
Vartiosaaren osayleiskaavan 
osallistumis-ja arviointisuunnitelma 
9.3.2022

Tervetuloa, aloitamme kello 17!



Illan ohjelma

17.00 Tervetuloa ja ohjelma 

vuorovaikutusasiantuntija Anu Hämäläinen

17.05 Avaussanat 

yleiskaavapäällikkö Pasi Rajala

17.15 Osayleiskaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman esittely

johtava maisema-arkkitehti Raisa Kiljunen-Siirola

17.35 Liikenne Vartiosaaressa

liikenneinsinööri Markus Ahtiainen 

17.45 Kysymykset ja keskustelu

viestintäasiantuntija Matti Miinalainen 

18.30 Tilaisuus päättyy
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Ohjeet osallistumiseen

• Nyt voit keskittyä hetkeen, olla läsnä ja kuunnella esitykset.

• Etenemme ohjelman mukaisesti – esitykset ennen 

vastauksia.

• Kysymyspalstalla eli chatissa voit kysyä ja kommentoida 

tilaisuuden asiaan liittyen. 

• Keskusteluosuudessa voit pyytää myös puheenvuoroa 

nostamalla virtuaalista kättä. 

• Tilaisuuden tallenne on katsottavissa 2 viikon ajan.

• Tilaisuuden esitysaineisto sekä tallenne tulevat 

verkkosivuille osoitteeseen hel.fi/vartiosaari-kaava 
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hel.fi/vartiosaari-kaava


Avaussanat

Pasi Rajala 
yleiskaavapäällikkö
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Maankäyttö- ja rakennuslaki
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Vartiosaaren 
osayleiskaavan  
osallistumis-ja
arviointisuunnitelma

Raisa Kiljunen-Siirola
johtava maisema-arkkitehti
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Suunnitteluryhmä, yleiskaavoitusyksikkö

Sari Yli-Tolppa, 
tekninen tuki

Raisa Kiljunen-
Siirola, viher-virkistys

Mikko Keskinen, 
kaavatalous

Alpo Tani, 
kokonaiskestävyys

Elina Luukkonen, 
työpaikka-
yritysalueet

Kristiina Hyväri, 
sosiaaliset 
vaikutukset

Tuomas LehtonenJussi MäkinenJuha NiemeläHanna KäyhköIiris Karvinen

GIS, paikkatiedot ja tietomalli-asiantuntijat kaikissa osayleiskaavoissa

Asiantuntijat kaikissa osayleiskaavoissa

Raisa Kiljunen-Siirola 
projektipäällikkö

Tapani Rauramo 
arkkitehti

Juha Niemelä, 
yleiskaavasuunnittelija
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Projektin organisointi

Suunnitteluryhmä, muut 
yksiköt

• ASKA: Anu Kuutti, Henrik Ahola, 
Sakari Mentu

• LIKE: Markus Ahtiainen

• KAMU: Tero Santaoja, Anu 
Kiiskinen, Maria Jaakkola

• YMPA: Raimo Pakarinen, 
Tuomas Lahti

• TEK: Kaarina Laakso, Reetta 
Kuronen

• MAKE: Juhani Lankinen, Jani 
Kuokkanen

• MAKE/Geo: Mirva Koskinen

Asiantuntijayhteistyö

• VIESTINTÄ: Anu Hämäläinen, Matti 
Miinalainen

• PELASTUSLAITOS: Juha Rintala

• RYA: Sari Hilden, Ritva Autio, Antti 
Halm, Päivi Islander, Maarit Kontio, 
Susanne Leppänen, Pasi Lönnberg

• KANSLIA: Tanja Sippola-Alho, Minna 
Maarttola, Laura Yrjänä, Meri 
Louekari

Muut toimialat:

• KASKO: Carola Harju, Mia 
Honkanen,

• KUVA: Matti Kuusela, Hannu Airola, 
Minttu Perttula, Sari Saresto

• SOTE: Eija Riikonen, Carl Slätis, 
Pirjo Sipiläinen

Projektin omistajat

Projektin ohjausryhmä

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 

–palvelukokonaisuuden johto
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Miksi laaditaan osayleiskaava?

• Kaupunkistrategia 2021-2025:  Vartiosaari 

osoitetaan virkistyskäyttöön. 

• Saaren pääkäyttötarkoitus eli virkistys 

ratkaistaan sitovasti tällä kaavalla. Uusia 

asuinalueita ei tällä kaavalla osoiteta.

