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KESKUSTELUTILAISUUS
Vartiosaaren osayleiskaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Paikka:  Ksv:n näyttely- ja infokeskus Laituri, Narinkka 2
Aika: 25.1.2012 klo 17–19

Läsnä kaupunkisuunnitteluvirastosta:

Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, puheenjohtaja
Ritva Luoto, projektipäällikkö, arkkitehti
Anne Kangasniemi, arkkitehti
Nina Strengell, maisema-arkkitehti, maisemasuunnittelu
Terhi Kuusisto, arkkitehti (yleissuunnittelu)
Heikki Palomäki, liikenneinsinööri
Raija Laaksonen, tilaisuuden sihteeri
Ami Hillberg, tilaisuuden sihteeri

Osallistujia: 50–60 henkilöä edellä mainittujen lisäksi

Tilaisuuden kulku

Puheenjohtaja aloitti tilaisuuden esittelemällä paikallaolevat virkamiehet ja kerto-
malla, että illan aikana on tarkoitus saada ideoita ja tietoa Vartiosaaren suunnitte-
luun ja kehittämiseen.

Puheenjohtaja kertoi myös, että ryhmä Aalto-yliopiston arkkitehtuurin opiskelijoita
videoi tilaisuuden opetustarkoitukseen. Lisäksi paikalla oli Petteri Saario/Wildfin, jo-
ka kuvasi osan illan tilaisuudesta "Veden saartamat" TV-dokumenttisarjaan. Sarja
esitetään televisiossa Ylen kanavalla myöhemmin.

Arkkitehti, projektipäällikkö Ritva Luoto kertoi miten osayleiskaavoitus etenee ja
esitteli suunnittelutilanteen, lähtökohdat, suunnittelun teemoja, saaren historiaa ja
nykytilannetta.

Esitysten jälkeen aloitettiin yleinen keskustelu. Tilaisuudessa vastattiin esitettyihin
kysymyksiin, mutta näitä vastauksia ei ole kirjattu muistioon.

Tilaisuudessa esitettyjä mielipiteitä, kysymyksiä, ideoita, näkemyksiä

LIIKENNE  JA SILLAT:

- Kuinka siltoja pitkin liikuttaisiin Reposalmeen ja Ramsinniemeen. Onko ajatuksena ensi-
sijaisesti kevytliikenne vai autoliikenne?

- Ei voi olla niin, että jos asuntoja rakennetaan saareen, sinne ei pääse autolla?
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- Kuinka matalia/ korkeita sillat tulisivat olemaan; purjeveneiden on mahduttava kulkemaan
siltojen alta

- Vesiliikennettä ei ole suunnittelussa huomioitu. Eikö se voisi olla myös lähtökohtana
suunnittelussa, elämysvalttina, rengasreittinä?

- Sillat ovat haitallisia alueen vilkkaalle vesiliikenteelle, saaren virkistyskäyttöä tulisi lisätä.
- Vesiliikenne on otettava ehdottamasti huomioon suunnittelussa, ympäristö on Helsingin

keskeisimpiä veneilyalueita.
- Säilyvätkö venekerhot, jos tulee siltoja?
- Jos merellisyys on painopisteenä suunnittelussa, miksi tehtäisiin siltoja, sillä se tarkoittaa,

että monta satamaa joudutaan sulkemaan, mm. Roihuvuori, Tammisalo, Laajasalo.
- Korkea silta on maisemahaitta, Viikinkikallio 'pilaantuu'.
- Kommentti: siltojen rakentaminen, mikä on niiden mielekkyys?
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta puuttuu venekerhoja mm. Strömsinlahden veneili-

jät ja vesiliikenneyrittäjiä, mm. Fregatti. Lisäksi kaupungin venepaikkojen vuokralaiset.
- Kannatetaan vesiliikenteen kehittämistä. Ruotsissa on kattava liikenne saaristoon ilman

siltoja. Myös Espoossa aktiivista veneliikennettä.
- Pakkautuuko autoliikenne Ramsinniemen päähän, jos sinne tulee silta Vartiosaareen?
- Jos siltoja rakennetaan, tulee läpiajoliikennettä keskustasta Kruunuvuoren ja Vartiosaa-

ren kautta Vuosaareen. Saari, joka nyt on luonnontilassa, houkuttelisi vastaisuudessa
enemmän ihmisiä, jolloin dokaus ja roskaaminen lisääntyy.

