartiosaaren tuleva vir-
kistyskäyttö mahdollistuu. Lisäksi lautakunta katsoo, että saaren saavu-
tettavuuden parantaminen siltayhteyksin tukee saaren aktiivista virkis-
tyskäyttöä, painottaen erityisesti Reposalmen sillan toteuttamista. 

Kannattaja: Anni Sinnemäki

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Otto Meren vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 11
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Atte Kaleva, Olli-Pekka Kol-
jonen, Sami Kuusela, Tuomas Nevanlinna, Jenni Pajunen, Amanda 
Pasanen, Mika Raatikainen, Anni Sinnemäki, Sameli Sivonen
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Ei-äänet: 2
Otto Meri, Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen 
äänin 11 - 2.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Olli-Pekka Koljosen vastaehdotuksen mukaisesti muutettu-
na.

Jaa-äänet: 9
Silja Borgarsdottir Sandelin, Mia Haglund, Atte Kaleva, Otto Meri, 
Tuomas Nevanlinna, Amanda Pasanen, Mika Raatikainen, Risto Rau-
tava, Sameli Sivonen

Ei-äänet: 4
Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Jenni Pajunen, Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä esittelijän ehdotuksen 
äänin 9 - 4.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Pasi Rajala, Yleiskaavapäällikkö, puhelin: 09 310 20417

pasi.rajala(a)hel.fi
Tapani Rauramo, arkkitehti, puhelin: 310 37071

tapani.rauramo(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Sofia Kangas, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 42159

sofia.kangas(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Osayleiskaavaluonnoksen kartta, päivätty 29.11.2202
4 Osayleiskaavaluonnoksen selostus, päivätty 29.11.2022
5 Havainnekuva, 29.11.2022
6 Vartiosaaren virkistyskäytön laajuus ja selvitys yhteysvaihtoehdoista
7 Saavutettavuustarkastelu
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8 Vartiosaaren lepakkoselvitys 2022
9 Linnustovaikutusten arviointi
10 Vartiosaaren kulttuuriympäristöselvitys 2013
11 Kulttuuriympäristöselvityksen inventointikortisto
12 Maisemaselvitys
13 Kerro kantasi-kyselyn yhteenveto
14 Vuorovaikutusraportti 29.11.2022
15 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta päättää

 hyväksyä 29.11.2022 päivätyn osayleiskaavaluonnoksen (liite nro 3) 
ja muun valmisteluaineiston jatkosuunnittelun pohjaksi ja päättää 
asettaa valmisteluaineiston nähtäville ja pyytää lausuntoja ja mielipi-
teitä kaavan valmisteluaineistosta.

 antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet esitettyihin mieli-
piteisiin ja kannanottoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti 
ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, 
Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätök-
senteko

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Osayleiskaavaluonnos koskee Vartiosaaren aluetta, joka sijaitsee itäi-
sessä Helsingissä, Laajasalon ja Vuosaaren välissä, noin 7 km linnun-
tietä Helsingin keskustasta. 

Vartiosaari on osoitettu kaavaluonnoksessa strategiakirjauksen mukai-
sesti virkistyskäyttöön. Luonnoksessa on pyritty mahdollistamaan Var-
tiosaaren virkistyskäytön lisääntyminen kestävällä tavalla ja yhteenso-
vittamaan tämä saaren hyvin säilyneen luonnonympäristön ja arvok-
kaan kulttuuriympäristön suojelutarpeisiin.

https://www.hel.fi/fi/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupungin-organisaatio/toimialat/kaupunkiympariston-toimiala
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Koko saari on osoitettu yksityisiä kiinteistöjä lukuun ottamatta yhdeksi 
yhtenäiseksi virkistysalueeksi ulkoilu- ja huoltoreitteineen. Vartiosaaren 
virkistyskäytön kannalta keskeiset alueet saaren sisäosassa on osoitet-
tu retkeily- ja ulkoilualueeksi.  Koko Vartiosaarta koskeva valtakunnalli-
sesti merkittävä höyrylaiva-ajan huvilakulttuuriympäristö on huomioitu 
ympäristön säilyttämistä koskevalla merkinnällä. Luontoarvoiltaan ar-
vokkaat eheät metsäalueet on osoitettu luonnonsuojelualueiksi, joilla 
on erityinen virkistyskäyttömerkitys. Näille alueille saa rakentaa virkis-
tyskäytön edellyttämät reitit ja virkistyspalvelut ottaen huomioon luon-
toarvot ja niin, että kulkua ohjataan luontoarvojen säilyttämiseksi.

Kaavaluonnos mahdollistaa saaren pääyhteystarpeen järjestämisen 
Reposalmessa perustuen lautta- tai siltayhteyteen. Saaren virkistyskäy-
tön laajuutta, saavutettavuutta ja yhteysvaihtoehtoja on tutkittu osana 
valmistelutyötä. 

