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ESIPUHE

Espoon kaupungin liikuntapalveluiden ja Helsingin liikuntaviraston yhteishankkeena toteutettu
kaupunkien rajalla sijaitsevan Käärmesaaren kehittäminen kaupunkilaisten virkistysalueeksi lähti
liikkeelle kesällä 2008. Käärmesaaren vanhat venekerhojen kanssa tehdyt vuokrasopimukset olivat
päättyneet ja saari oli päätetty ottaa julkiseksi ulkoilualueeksi. Espoon kaupungin liikuntatoimessa
saatiin idea, josko kohdetta voitaisiin kehittää yhdessä Helsingin kanssa ja samalla jakaa kustannuksia hankkeen nopeaksi läpiviemiseksi.
Ensimmäisen yhteinen katselmus järjestettiin syksyllä 2008. Saaren todettiin tarjoavan paljon
mahdollisuuksia, mutta toki myös paljon työtä, ennen kuin saari palvelee saaristossa liikkujaa.
Katselmuksen yhteydessä sovittiin, että Helsinki teettää Käärmesaaresta yleissuunnitelmatasoisen
selvityksen. Espoo aloitti välittömästi saaren siistimisen ja asensi saareen laiturin.
Nyt kädessäsi on MA-arkkitehtien laatima yleissuunnitelma, joka selvittää saaren nykytilan lähtien
luonnosta kartoittaen myös saaren olemassa olevat rakenteet. Suunnitelma antaa konkreettisen
ehdotuksen saaren rakennettavista rakennuksista ja muista saaressa suoritettavista toimenpiteistä.

Turo Saarinen
osastopäällikkö
Helsingin kaupungin liikuntavirasto
merellinen osasto

Tapani Kortelainen
ulkoilupäällikkö
Espoon kaupungin liikuntapalvelut
ulkoilupalvelut
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Yllä näkymä Käärmesaaren lounaisrannalta. Taustalla näkyy Espoon rannikkoa.
Oikealla Käärmesaaren itärannan metsää. Taustalla näkyvän kallion edustalla on lahdelma, johon on ehdotettu tulentekopaikkaa.
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1. Johdanto
Käärmesaari sijaitsee  Espoon kaupungin alueella, Lauttasaaren lounaispuolella aivan Helsingin
rajan tuntumassa. Käärmesaareen on Koivusaaren venesatamasta matkaa noin 2,5 km ja Otsolahdelta noin 3,5 km. Saari on ulkoilun ja virkistyksen näkökulmasta ihanteellisen lähellä. Se on
kaupunkilaisille myös suhteellisen tuntematon, sillä saari oli pitkään vuokrattuna yksityisille venekerhoille ja vain jäsenien käytettävissä. Viereiset Käärmeluodot Helsingin puolella ja Korkeasaari
Espoon puolella ovat suosittuja ulkoilusaaria. Vuokrasopimukset venekerhojen kanssa ovat päättyneet, ja saari on tullut julkiseksi ulkoilualueeksi.
Helsingin kaupungin liikuntavirasto tilasi keväällä MA-arkkitehdeilta Käärmesaaren yleissuunnitelman laatimisen. Työssä on määritelty saareen tulevat ulkoilua tukevat toiminnat ja niiden tarvitsemat
pienet rakennelmat. Suunnitelma valmistui keväällä 2009.
MA-arkkitehdeilla työstä ovat vastaneet maisema-arkkitehti Marja Mikkola ja arkkitehti Eeva-Liisa
Rautalahti.
Työtä ovat ohjanneet Espoon liikuntatoimen ja Helsingin liikuntaviraston edustajat.
Ohjausryhmän jäseninä ovat toimineet:
Tapani Kortelainen, Espoon liikuntatoimi
Antti Salaterä, Helsingin liikuntavirasto
Turo Saarinen, Helsingin liikuntavirasto
Tapio Lappalainen, Helsingin liikuntavirasto
Hanna Liukkonen-Lehtiniemi, Helsingin liikuntavirasto
Raimo Lehtinen, Helsingin liikuntavirasto
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2. Työn tarkoitus ja tavoitteet
Käärmesaari sijaitsee ulkoilun näkökulmasta ihanteellisessa paikassa Espoon ja Helsingin rajan tuntumassa Espoon puolella.
Kun saari vapautui aiemmasta käytöstään, jolloin ulkoilu oli rajattu
venekerhojen jäsenille, tuli saari osaksi Espoon ja Helsingin merellisiä virkistysalueita. Koska ulkoilijat eivät virkistäydy kuntarajojen mukaan, otettiin rajan tuntumassa oleva saari kaupunkien
yhteiseksi kehittämiskohteeksi.
Käärmesaari kuuluu läheisten, Helsingin puolella olevien kallioisten Käärmeluotojen ohella suosittuun pienten saarten muodostamaan ulkoilualueeseen. Koska Helsingin edustan monet saaret
ovat yleisöltä kiellettyjä, puolustusvoimain hallussa olevia alueita,
on uudella, julkiseen käyttöön tulevalla saarella sitäkin suurempi
arvo.
Tämän työn tavoitteena on ollut kehittää saarta sen luonnon suomista lähtökohdista sitä ympäristöä kunnioittaen, josta ulkoilijat
tulevat nauttimaan. Saaren vanhoja perinteitä kunnioittaen sinne
haluttiin osoittaa myös telttailu- ja veneiden kiinnityspaikkoja
peruspalveluihin kuuluvien laiturin, pienen huoltorakennuksen,
keittopaikkojen ja kompostikäymälöiden lisäksi. Saarella on myös
erinomaiset lintujen tarkkailuolosuhteet. Sitä palvelemaan on
osoitettu paikka mahdolliselle lintutornille.