• KHO kumosi vuonna 2018 Helsingin 

yleiskaavan 2016 Vartiosaaren osalta ja 

Vartiosaaren rakentamista koskevan 

osayleiskaavan 

• Osayleiskaava ”paikkaa” aukon yleiskaavassa

• Määrittelee maankäytön suuret linjat

• Ohjaa asemakaavoitusta
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Lyhyesti

• Kaava mahdollistaa virkistyskäytön kehittämisen ja luonto- ja  huvila-alueen 

suojeluarvojen turvaamisen

• Osayleiskaava on yksi osa päätöksenteon ketjua 

• Valmistellaan osayleiskaavatasoinen päätös saaren virkistyskäytöstä, 

joka  ohjaa saaren asemakaavoitusta ja tarkempaa suunnittelua.
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Vartiosaaren 
osayleiskaavan 
aluerajaus
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1. Suunnittelualue ja työn tausta

2. Osayleiskaavoituksen tavoitteet

3. Suunnittelun lähtökohdat ja taustatietoa

4. Vaikutusten arviointi ja selvitykset

5. Osallistuminen ja osayleiskaavoituksen eteneminen

6. Yhteystiedot

9.3.2022 asukasilta

Mielipiteet osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta 11.3.mennessä



Kaavoituksen tavoitteet

• Kaavalla mahdollistetaan Vartiosaaren kehittäminen aktiiviseksi virkistysalueeksi osaksi Itä-Helsingin 

kulttuuripuistoa.

• Alueella mahdollistetaan virkistys-, loma- ja luontomatkailupalvelut ensisijaisesti olemassa olevaa 

rakennuskantaa hyödyntäen, kestävästi ja ympäristöystävällisesti sekä merellisen strategian mukaisesti.

• Kaavalla mahdollistetaan olevien rakennusten käyttö monipuoliseen yksityiseen, yhteisölliseen, sosiaaliseen ja 

merellisten elinkeinojen toimintaan.

• Huvila-alueet suojellaan ja edistetään rakennusperinnön suojelua ja alueelle tyypillisen puutarhakulttuurin 

ennallistamista.

• Alueen virkistyspalveluiden saavutettavuus mahdollistetaan kestävillä liikkumismuodoilla

• Vartiosaaren metsän ja muiden luontoarvojen säilyminen turvataan.

• Osayleiskaava laaditaan ns. Yleispiirteisenä aluevarausyleiskaavana, joka ei suoraan ohjaa rakentamista.
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Maakuntakaava-
ja yleiskaavatilanne

Uusimaa 2050 –kaavan Helsingin seudun vaihekaava 

on tullut voimaan Vartiosaaren osalta 24.9.2021

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 

kulttuuriympäristö RKY-alue, Helsingin 

höyrylaivareittien kesähuvila-asutus
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Lähtökohdat

• Vartiosaari on kulttuurihistoriallisesti arvokas huvilasaari, joka on tällä 

hetkellä pääasiassa loma- ja virkistyskäytössä. 

• Saaressa on noin 50 huvilaa ja loma-asuntoa sekä satakunta muuta 

rakennusta, joiden kunto vaihtelee. Saarella asuu nykyisin alle 10 

henkeä. Pääosa rakennuksista on kuitenkin lähinnä kesäkäytössä. 
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Suojeluarvot
Kulttuuriympäristöt

1. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 

kulttuuriympäristö (RKY)

Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus
Vartiosaaren huvila-alue koostuu rantoja kiertävästä pääosin 1900-

luvun alun kesäkoti- ja huvila-asutuksesta sekä saaren sisäosien 

vanhasta pienimuotoisesta maatalousalueesta. Saaren monista 

edustavista huviloista mainittakoon ns. Waseniuksen hieno jugend-

ajan huvila.

2. Liuskekivilouhos
Nyt kohdalla on mm. pystysuora louhittu kallioseinämä ja runsaasti 

louhintakiveä 50x150 metrin alueella. Vuoden 1825 kirjallisessa 

lähteessä ja vuonna 1914 Uppbyn kartanon historiaa käsittelevässä 

Axel Lindbergin kirjoituksessa mainitaan että täältä olisi kuljetettu 

suuria määriä liuskekiveä Suomenlinnan rakennusten kattoihin.