Saaren topografian ja luontoarvojen ohjaamana rantojen virkistystoi-
mintoja on mahdollista lisätä Reposalmen lauttarannan tuntumaan, 
keskeiselle peltoalueelle ja saaren länsiosaan Pässilahteen. Koko saar-
ta kiertävän rantareitin sijasta on osoitettu yhteyksiä rantaan sellaisissa 
kohdissa, joissa se on luontevaa maasto-olosuhteet huomioiden. Vir-
kistysalueelle on mahdollista myös rantautua virkistysalueen rantautu-
mispaikkoihin tai venesatama-alueille.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu Vartiosaaren saavutettavuutta 
koskeva selvitys sekä skenaariotyöhön liittyvä selvitys, jossa on arvioitu 
Vartiosaaren virkistyskäytön laajuutta, lauttaliikenteeseen perustuvaa 
yhteyttä sekä Reposalmen ja Ramsinsalmen siltojen vaikutuksia ja kus-
tannuksia. Lisäksi on selvitetty linnustovaikutukset ja tehty lepakkosel-
vitys. Työssä on käytetty olemassa olevia kulttuuriympäristö- ja maise-
maselvityksiä ja Helsingin luontotietojärjestelmän tietoja.  

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että kaavalla 
mahdollistetaan Vartiosaaren kestävä virkistyskäyttö, luonnonsuojelu, 
huviloiden ja huvilaympäristöjen suojelu, loma-asuminen, yhteisölliset 
toiminnot, virkistyspalvelut ja matkailukäyttö sekä venereitit. Ratkaisulla 
turvataan virkistyspalvelujen kehittäminen ja saaren maisema-, kulttuu-
riympäristö- ja luontoarvojen säilyminen. 

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaupunkistrategiassa 2021−2024 on päätetty, että Vartiosaari osoite-
taan virkistyskäyttöön. Helsingin yleiskaava 2016 on kumottu Vartio-
saaren osalta vuonna 2018. Myös Vartiosaaren rakentamista koskeva 
osayleiskaava on kumottu vuonna 2018 (KHO:n päätökset 8.11.2018). 
Alueella on voimassa Yleiskaava 2002 merkintöineen ja määräyksi-
neen. Yleiskaavassa 2002 Vartiosaari on osoitettu selvitysalueeksi, 
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jonka maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. Se on 
myös osoitettu kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maise-
makulttuurin kannalta merkittäväksi alueeksi, jota tulee kehittää siten 
että alueen ominaisuudet ja arvot säilyvät. Alue on osa valtakunnalli-
sesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009, Helsingin 
höyrylaiva-aikakauden huvilakulttuuri).

Osayleiskaavaluonnos on maakuntakaavan mukainen. 

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Suunnittelualueeseen kuuluvat Vartiosaari ja sen välittömässä lähei-
syydessä olevat Poikasaari, Kiekko, Ramsinkivi ja Kanasaari, ympäröi-
vät merialueet sekä tarvittavat liittymisalueet mantereeseen Laajasa-
lossa Reposalmentien päässä ja Vuosaaressa Ramsinniemen kärjes-
sä. Suunnittelualueesta maapinta-alaa on noin 82 ha ja merialuetta 
noin 60 ha.

Helsingin kaupunki omistaa noin 90 prosenttia saaren maa-alueesta ja 
noin puolet sen rakennuskannasta. Saaressa on 50 pääosin kesäkäy-
tössä olevaa huvilaa, joista 25 on yksityisiä. Saaressa on alle 10 vaki-
tuista asukasta. Osa kaupungin omistamista huviloista on vuokrattu ja 
kaksi kiinteistöä on kaupungin kasvatus- ja sosiaalitoimialojen käytös-
sä. Osa kaupungin omistamista huviloista on huonossa kunnossa ja 
niiden korjaamisella on kiire. 

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavan valmisteluaineistossa on selvitetty ja tunnistettu suurimmat vir-
kistysalueen investointikustannukset, jotka liittyvät mahdolliseen siltaan 
sekä kunnallistekniikan järjestämiseen. Reposalmeen tulevan mahdol-
lisen sillan kustannusarvio on 5−11 miljoonaa euroa. Olemassa olevan 
sähkölautan käyttökustannukset ovat kaupungille noin 50 000 euroa 
vuodessa. Kustannukset ja vaikutukset tarkentuvat seuraavissa suun-
nitteluvaiheissa. Saareen tulee olla vesiliikenneyhteys ja laiturit saaris-
tolaivoille sekä yhteysaluksille, vaikka silta rakennettaisiin. Kaavaluon-
nos mahdollistaa kaupungin omien kiinteistöjen myynnin asemakaavoi-
tuksen jälkeen tai niiden vuokraamisen sekä matkailukäyttöä tukevan 
lisärakentamisen niille osoitetuille keskeisille alueille. Tavoitteena on 
säilyttää arvokkaat huvilat ja löytää suojeltaville rakennuksille niiden 
säilymistä tukeva käyttö.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaa-
valuonnoksen valmistelun aikana saaduista viranomaisten kannano-
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toista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huo-
mautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupun-
kiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen 
kanssa: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto, Museo-
virasto, Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, sekä Helsingin 
kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, kulttuurin ja vapaa-
ajan toimiala ja sosiaali- ja terveystoimiala.