Yllä näkymä Käärmesaaren kaakkoisrannalta. Taustalla Helsingin
puolella olevat Käärmeluodot ja
niiden takana Lauttasaaren ja
Töölön rakennuksia.
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Länsirannan kalliot ja poukamat
ovat kävijöiden suosimia.

3. Käärmesaari nykyisin
3.1 Luonto ja maisema
Vaikka Käärmesaari on lähellä mannerta, se on samalla Laajalahden edustan uloimpia saaria. Sen ulkopuolella on vain pieniä
kallioisia luotoja. Saaren pohjoisreunalta avautuu näkymät Espoon
ja Helsingin rannoille,  eteläreunalta taas käkkyräisiä tervaleppiä
kasvavien luotojen yli aavalle merelle.
Saaren pohjoisranta on yleensä tuulilta suojainen. Se on jyrkähkö,
ja havupuuvaltaiset metsät ulottuvat aivan rannan tuntumaan. Pohjoisrannalla on pieniä hiekkaisia poukamia rantakallioiden lomassa.
Itärannalla on jyrkkien kallioiden reunustama syvä poukama, joka
on lounaistuulilla suojaisa maihinnousupaikka.
Kallioista maastoa on eniten etelärannalla. Siellä kalliot laskevat
loivahkosti mereen, ja matalien kallioiden painanteisiin on kerääntynyt veden hiomia kivikoita. Avomeren tyrskyt ovat pitäneet
rantakalliot leveälti avoimina.
Länsiranta vaihtelee punaisista sileistä graniittikallioista rannan
niittyihin ja tervalepikoihin ja niistä edelleen sisämaahan jatkuviin
kuusikoihin. Ranta vaihettuu pohjoisempana mäntyvaltaisen valoisan tasanteen kautta kallioisiin mäntymetsiin.
Saaren keskiosassa on kallioita ja niiden välisiä painanteita. Eteläosassa on pari pienialaista kosteikkoa, joissa on keväisin vettä.
Saaren keskiosan metsät ovat pääasiassa mäntyvaltaisia. Länsirannalla on kuusikkoa, joka on tosin hyvin huonokuntoista.
Kakkoisrannalla on mäntyjä, jotka ovat kuolleet kesän 2003 kuivuudessa.
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Yllä saaren itärannalla oleva poukama. Oikealla puolella olevat
kalliot ovat lohjenneet tasaisiksi
”pöydiksi”.
Vasemmalla saaren eteläkärjessä
olleen keittopaikan jäännöksiä.