3. Kummeli
Lohkokivistä avokalliolle koottu neliömäinen kummeli, joka kapenee 

ylöspäin. Kummelin itäsivu osoittaa kaakkoon Kallahdenselän

keskiosan Kivisaaren ja Satamasaaren välistä menevää väylää 

kohti.

3.

2.

1.

Helsingin 

maisemakulttuurin 

kannalta arvokas 

merellinen huvila-alue ja 

maisemakokonaisuus

Tervasaari ja 

Vasikkaluoto

Asemakaava-alue 

11270 
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Suojeluarvot

2012
Historia, ominaispiirteet, arvot ja merkitys9.3.2022 asukasilta



Kulttuuriympäristöselvitys
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Luontoarvot 

Lähde: Helsingin luontotietojärjestelmä 

Tunnistettu Vartiosaaren kuuluminen 

yleiskaavassa osoitettuun metsäverkostoon 

Lepakkoalue, metsäkohteet, uhanalaiset 

luontotyypit, linnustoarvot, geologiset arvot, 

Vedenalaiset luontoarvot
Tulossa: Linnusto- ja lepakkoselvitykset

• Suojelualueiden osoittaminen ja 

varautuminen ottamaan mukaan 

valmisteltavaan luonnonsuojeluohjelmaan 

+määräykset
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Maanomistus

Pinta-ala 82 ha

9.3.2022 asukasilta

Oas-palautteen jälkeen aloitetaan yksityisten ja 

kaupungin kiinteistöjen kehittämistä koskevat 

selvitykset ja  neuvottelut



• raisa

Nykytila

Lautalla 10 000 kävijää 

vuonna 2021, muut 

venekuljetukset n.5000 

kävijää (lautturin arvio)
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Vaikutusten arviointi ja 
selvitykset
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Vaikutusten arviointi
• Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan toteuttamisen vaikutuksia muun muassa 

ihmisten elinoloihin, elinympäristöön, kaupunkikuvaan, luontoon, virkistykseen, maisemaan, 

kulttuuriperintöön, liikenteeseen ja virkistysalueen saavutettavuuteen sekä laaditaan tarvittavat 

selvitykset kaavaratkaisun merkittävien vaikutusten arvioimiseksi. Vaikutusten arviointia 

suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantuntijat sekä tarvittaessa muut 

asiantuntijat, viranomaiset ja osalliset. 

• Osayleiskaava on tavoitteidensa mukaisesti luonteeltaan alueen arvoja säilyttävä.

• Käynnissä: saavutettavuutta koskeva selvitys - siltakysymys

• Alkaa: virkistyskäytön laajuutta koskevat vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi

• Tulossa: linnusto- ja mahdollinen lepakkoselvitys

• Tulossa: kaupungin kiinteistöjen kehittämistä koskevat neuvottelut ja 

selvitykset

9.3.2022 asukasilta



Tehdyt selvitykset 
• Helsingin yleiskaava 2016 ja siihen liittyvät selvitykset. http://www.yleiskaava.fi/

• Vartiosaaren kumotun osayleiskaavan selvitykset

• Helsingin kaupungin ympäristökeskus: Luontotietojärjestelmä 

• Kallioperän ja maaperän arvokkaat luontokohteet Helsingissä, Antti Salla, Helsingin kaupungin 

ympäristökeskuksen julkaisuja 6/2004. https://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-06-04.pdf

• Kulttuuriympäristöselvitys(historia,ominaispiirteet,arvot,merkitys) 

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2013/Ksv_2013-11-

19_Kslk_31_El/D549E426-EABE-4CC8-9548-D866E414C092/Liite.pdf

• Kulttuuriympäristön inventointikortisto https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/aos_2013-1.pdf

• Vartiosaaren maisemaselvitys: 

https://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/Projektialueet/vartiosaari/vartiosaari_maisemaselvitys_2011.pdf

• Vartiosaaren  virkistys- ja maisemasuunnitelma (lähtötietojen osalta) 

https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2015_kaava/1001_2_virkistys_maisema_yleissuunnitelma.pdf

• Huvila- ja ranta-alueen kehittämissuunnitelma (lähtötietojen osalta) 

https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2015/Ksv_2015-05-

12_Kslk_11_El/13257990-D456-490D-93BB-9CB81AAD24B0/Liite.pdf

• Helsingin merellinen strategia 2030 https://www.hel.fi/static/kanslia/elo/merellinen-strategia-2030.pdf

• Vartiosaaren väliaikaisen virkistyskäytön suunnitelmat https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/uutiset/2020-06-

10/vartiosaaren-luonnonhoitoa-opasteita-ja-virkistysreitteja-parannetaan

• TULOSSA: Linnusto- ja lepakkoselvitykset vuonna 2022

9.3.2022 asukasilta
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Aikataulu
ja 
vuoro-
vaikutus

Tarkoitus on, että valtuusto päättää tästä kaavasta 

valtuustokauden aikana
9.3.2022 asukasilta



Mitä seuraavaksi?