- Voiko vaihtoehtoina olla nostosilta tai tunneli?
- Sillalla pitäisi olla esimerkiksi suljettava portti tai joku muu fyysinen ajoeste, jolla voi estää

muun kuin pelastus- ja huoltoliikenteen.
- Miksi merellinen vesiliikenne Helsingissä on niin vaikeaa, vrt. Espoo,  ajateltava yrittäjiä
- Laajasalolainen, (ent. Ksv:lainen): olen esittänyt vesiliikennettä jo aikoinaan mm. matkai-

luvalttina.
- Huomatkaa, että Espoon kaupunki tukee vesiliikennettä, Helsingin kaupunki puolestaan

ei.
- Tulisi ottaa huomioon työmatkaliikenteen kehittäminen  - tarvitaan nopeaa veneyhteyttä

lähelle metroasemaa, esimerkiksi Kalasatamaan.
- Uusia taajamia ei suunnitella nykyisin linja-autoyhteyksien varaan.
- Kuinka pitkällä siltasuunnitelmat ovat tällä hetkellä?
- Mitä siltojen, lauttojen ym. suunnittelu ja rakentaminen maksaa, mihin veronmaksajien

verorahoja käytetään.
- Lautta olisi halvempi ja parempi vaihtoehto
- Vartiosaaren aktiivikävijä kysyy tunnelivaihtoehdosta, olisiko se mahdollinen ja onko

maaperää tutkittu?
- Onko kaupungilla tietty logiikka, linja Vuosaaresta Jollaksen läpi keskustaan? Mikä on

kaupungin tahtotila, esim. kohta meillä on nelikaistainen autoliikenne/moottoritie.
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- Vartiosaaressa kävijä toteaa,että 'näyttää siltä että suunnittelussa on rakastuttu siltoi-
hin…'

- Jos saareen tulee asumista, tarvitaan pelastustie.
- Voisiko Kruunuvuoren siltahankkeen yhdistää Vartiosaaren suunnitteluun ja tutkia vene-

liikennevaihtoehtoa molemmille?
- Suomenlinnaan on järjestetty lauttayhteys miksei Vartiosaareen?
- Helsingissä saaristoasuminen on käynyt harvinaiseksi, kulttuurimuotoa ei saa hävittää

rakentamalla vartiosaareen silta.
- Kommentti: Suomenlinnan pelastustienä on tunneli.
- Vartiosaari on itäisen Helsingin aikakapseli, Vartiosaareen tulisi päästä elämyksellisesti

vesitse. Miksei ole tavallisista veneliikennettä, joka antaa ihmisille elämyksellisyyttä, me-
rellisyyttä. Voisiko ajatella ponttoonisiltaa kuten Uunisaareen tai kenties elvytettäisiin höy-
rylaivaliikenne (vrt. Tukholma)

- Kauppatorilta höyrylaivaliikenne Vartiosaareen, ihmiset tykkäisivät.
- Kruunuvuoren sillat, joista ei ole tehty tietääkseni vielä mitään päätöksiä - ovat viivästy-

neet. Voisiko tuolla välillä kokeilla nopeaa veneliikenneyhteyttä? Saataisiin kokemuksia
vesiliikenteestä pienin kustannuksin.

- Vartiosaaressa on vanhat laiturit ja ne pitäisi kunnostaa. Yhteys kauppatorilta Vartiosaa-
reen ei ole kannattava yrittäjän näkökulmasta, matkustajamäärät ovat pieniä.

- Venereittejä on haluttu pitkään tutkia, mutta kaikki kaatuu siihen, että matkustajamäärät
ovat pieniä. Reitit eivät ole kannattavia ja kaupunki ei tue.