Viranomaisten kannanottoja saatiin 6 kappaletta. Uudenmaan liiton 
mukaan osayleiskaavan tavoitteet ovat kannatettavia, ja niillä on myös 
seudullista ja maakunnallista merkitystä. Muut kannanotot kohdistuivat 
kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämiseen, suojelumääräyksiin, saa-
ren kestävyyteen, veneilymahdollisuuksien ja satamien toimintaedelly-
tysten säilyttämiseen, siltojen vaikutusten selvittämisen tarpeeseen ja 
arvokkaiden huviloiden säilyttämiseen.

Kannanotoissa tuli esiin myös tarve järjestää edelleenkin kesänvietto-
mahdollisuuksia nuorille kaupungin omissa huviloissa. Vesihuollon 
osalta kannanotossa todettiin, että Vartiosaari sijaitsee Helsingin seu-
dun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuollon toiminta-alueen ulko-
puolella ja HSY ei näe tarkoituksenmukaisena yleisen vesihuollon ra-
kentamista Vartiosaareen. Pelastuslaitoksen kanssa on järjestetty kaksi 
neuvottelua.

 Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, et-
tä on laadittu tarvittavat selvitykset sekä tehty vaikutusten arviointia 
tarpeen mukaisessa laajuudessa. Lisäksi on laadittu tarvittavat kaava-
määräykset.

Vartiosaaren osayleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu on 
järjestetty 8.3.2022 ja yhteenveto muistiosta on liitteenä olevassa vuo-
rovaikutusraportissa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluai-
neistosta kohdistuivat siltakysymykseen, autottomuuteen, joukkoliiken-
neyhteyden tarpeeseen, pyöräilyyn sekä luonnonsuojelun tarpeeseen. 
Esiin tuli huoli luonto- ja maisema-arvojen säilyttämisestä ja luontoarvo-
jen ja maisemavaikutusten selvittämistarve. Huviloiden ja huvilapuutar-
hojen ja yhteisöllisen toiminnan edellytysten säilyminen nähtiin tärkei-
nä. Mielipiteissä tuli esiin myös RKY-arvojen säilyttäminen ja merelli-
nen strategia. Turvallisuus, terveellisyys, luontokokemus ja hiljaisuus 



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 39/2022 8 (9)
Kaupunkiympäristölautakunta

Asia/5
13.12.2022

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

nähtiin saaren arvoina. Veneilyn edellytysten, nykyisten venereittien 
säilyminen ja saaren rantautumispaikat nähtiin tärkeinä. 

Kaavan toivottiin mahdollistavan yksityisten kiinteistöjen osalta loma- ja 
vapaa-ajan asumisen. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös yksi-
tyisten kiinteistöjen pienimuotoiset lisärakentamistarpeet sekä vakitui-
sesti saarella asuvien tarpeet mm. vesihuollon, jätehuollon ja pelastuk-
sen osalta. Yhteistyö asukkaiden kanssa suunnittelun eri vaiheissa 
nähtiin tärkeänä.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä kaavan tavoitteiden 
mukaisesti ja vastineet on esitetty vuorovaikutusraportissa. Lisäksi an-
netaan tarvittavat kaavamääräykset. Kirjallisia mielipiteitä saapui 29 
kpl, josta 15 oli yksityisten henkilöiden mielipiteitä ja 14 seurojen ja yh-
distysten mielipiteitä.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta 
asemakaavaselostuksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Pasi Rajala, Yleiskaavapäällikkö, puhelin: 09 310 20417

pasi.rajala(a)hel.fi
Tapani Rauramo, arkkitehti, puhelin: 310 37071

tapani.rauramo(a)hel.fi
Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen(a)hel.fi
Sofia Kangas, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 42159

sofia.kangas(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi
Kaarina Laakso, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuva
3 Osayleiskaavaluonnoksen kartta, päivätty 29.11.2202
4 Osayleiskaavaluonnoksen selostus, päivätty 29.11.2022
5 Havainnekuva, 29.11.2022
6 Vartiosaaren virkistyskäytön laajuus ja selvitys yhteysvaihtoehdoista
7 Saavutettavuustarkastelu
8 Vartiosaaren lepakkoselvitys 2022
9 Linnustovaikutusten arviointi
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00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
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10 Vartiosaaren kulttuuriympäristöselvitys 2013
11 Kulttuuriympäristöselvityksen inventointikortisto
12 Maisemaselvitys
13 Kerro kantasi-kyselyn yhteenveto
14 Vuorovaikutusraportti 29.11.2022
15 Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1 Mielipidekirjeet

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittä-
neet, jotka ovat ilmoitta-
neet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täy-
täntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia tiedoksianto

Päätöshistoria
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