• Seuraavaksi suunnittelijat perehtyvät palautteeseen ja tutustuvat alueeseen 

tarkemmin

• Järjestetään tarpeen mukaan neuvotteluita

• Palautteen perusteella hahmotelaan vaihtoehtoja virkistyskäytön laajuudesta 

ja yhteysvaihtoehdoista

• Vaihtoehtoja esitellään osallisille
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Usein kysyttyä
• "Osayleiskaava laaditaan ns. yleispiirteisenä aluevarausyleiskaavana, joka ei ohjaa 

suoraan rakentamista" ja "Osayleiskaavoituksen tavoitteena on osoittaa Vartiosaari 

pääasiallisesti virkistyskäyttöön". Mitä nämä epämääräiset ilmaukset käytännössä 

tarkoittavat? 

• Vartiosaari osoitetaan kaupunkistrategian mukaisesti virkistyskäyttöön. Kaavalla ratkaistaan 

sitovasti alueen pääkäyttötarkoitus eli virkistys. Saareen ei tulla osoittamaan uusia asuinalueita. 

Pääkäyttötarkoitus on selvillä, mutta yksityiskohdat ratkeavat osallisten kuulemisen jälkeen 

suunnittelussa.

• Yleispiirteisyys ja se, että kaava ei suoraan ohjaa rakentamista, tarkoittaa sitä, osayleiskaavan 

jälkeen tarvitaan vielä asemakaava, jolla voidaan ohjata tarkemmin virkistyskäytön ja suojeltavien 

huvila-alueiden ja rakennusten käyttöä ja kehittämistä.

• ”Pääasiallisesti virkistyskäyttöön” tarkoittaa tässä sitä, että kaavalla voidaan osoittaa alueita 

virkistyksen lisäksi esimerkiksi luonnonsuojeluun. Myös nykyisten huviloiden käyttötarkoitusta ja 

suojelua selvitetään. 
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Usein kysyttyä

• Mitä tarkoittaa pienimuotoinen rakentaminen ja saavutettavuuden 

parantaminen ensisijaisesti siltayhteydellä?
• Asia on noussut esiin kaupunkiympäristölautakunnassa yleiskaavan toteuttamisohjelman 

vastaehdotuksissa 1.3.2022

• Pienimuotoinen rakentaminen tarkoittaa pääkäyttötarkoitukseen, eli virkistykseen, liittyvää 

pienimuotoista rakentamista.

• Yhteystarpeita, saavutettavuutta, silta-asiaa ja muita yhteysmahdollisuuksia tutkitaan osana 

kaavatyötä. Oasin mukaan tutkitaan kestäviä liikkumismuotoja. 

• Pienimuotoinen rakentaminen mainittiin Yleiskaavan toteuttamisohjelmaa koskevan päätöksen vastaehdotuksessa 1.3.2022. 

• Kaupunkiympäristölautakunnan 1.3.2022 tekemän yleiskaavan toteuttamisohjelmaa koskevan päätöksen mukaan hyväksyttiin 

vastaehdotus:

• Koljonen Olli-Pekka + Rissanen Laura

- Kasvun paikka -kaupunkistrategian mukaisesti Vartiosaari osoitetaan virkistyskäyttöön. Vartiosaareen laaditaan virkistyskäytön ja 

pienimuotoisen rakentamisen mahdollistava osayleiskaava. Samalla saaren saavutettavuutta parannetaan ensisijaisesti siltayhteyksin.9.3.2022 asukasilta



Usein kysyttyä
• Mitä tarkoittaa aktiivinen virkistyskäyttö?

• - Saaren virkistyskäytön laajuutta ja mahdollisuuksia, palvelutarpeita ja käytön 

vaikutuksia tutkitaan kaavatyössä ottaen huomioon luonnon kestävyys ja muut 

vaikutukset.