3.2 Nykyiset rakenteet
Saaren pohjoisrannalla on laituri, jota pidetään kunnossa.
Venekerhojen vuokra-aikana kerhojen jäsenillä oli mahdollisuus
telttailla saaressa. Joillakin jäsenillä oli vuosikymmeniksi vakiintunut oma vene- ja telttapaikka laitureineen, kesäksi tuotavalle
teltalle perustettuine pohjarakenteineen, kylmäkellareineen, keittopaikkoineen jne. Näiden lisäksi saaressa oli kaksi huussia, toinen
pohjoisrannan laiturin tuntumassa ja toinen vakinaisten vene- ja
telttapaikkojen yhteydessä saaren lounaisrannalla.
Yhteisen keittopaikan jäänteet ovat saaren luoteisosassa. Sen itäpuolisella tasanteella on ollut perinteinen telttailupaikka. Tasainen,
ilmeisesti hiekkainen maasto sopiikin siihen mainiosti.
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4. Käärmesaaren yleissuunnitelma
4.1 Osa-alueet
4.1.1 Laituri ympäristöineen
Nykyisen laiturin yhteyteen on osoitettu paikka molempien kaupunkien liikuntatoimen lipputangoille ja saaren infopisteelle, jossa opastetaan saaren käyttöön, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen
liittyviä asioita. Niille on osoitettu näkyvä paikka, jossa ne eivät
kuitenkaan peitä saaren sisäosiin lähteviä polkuja.
Laiturin vieressä olevat hiekkapoukamat voivat toimia pienempien
veneiden maihinvetopaikkoina.
4.1.2 Huoltorakennus ja huoltoyhteys
Laiturin lähettyville on esitetty paikka huoltorakennukselle. Siihen
sijoittuu saaren hoitajan tukikohta varastoineen. Rakennuksen
paikka on itään kohoavan kallion kupeessa, telttailulle soveltuvan
tasanteen reunassa.
Saareen osoitetut rakennukset on esitetty käsiteltäviksi tervalla.
Huoltorakennuksen huolto tapahtuu läheisen laakean kallion kautta
esim. lautalla kuljetettavan mönkijän avulla.
4.1.3 Telttailualue ja telttailuun soveltuvat paikat
Länsirannan ja laiturin tuntumassa oleva tasanne on osoitettu telttailukäyttöön. Paikka on aiemminkin, telttailun kultaisina vuosina
ollut leirintäalueena. Telttailualueen lähituntumaan on sijoitettu
siihen liittyvät palvelut, keittokatos puuvarastoineen, huoltorakennus ja huussi.
Telttailualueen länsireunalla olevaa metsää tulisi harventaa kuusia
ja vaarallisia puita poistamalla. Harkiten tehdyn harvennuksen
avulla alueelta järjestyisi kapeita näkymiä merelle. Niiden tulee
säilyäkin kapeina ja puuston kevyesti verhoamina, koska muuten
vallitsevat lounaistuulet pääsevät puhaltamaan nyt suhteellisen
suojaisalle telttailualueelle.
Saaren eteläosassa on joitakin yksittäisiä, telttailuun soveltuvia
paikkoja. Ne sijaitsevat korkeampien kallioharjanteiden tai metsän
suojassa. Saaristossa tuuli pääsee yllättämään helposti, ja liian
avoimelle paikalle varomattomasti kiinnitetty kevyt teltta voi lähteä
tuulen mukana.
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Yllä Käärmesaaren nykyinen laituri. Alakuvassa on hahmoteltu se, miltä lipputangot ja infotaulu näyttävät saareen
saapuvan näkökulmasta.
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Huoltorakennuksen paikka nyt ja hahmotelma rakennuksesta suunnitelmassa osoitetulla paikallaan.