VIRKISTYSKÄYTTÖ

- Vartiosaaren aktiivikäyttäjät eli Helsingin insinööriliitto ja opettajien ammattijärjestö puut-
tuvat osallistumis- ja arviointisuunnitelman osallistujalistasta

o Vastaus: Kaupungin huviloissa oleville vuokralaisille on ilmoitettu. Yksityisten huvi-
loiden kohdalla ilmoitusvelvollisuus on vuokranantajalla.

- Edelliseen huomautus, ei opettajat vaan Akava.
- Toivotaan saareen kahvilaa ym.
- Palstaviljelyä haluttaisiin lisätä, retkeilymajoja myös. Palstaviljelyä voisi kehittää ja lisätä.

Palstoja on nyt noin 50, entä jos olisi 300? Sopisi osaksi kulttuurimaisemaa.
- Huvilakulttuuria on lisättävä, kalastuskulttuuria samoin.
- Monetkaan ihmiset eivät tiedä Vartiosaaresta mitään, siitä ei puhuta missään. Olen inno-

kas radionkuuntelija, enkä ole koskaan kuullut Vartiosaaresta sanottavan mitään. Olisiko
syytä lisätä tiedottamista, markkinoida jotenkin…

- Vartiosaari on  paikkana hyvä, siellä on erinomainen luontopolku. Rastit on helppo löytää.
Isomman porukan paikalle saaminen on käytännössä hankalaa, kun ei ole julkista liiken-
nettä, kahvila ja WC olisi hyvä saarella olla.
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- Höyrylaivat menivät ennen useille laitureille. Nyt laiturit ovat huonokuntoisia ja Reposal-
men laiturista on pitkä matka kaikkialle. Maihin pitäisi päästä useammasta paikasta.

- Voitaisiinko osa maasta pitää viljelyalueena - saaressa voisi esitellä perinneviljelyä, van-
hoja maatalorakennuksia, traktoreita…

- Yliskyläläinen muistelee, että arkkitehti on taannoin ehdottanut pieniä 20–30 m2 mökkejä
Vasikkaluotoon, joita voisi vuokrata, mutta ei hanke ilmeisesti toteutunut kun ei ole kuu-
lunut mitään, mitä tapahtui?

- Kommentti edelliseen: alavalle maalle ei voi rakentaa.
- Naapurisaarelainen kysyy, voisiko Vartiosaaresta kehittää Seurasaarimaista, eli siellä oli-

si museo = huvilamuseo, jossa esitellään mm. vanhanajan käsitöitä, kalastusjuttuja ym.
- Vuokraan huvilaa käyttööni Vartiosaaressa, liikun pikkupaatilla. Olen huomannut, että

ihmiset kysyvät: "Voitko ottaa kyytiin, missä mahtaa olla uimaranta, onko vessaa, saako
täällä syömistä, onko täällä kahvilaa?"

- Nyt olisi tuhannen taalan paikka tehdä seurasaarimainen alue, vaalia vanhoja maanvilje-
lystapoja, kotieläintila.Yhteistyötä vaikka Fallkullan eläintilan kanssa. Muitakin eläimiä
kuin lampaita, korkealla profiililla.

- Talvella saareen voisi tehdä virallisen hiihtoladun. Hiihtolatu on saaressa kuulemma ai-
koinaan ollutkin. Miksi Vartiosaaren pitäisi olla jotakin muuta kuin se nyt on, eikö se riitä?
Vartiosaari on lähellä Helsingin keskustaa, ihanaa kun on rauhallinen paikka johon voi
mennä, masennus lieventyy. Saari on luonnotilainen virkistysalue, jossa paljon työtä te-
kevä voi käydä lievittämässä stressiään.

- Helsingissä on paljon veneilijöitä, jotka rantautuisivat tilapäisesti saareen, mutta julkisia
laitureita puuttuu, ei ole vessoja, ei saunoja, joita voisi vuokrata tai yhteiskäyttösaunoja,
joihin voisi mennä uimapuvussa.

- Lisää virkistysaluepalveluja.
- Jos lossi kulkisi Laajasalosta, kävijämäärä lisääntyisi.
- On hyvä, että voi viedä lapsia luonnontilaiseen paikkaan, jossa on tilaa ja kaunista luon-

toa ja vehreyttä ympärillä, lapset viihtyvät luontoleirikoulussa. Sosiaalivirasto järjestää
oman kuljetuksen lapsille Vartiosaareen.