• Esteettömyys
• otetaan huomioon tarpeellisessa määrin. Koko saaren ei tarvitse olla 

esteetön

• Kunnallistekniikan tarve riippuu virkistyskäytön ja palveluiden 

laajuudesta ja huviloiden käyttötarkoituksesta. Asiaa selvitetään.

• Kuinka kulku saareen turvataan? Vaihtoehtoja  selvitetään kaavatyön 

yhteydessä

• Kuinka luontoarvot turvataan? 
• Suunnittelussa arvioidaan luontovaikutukset. Alueelle on tarkoitus osoittaa 

luonnonsuojelualueita ja antaa kaavamääräykset.
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• Saaren huolto, hoito ja kunnon seuranta? Asiasta vastaavien kaupungin 

palveluiden edustajat ovat mukana suunnittelutyössä. 

• Ympärivuotinen käyttö huviloiden osalta? Selvitetään

• Mitä merellisillä elinkeinoilla tarkoitetaan? Ei ole vielä tarkkaa tietoa. 

Osallisilta haetaan tähän liittyviä ideoita.

• Yhdistysten jatkomahdollisuudet? Kaavan tavoitteena on rakennusten 

monipuolinen käyttö myös yhteisölliseen käyttöön.

• Millaisten huviloiden vuokrasopimukset mahdollisesti päättyvät? Asia on 

ajankohtainen vasta kaavapäätösten jälkeen. 

• Suhde kaavan tavoitteiden ja kiinteistöstrategiassa todetun tarpeen 

luopua kaupungin omistamista kiinteistöistä välillä? Selvitetään työn 

kuluessa. Tavoitteet mahdollistavat erilaisia vaihtoehtoja. 

• Puutarhojen ennallistaminen? Kaavaan tulee asiasta yleispiirteinen 

määräys 9.3.2022 asukasilta



Liikkuminen

liikenneinsinööri
Markus Ahtiainen
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Liikennevaikutusten arviointi

• Kaikki toiminnot synnyttävät liikennettä, ellei toiminto itsessään ole rajoite.

• Virkistystoiminnan laajuus ja tarkempi sisältö vaikuttavat liikennemääriin ja 

liikkumisen kysynnän suuntautumiseen.

• Miten parhaiten ohjataan liikenteen kysyntää kestäviin kulkumuotoihin

• Miten saareen pääsy järjestetään
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Yhteystarpeet ja siltakysymys
• Siltakysymyksen selvittäminen on osa saavutettavuuden, huollon ja 

pelastustoimen järjestelyä. Ja silta on yksi ratkaisutapa tarpeiden 

tyydyttämiseksi. 

• Oleellista on se, mitä ja missä määrin mahdollistettavia toimintoja saareen 

tulee. Onko saaressa toistuvasti vaikkapa tuhansia ihmisiä erilaisten 

virkistykseen liittyvien palveluiden parissa vai ei. Tätä selvitetään tärkeänä 

osana kokonaisuutta, eikä ratkaisu ole vielä selvillä.

• Muistettava, että sillattomassakin vaihtoehdossa yhteysjärjestelyt edellyttävät 

merkittäviä toimenpiteitä.

• Tavoitteena on kestävät liikkumismuodot

• Myös julkinen vesiliikenne, veneily ja veneilyn tarpeet otetaan huomioon
9.3.2022 asukasilta



Keskustelu
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Yhteystiedot
• Projektipäällikkö

• Raisa Kiljunen-Siirola, johtava maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37209, raisa.kiljunen-siirola@hel.fi

• Maankäyttö

• Tapani Rauramo, arkkitehti. p.(09) 310 37071 tapani.rauramo@hel.fi

• Liikenne

• Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri, p. (09) 310 37088, markus.ahtiainen@hel.fi

• Teknistaloudelliset asiat

• Kaarina Laakso, tiimipäällikkö p. (09) 310 37250, kaarina.laakso@hel.fi

• Julkiset ulkotilat, maisema 

• Anu Kiiskinen, tiimipäällikkö p. (09) 310 38419, 

• anu.kiiskinen@hel.fi

• Rakennussuojelu

• Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu@hel.fi

• Sari Saresto, kulttuuriympäristöpäällikkö, kaupunginmuseo, p. (09)310 36483 sari.saresto@hel.fi

• Vuorovaikutus

• Anu Hämäläinen, vuorovaikutussuunnittelija, p. (09) 310 37396, anu.hamalainen@hel.fi

9.3.2022 asukasilta
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Kiitos 
osallistumisesta!