Yllä keittokatoksen paikka nykyisin, alla hahmotelma siitä, miltä paikka näyttäisi, kun katos on rakennettu.
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4.1.4 Keittokatos
Keittokatokselle on osoitettu sellaisena aiemminkin toiminut paikka
saaren luoteisosassa. Paikka on kallioiden suojassa. Niiden lomitse siltä avautuu kuitenkin kaunis näkymä merelle ja ilta-aurinkoon.
Katos toimii myös sadesuojana.
Keittokatos on esitetty tervattavaksi. Kauniin, luontoon sopivan
värisävyn lisäksi se antaa voimakkaalla tuoksullaan paikalle oman
luonteen.
4.1.5 Tulentekopaikat
Saarelle on osoitettu keittokatoksen lisäksi kaksi tulentekopaikkaa,
toinen saaren itärannan poukamaan kalliotasanteiden viereen, ja
toinen saaren eteläkärkeen korkeamman kallioharjanteen suojan
puolelle. Tulisijat voisivat olla tyypiltään esim. kuviin hahmotellun
tyyppisiä valmismalleja, joiden ympärille on asennettu puiset
penkit.
Tulentekopaikkojen läheisyydessä on hyvä olla myös kevyesti
katettu puuvarasto.
4.1.6 Veneiden kiinnityspaikat
Saaren kallioisille, jyrkille rannoille on osoitettu veneiden kiinnityspaikkoja. Ne on tarkoitettu suuremmille veneille, joita ei voi
vetää maihin. Veneet kiinnitetään naruilla kallioon kiinnitettäviin
renkaisiin ja ankkureilla pohjaan.
Pienet veneet on mahdollista kiinnittää joko osoitettuihin paikkoihin
tai maihin vetämällä.
4.1.7 Huussit
Saareen on esitetty rakennettavaksi kolme ekokäymälää, yksi
laiturin lähelle, toinen huoltorakennuksen yhteyteen ja kolmas
etelärannalle, jolla käy runsaasti auringonottajia. Huussit pintakäsitellään tervalla kuten muutkin rakennukset.
Saarella on luontaisesti rehevää kasvillisuutta vain rantaniittyjen
tuntumassa, eikä käymäläjäte sovellu näiden alueiden lannoitteeksi, koska se huuhtoutuisi tulvilla mereen. Ylemmäs metsään
sijoitettaessa se muuntaa karun metsän luonnetta, mikä ei ole toivottavaa. Käärmesaari on niin pieni, että käymäläjäte on viisainta
kuljettaa saarelta pois muualle kompostoitavaksi, jotta pieni saari
säilyy kokonaisuudessaan ulkoilu- ja virkistyskäytössä.  
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Espoon kaupungin virkistysalueella oleva keittokatos. Käärmesaaressa katos on esitetty käsiteltäväksi tervalla.

4.1.8 Polku
Saarta kiertävä polku kunnostetaan samalla, kun saaren metsät
hoidetaan. Kunnostus tehdään mahdollisimman kevyesti esim.
levittämällä puiden kaadon yhteydessä syntyvää haketta polun
pohjalle. Kallio-osuuksilla polkua ei tarvitse rakentaa.
4.1.9 Lintutornin paikka
Saaren eteläreunalle on osoitettu paikka lintutornille. Paikka on kallion suojassa, mutta torni, jos sellainen halutaan, on rakennettava
niin, että se nousee puiden latvojen tasalle, mutta ei korkeammalle.
4.20 Metsän hoito
Käärmesaaren metsät ovat ilmeisesti olleet hoitamatta vuosikymmeniä. Lakialueilla kuivuus on ajoittain karsinut nousevaa
taimikkoa, mutta kesän 2003 kuivuus kesti niin pitkään, että osa
täysikasvuisesta puustostakin kuoli. Huonokuntoista, konkeloiksikin kaatunutta puustoa on raivattava käyttäjien turvallisuuden
varmistamiseksi. Hoitotyöt on syytä aloittaa polun varrelta.
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Hahmotelma tulentekopaikan sijoittumisesta itärannan poukamaan. Yllä sama paikka nykyisin. Aallot ovat syöneet
rantaa niin, että poukaman pohjukassa on noin metrin korkuinen jyrkänne, johon on rakennettava portaat.
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Näkymä itärannan poukamaan ylärinteen suunnasta. Alla hahmoteltu tulentekopaikka hirsipenkkeineen.
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Lintutornille on osoitettu paikka etelärannalle kallion suojaan. Yllä paikka nykyisin, alla hahmotelma tornista.
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Alla lintutorni rannan suunnasta nähtynä, yllä sama paikka nykyisin.
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Eteläkärjen nuotiopaikka nykyisin ja hahmotelma rakentamisen jälkeen.
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Käärmesaaren pohjoisrantaa.
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