- Virallisessa virkistysalueessa on se vaara, että saari menee pilalle. Tullaan taksiveneillä
ja moottoriveneillä saareen, ollaan kännissä, ryypätään koko kesä, humalaiset nuokku-
vat, paska haisee, kun käyvät metsässä asioillaan. Jos tehdään virkistysalue, katsottava
ettei mene yli, niin että porukkaa tulee liikaa, meno kiihtyy, ryyppätään, roskataan.
 60-luvun alussa Vartiosaaressa oli maataloutta. Alue on päättäjien toimesta muuttunut,
alue on virkistysalue! Toivon, että olisi enemmän paikkoja, joihin voisi jättää veneen tur-
vallisesti, rantoihin pitää päästä. Laituri pienveneille suojaiseen paikkaan, ei sellaiseen
mistä isot veneet menevät ohi, sillä ne aallottavat niin paljon, että veneet rikkoutuvat.

- Maataloalueen kehittäminen (viljelyalue, maatalousmuseo).
- Saarella on yksityisomistuksessa huviloita. Niiden rajat ovat päselvät vierailijoille.
- Kesähuvila-asuja: kaupunki vuokraa huviloita ainoastaan yhdistyksille. Käyttöä on
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todella paljon, jos mahdollisuuksia olisi enemmän, kysyntää olisi vielä enemmän.
- Huvilat ovat nyt paljolti yhdistysten käytössä. Jos saari halutaan virkistyskäyttöön, niin

sinne on päästävä helposti. Saarella on valtava potentiaali virkistyskäyttöön
- Vartiosaaressa on lepakkoja ja muita alueita, joihin ei voida rakentaa. Selvitettävä alue

pitäisi muuttaa pienemmäksi.
- Olisi kiva, jos saaressa olisi erilaisia tapahtumia, esimerkiksi kesäteatteri, joka on joskus

ollutkin. Vartiosaari-päivät on suosittu alkusyksyn tapahtuma.
- Pitää varoa liiallisuutta, ettei pilata saarta. Saari on  parhaimmillaan sellaisenaan kuin se

nyt on.
- Arvokkaat huvilat ovat vaarassa rappeutua kunnostuksen puutteessa kun nollalinja jat-

kuu. Jotain olisi tehtävä.
- Erilaiset korjausprojektit ovat yllättävän suosittuja. Olisi selvitettävä miten sellaisia voisi

järjestää.
- Talkootoimintaa huviloiden kunnostamiseksi.

Kommentteja riittää, mutta puheenjohtaja ilmoittaa, että nyt siirrytään asumisteemaan.

ASUMINEN:

- Heti alkuun joku innostuu heittämään ajatuksen, että tehdään kallioihin luolia = luola-
asuminen!

- Saaren rantoja ei saa rakentaa täyteen, pääsy rantaan on säilytettävä.
- Asuminen ja rakentaminen, mitä se tarkoittaa, myykö Helsinki huvilansa yksityisille, ja ti-

lalle tulee uusia rakennuksia, tuleeko saarelle asuntorakennuksia huviloiden tilalle.
o Ritva Luoto vastaa: Kaupunki vuokraa huviloita periaatteessa vain yhdistysten

käyttöön. Kulttuuriympäristöselvityksen valmistuttua voidaan keskustella huviloi-
den käytöstä ja kaavoituksesta.

- Pitää olla motivaatiota huviloiden säilyttämiseen. On hankalaa, jos huvila törröttää kes-
kellä tonttia ja estää lisärakentamisen. Voisiko olla asemakaavamääräys siten, että ra-
kennusoikeus pienenee, jos vanha huvila 'tuhoutuu',  joskus nimittäin on suojeltu huvila
esim. poltettu.

- Kiinteistövirasto hallinnoin kaupungin huviloita. Niistä ei tule tuottoa. Mikä on kaupungin
etu ja tahto tässä? Tilakeskuksen asiantuntijoita kaivataan kertomaan tästä.

