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§ 73
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Emma Karin ym. valtuustoaloitteesta Vartiosaaren virkis-
tyskäytön kehittämiseksi ja kulkuyhteyksien parantamiseksi

HEL 2017-013537 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Aloitteessa esitetyt kehittämisehdotukset ovat valmisteilla olevan Hel-
singin merellisen strategian mukaisia. Strategian tavoitteena on muun 
muassa merellisten kohteiden saavutettavuuden parantaminen sekä 
saariston palvelujen kehittäminen. 

Vartiosaaressa ei tällä hetkellä ole kaupungin ylläpitämiä palveluita, 
esimerkiksi yleisessä käytössä olevaa venelaituria tai levähdys - ja ui-
mapaikkoja. Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen edellyttäisi saa-
reen tehtäviä investointeja kuten polkuverkoston ja uimapaikan kunnos-
tamista sekä ulkokäymälän, keittokatoksen ja uuden yleisessä käytös-
sä olevan laiturin rakentamista. Kaupunkiympäristön tekemien laskel-
mien mukaan investointien kokonaissumma on noin 1–1,2 miljoonaa 
euroa. 

Vartiosaari on yksi Itäistä saaristoreittiä (Hakaniemenranta – Vuosaari - 
Hakaniemenranta) kulkevan vesibussin pysähdyspaikoista. Saareen lii-
kennöi kesällä 2017 vesibussi kaksi kertaa päivässä sekä Hakaniemes-
tä, että Vuosaaresta.

Saaren vetovoimaisuuden ja vesiliikenteen kehittäminen ovat yhteydes-
sä toisiinsa. Nykyisellään kaupungin ulkoilusaariin suuntautuvaa vesilii-
kennettä ei tueta taloudellisesti. Tästä johtuen matkustajamäärät käy-
tännössä ohjaavat saariin kulkevia reittejä sekä aikatauluja. Virkistys-
palveluiden kehittäminen ja sitä kautta vetovoimaisuuden lisääminen li-
säisi myös Vartiosaaren kävijämääriä.   

Valtuustoaloitteessa esitetään kulkuyhteyksien parantamiseksi kevytra-
kenteisen sillan rakentamista Vartiosaareen. Kevyenliikenteensilta ra-
kentaminen edellyttää suuria investointeja ja vaatii tarkempaa suunnit-
telua. Ponttonisilta huonona puolena on, että se sulkisi Vartiosaaren 
länsipuolella kulkevan suositun veneväylän. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää omassa lausunnossaan, että uu-
den laiturin rakentamisen sijaan, kaupunkiympäristön toimiala voisi jo 
tulevana kesänä parantaa rantautumismahdollisuuksia osoittamalla ny-
kyisellään kaupungin kiinteistöjä palvelevan laiturin yleiseen käyttöön, 
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mikäli laiturin kunnossapito siirtyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan mielestä järjestely olisi järkevä ja tar-
koituksenmukainen.  

Vartiosaaren saamiseksi yhä useamman kaupunkilaisen ulottuville, 
kaupungin pitäisi rakentaa Vartiosaareen ponttonisilta veneilykauden 
ulkopuolella lokakuusta huhtikuuhun.  Nykyisin vesibussi kulkee liian 
harvoin, joten vesibussin vuoroväli pitäisi olla tiheämpi tulevina vuosi-
na. Lisäksi Vartiosaaren sillasta pitää tehdä uusi ajantasainen selvitys 
kustannuksineen päätöksenteon tueksi kesään mennessä.

Vartiosaaren palveluiden kehittäminen retkeily- ja luontomatkailukoh-
teena on toivottavaa. Tarvittavien investointien toteuttamiseksi tarvitaan 
kuitenkin tarkempaa suunnittelua, huomioiden saaren tuleva käyttö ja 
riittävät investointimäärärahat.

Käsittely

Vastaehdotus:
Elina Moisio: Lisätään uusi kohta kappaleeksi 8:

Vartiosaaren saamiseksi yhä useamman kaupunkilaisen ulottuville, 
kaupungin pitäisi rakentaa Vartiosaareen ponttonisilta veneilykauden 
ulkopuolella lokakuusta huhtikuuhun. Nykyisin vesibussi kulkee liian 
harvoin, joten vesibussin vuoroväli pitäisi olla tiheämpi tulevina vuosi-
na. Lisäksi Vartiosaaren sillasta pitää tehdä uusi ajantasainen selvitys 
kustannuksineen päätöksenteon tueksi kesään mennessä.

Kannattaja: Sami Muttilainen

Lautakunta hyväksyi Elina Moision vastaehdotuksen yksimielisesti.

