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Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
toivomusponnesta, joka koskee leirintäalueen uudelleensijoittumis-
mahdollisuuksien selvittämistä Helsingissä (a-asia)

Pöydälle 14.02.2017

HEL 2016-012104 T 00 00 03

Lausuntoehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta antaa lausunnon kaupunginhallitukselle:

Rastilan leirintäalueen mahdollisuudet uudelleensijoittua Helsingissä 
nykyisen kaltaisena matkailukohteena tullaan selvittämään ennen kuin 
nykyistä leirintäaluetta voidaan käyttää rakentamiseen.

Rastilan leirintäalueen toimintaa koskevat tilastot matkailija- ja yöpy-
mismäärineen sekä tiedot leirintäalueen käyttämästä rakennuskannas-
ta, majoituskapasiteetista ja sen käytössä olevasta pinta-alasta ovat ol-
leet viraston käytettävissä jo yleiskaavan valmisteluvaiheessa. 

Yleiskaavan ehdotusvaiheessa tehdyssä leirintäalueen sijaintipaikka-
selvityksessä on tutkittu vaihtoehtoisia sijaintipaikkoja Rastilan leirintä-
alueelle Kivinokassa ja Savelanpuistossa sekä Degermossassa, Gra-
nössä ja Talosaaressa Östersundomin yleiskaava-alueella. 

Kivinokan sijainti osoittautui tehdyissä saavutettavuustarkasteluissa 
parhaaksi. Alueen nykyinen rakenne uimarantoineen, kartanoympäris-
töineen ja kesämajoineen sopisi erinomaisesti leirintäalueelle. Leirintä-
alue lisäpalveluineen voisi tuoda Kivinokan nykyistä paremmin kaupun-
kilaisten yhteiseen käyttöön. Leirintäalueen sijoittumismahdollisuudet 
alueelle nykyisen kaltaisena matkailukohteena vaativat vielä yksityis-
kohtaisempaa suunnittelua. 

Östersundomin sijaintipaikkavaihtoehdoista varteenotettavimmaksi 
osoittautui Degermossa. Retkeilypalvelut voisivat toimia siellä vetonau-
lana Sipoonkorven matkailulle, ja tukea koira-, hevos- ja kotieläintoi-
mintaa sekä maastopyöräilyä. Myös tästä vaihtoehdosta tarvitaan yksi-
tyiskohtaisempaa jatkosuunnittelua sekä infrastruktuurin rakentamista. 
Degermossa ei kuitenkaan sijaitse niin hyvien julkisten kulkuyhteyksien 
äärellä, kuten Rastilan leirintäalue nykyään.

Esittelijän perustelut

Toivomusponsi
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Hyväksyessään 26.10.2016 yleiskaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi 
seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään yleiskaavan valtuusto edellyttää, että selvitetään mah-
dollisuudet Rastilan leirintäalueen uudelleensijoittumiselle Helsingissä 
nykyisen kaltaisena matkailukohteena ennen kuin leirintäalueen nykyis-
tä aluetta voidaan käyttää rakentamiseen. (Jape Lovén) 

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 1.3.2017 mennessä.
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