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Miten osayleiskaavoitus etenee?

Aloitusvaihe (alkuvuosi 2012)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Maankäyttövaihtoehdot (2–4 kpl)
(syksy 2012)

Osayleiskaavaehdotus
(kaupunkisuunnittelulautakunta 2015)

Osayleiskaavan hyväksyminen
(kaupunginvaltuusto 2015)

Vaihtoehdot nähtävillä
Keskustelu
Mielipiteet ja arviointi

Ideointikeskustelut verkossa
Tilaisuus
Tietoa, näkemyksiä, mielipiteitä

Osayleiskaavaluonnos
(kaupunkisuunnittelulautakunta 2014)

Suunnitteluperiaatteet
kaupunkisuunnittelulautakunta valitsee yhden
maankäyttövaihtoehdon jatkosuunnittelun
pohjaksi (alkuvuosi 2013)

Kaavaluonnos nähtävillä
Keskustelu
Mielipiteet

Kaavaehdotus nähtävillä
Muistutukset



Vartiosaari
Alueelle tutkitaan virkistystä ja
asumista sekä liikenneyhteyksiä.
Suunnittelussa otetaan huomioon
saaren luonnonarvot, maisema sekä
kulttuurihistoriallisesti arvokas
ympäristö ja rakennuskanta.

Maankäyttövaihtoehtoja
virkistysaluevaihtoehto

asuinaluevaihtoehtoja 2-3 kpl

vaihtoehtojen arviointi ja
vuorovaikutus syksyllä 2012



www.ksv.hel.fi/vartiosaari
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selvitysalue, jonka
maankäyttö
ratkaistaan
yleiskaavalla tai
osayleiskaavalla

Helsingin yleiskaava 2002



Kala-Kruunu-Laaja-Vartio-Vuo

Kalasatama

Kruunuvori
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Helsingin kaupungin
ympäristökeskuksen
luontotietojärjestelmä

Arvokkaimmat 1-luokan kohteet:

• Rantaruttojuuren esiintymä,
luonnonsuojelualue

• 1. luokan lepakkoalue

• Geologiset kohteet:
arvokas kallioalue
siirtolohkare
hiidenkirnu
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Luontoselvitykset:

• Metso eli
metsänsuojeluarvojen
kartoitus 2011

• Lepakkoselvitys
2011-2012

Kuva: Terhi Wermundsen
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• noin 50 huvilaa ja loma-
asuntoa sekä satakunta muuta
rakennusta

• noin puolet rakennuskannasta
kaupungin omistuksessa

• vanhimmat arvohuvilat
rakennettu 1800- ja 1900-luvun
vaihteessa

• huvila-alue on
kulttuurihistoriallisesti arvokas
rakennettu ympäristö ja
edustava esimerkki
itähelsinkiläisestä huvila- ja
puutarhakulttuurista
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Valtakunnallisesti merkittävä
rakennettu kulttuuriympäristö
(RKY 2009)

• osa Helsingin höyrylaivareittien
kesähuvila-asutusta (muut: Stansvik,
Tullisaari, Degerö, Jollas, Matosaari,
Villinki, Espoon Soukanniemi)

• ”Vartiosaaren huvila-alue koostuu
rantoja kiertävästä pääosin 1900-
luvun alun kesäkoti- ja huvila-
asutuksesta sekä saaren sisäosien
vanhasta pienimuotoisesta
maatalousalueesta.”
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Höyrylaivareitit 1880-1910
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Vartiosaari Senaatin kartta 1870
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1900: Huvila-asutuskanta kehittyy,
ensimmäinen huvilapalsta Stenkulla

1920: Huvilapalstoja yhteensä 21,
erityisesti Uppbyn tilasta on lohkottu ja
vuokrattu useita tontteja



Vartiosaari Helsingin kaupungin kartta1947
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Kulttuuriympäristöselvitys
2011-2012

• Saaren huvilat ja puutarhat
inventoidaan ja määritellään
kohteiden keskeiset arvot

Huvila-alueen käyttö- ja
kaavoitusperiaatteet
2012-2013

• Selvitystä käytetään
jatkossa alueen
kaavoitustyön ja huviloiden
käyttöä koskevien
ratkaisujen pohjana
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• Maisemaselvitys 2009

• Tarkempi maisema-analyysi
2012

• Itä-Helsingin kulttuuripuiston
kehittämissuunnitelma,
Kaupunkisuunnittelulautakunta
2011



Itä-Helsingin kulttuuripuistoYksi Helsingin vihersormista

Teemallinen kokonaisuus: viher- ja
vesialueita sekä rakennettua ympäristöä

Vahvuuksina merellisyys ja rikas
kulttuuriperintö

Kehittämissuunnitelma
1. Saavutettavuuden ja sisäisten

yhteyksien parantaminen
2. Toiminnallisen sisällön kehittäminen
3. Kulttuuriperinnön ja maiseman

arvojen esilletuominen



Vartiosaari Liittyminen Laajasaloon
Laajasalon renessanssi



Vartiosaari Lähialueen palvelut

Vartiosaari

Laajasalo

Kruunuvuorenranta
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Laajasalon nykyiset bussilinjat



Kruunuvuorenrannan raideyhteys
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Suunnittelun lähtökohtia ja
teemoja

• merellisyys
• kulttuuriympäristö
• luonto
• asuminen
• virkistys
• matkailu
• joukkoliikenne
• kävely- ja pyöräily
• sillat
• Laajasalon läheisyys



Uudenmaan maakuntakaava 8.11.2006

VALKOISET ALUEET

• alueita, joille ei ole kaavan
laatimisen yhteydessä katsottu
maakunnallisten tavoitteiden
kannalta tarkoituksenmukaiseksi
osoittaa yksityiskohtaisempaa
suunnittelua edellyttävää
käyttötarkoitusta

• voidaan yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa kunnan tarpeiden
mukaan osoittaa merkitykseltään
paikallisena kaikkia
maankäyttömuotoja

.

.



HELSINGIN SEUDUN VALKOISIA
ALUEITA KOSKEVA
SUUNNITTELUMÄÄRÄYS

Helsingin seudulla tulee alueen
yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa edistää alueelle
suuntautuvan rakentamisen
ohjaamista taajamatoimintojen
alueille ja kyläkeskuksiin

Kaupunginhallitus 5.9.2011

Vartiosaari tulee merkitä
maakuntakaavaan
selvitysalueeksi.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava
Luonnos 2011

.