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään kappaleen 7 loppuun

Laajasalon kirjastosta on takavuosina lainattu ihmisille soutuveneitä 
josta on hyviä kokemuksia. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, 
että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle hankittaisiin kaksi soutuvenettä 
liiveineen. Tämä parantaisi Vartiosaaren saavutettavuutta ja tukisi me-
rellistä strategiaa. Liikuntapalvelut voisi huolehtia veneen kunnossapi-
dosta ja kirjasto toimisi avainten lainaamona.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
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Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901
stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma Aloite Kvsto 13122017 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Aloitteessa esitetyt kehittämisehdotukset ovat valmisteilla olevan Hel-
singin merellisen strategian mukaisia. Strategian tavoitteena on muun 
muassa merellisten kohteiden saavutettavuuden parantaminen sekä 
saariston palvelujen kehittäminen. 

Vartiosaaressa ei tällä hetkellä ole kaupungin ylläpitämiä palveluita, 
esimerkiksi yleisessä käytössä olevaa venelaituria tai levähdys - ja ui-
mapaikkoja. Vartiosaaren virkistyskäytön kehittäminen edellyttäisi saa-
reen tehtäviä investointeja kuten polkuverkoston ja uimapaikan kunnos-
tamista sekä ulkokäymälän, keittokatoksen ja uuden yleisessä käytös-
sä olevan laiturin rakentamista. Kaupunkiympäristön tekemien laskel-
mien mukaan investointien kokonaissumma on noin 1–1,2 miljoonaa 
euroa. 

Vartiosaari on yksi Itäistä saaristoreittiä (Hakaniemenranta – Vuosaari - 
Hakaniemenranta) kulkevan vesibussin pysähdyspaikoista. Saareen lii-
kennöi kesällä 2017 vesibussi kaksi kertaa päivässä sekä Hakaniemes-
tä, että Vuosaaresta.

Saaren vetovoimaisuuden ja vesiliikenteen kehittäminen ovat yhteydes-
sä toisiinsa. Nykyisellään kaupungin ulkoilusaariin suuntautuvaa vesilii-
kennettä ei tueta taloudellisesti. Tästä johtuen matkustajamäärät käy-
tännössä ohjaavat saariin kulkevia reittejä sekä aikatauluja. Virkistys-
palveluiden kehittäminen ja sitä kautta vetovoimaisuuden lisääminen li-
säisi myös Vartiosaaren kävijämääriä.   

Valtuustoaloitteessa esitetään kulkuyhteyksien parantamiseksi kevytra-
kenteisen sillan rakentamista Vartiosaareen. Kevyenliikenteensilta ra-
kentaminen edellyttää suuria investointeja ja vaatii tarkempaa suunnit-
telua. Ponttonisilta huonona puolena on, että se sulkisi Vartiosaaren 
länsipuolella kulkevan suositun veneväylän. 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää omassa lausunnossaan, että uu-
den laiturin rakentamisen sijaan, kaupunkiympäristön toimiala voisi jo 
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tulevana kesänä parantaa rantautumismahdollisuuksia osoittamalla ny-
kyisellään kaupungin kiinteistöjä palvelevan laiturin yleiseen käyttöön, 
mikäli laiturin kunnossapito siirtyisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan mielestä järjestely olisi järkevä ja tar-
koituksenmukainen.  

Vartiosaaren palveluiden kehittäminen retkeily- ja luontomatkailukoh-
teena on toivottavaa. Tarvittavien investointien toteuttamiseksi tarvitaan 
kuitenkin tarkempaa suunnittelua, huomioiden saaren tuleva käyttö ja 
riittävät investointimäärärahat.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 6.4.2018 mennessä kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Emma 
Karin ja 30:n muun valtuutetun valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, et-
tä Vartiosaaren virkistyskäyttöä tulisi kehittää sekä kulkuyhteyksiä saa-
reen parantaa. Aloitteen mukaan saaren laajemman virkistyskäytön 
edellytyksenä on sujuvan kulkuyhteyden rakentaminen saareen. Kulku-
yhteyksien kehittämiseksi esitetään mantereelta saareen johtava siltaa, 
nykyistä tiheämmin liikennöivää vesibussiyhteyttä ja yleisessä käytössä 
olevan venelaiturin rakentamista Vartiosaareen. Lisäksi aloitteessa esi-
tetään saaressa jo olemassa olevien palveluiden parantamista sekä 
uusien palveluiden luomista. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristö-
lautakunnalta.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen-Jormakka

Lisätiedot
Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Liitteet

1 Kari Emma Aloite Kvsto 13122017 6

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria
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