- Jos rakennetaan, niin sitten muunlaistakin kuin ökyhuviloita, esim. 20-kerroksisia kerrota-
loja, joista on näkymä merelle.

- Seuraavalla kerralla toivotaan kiinteistöviraston virkamiehiä paikalle keskustelutilaisuu-
teen.
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- Miksi Vartiosaareen pitäisi rakentaa, kuka sinne haluaa rakentaa, miksi ei voisi rakentaa
mantereelle samankokoiselle alueelle.

- Asuinrakentamisen on oltava laadukasta. On tehtävä erilaisia vaihtoehtoja.
- Ei saa rakentaa kalliolle.
- Kunnallistekniikka tulee myös ottaa huomioon.
- Mitä yksityisille tonteille tapahtuu - lunastaako kaupunki ne?
- 95 % vai miten se nyt oli, on kaupungin maita, mutta mitä tehdään, jos saarelle tulee ra-

kentamista, saako omalla yksityisellä tontilla laajentaa? Miten on menetelty vastaavissa
tapauksissa?

- Voisiko takaa puhua äänekkäämmin, kun ei kuulu tänne eteen. Haluaisin kommentoida
siihen, kun Helsingissä rakennetaan sekoittuneesti, niin eikö voitaisi rakentaa monimuo-
toisemmin siten, että saareen tulisi esim. vanhustenkeskus, -palveluasumista, paikka
mielenterveyskuntoutujille tai vaikkapa vammaisille kuntoutuspaikka ja muu säilyisi virkis-
tyskäytössä.

MAAKUNTAKAAVA

- Miten kaupunkisuunnitteluvirasto huomioi olemassa olevat reunaehdot, kuten nykyisen ja
valmisteilla olevan maakuntakaavan, osayleiskaavan valmistelussa?

- Uusi maakuntakaava ehtii valmistua suunnittelun aikana.
-  Anteeksi, mutta mikä on maakuntakaava?
- Jos Vartiosaari pysyy valkoisena alueena miten kaupunkisuunnitteluvirasto suhtautuu/

miten asia otetaan huomioon suunnittelussa?
- Ehdotan, että suunnittelu pysäytettäisiin pariksi kuukaudeksi, kunnes maakuntakaava

valmistuu
- Ihmetyttää, että Vartiosaarta käsitellään valkoisena alueena, jos sitä suunnitellaan sekä

virkistyskäyttöön että asumiskäyttöön.
- Vartiosaareen käyttäjämäärä pieni. Jos alue kaavoitetaan asumiskäyttöön, niin onko ny-

kyisen kaltaista intressiä kehittää yleiseen virkistyskäyttöön.
- Asuminen halutaan turvata ja siksi kaavoitetaan alueita asumiseen. Kuinka pitkälle Hel-

singin kannattaa tässä tavoitteessaan mennä, kannattaako Vartiosaarta kaavoittaa asu-
miseen? Maakuntakaavalla on vaikutusta tähän: Helsingin tarve rakentaa Vartiosaareen
lakkaa, jos se saa tilaa Nurmijärveltä tai pääkaupunkiseudun kunnat esimerkiksi yhdisty-
vät.

LOPUKSI

Dokumenttikuvaaja pyytää puheenvuoroa, koska joutuu lähtemään tilaisuudesta. Kiittää
kaikkia siitä, että sai kuvata tilaisuutta, joka oli erittäin mielenkiintoinen ja virkistävä. Kuvaus-
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ryhmä menee kuvaamaan Vartiosaareen tulevan kesän aikana.  "Veden saartama" -
dokumenttisarja valmistuu vuonna 2013, mutta sen esitysajankohta ylen kanavilla on vielä
auki.

Puheenjohtaja muistuttaa, että netissä Suunnitelmat kartalla -kohdassa löytyvät kaikki val-
misteilla olevat kaavahankkeet  ja ajankohtaiset asiat. Vartiosaarella on omat verkkosivut,
josta voi tilata Uutiskirjeen sähköpostiinsa. Uutiskirje on helpoin tapa saada tieto ja pysyä
mukana Vartiosaaren suunnittelussa. Vartiosaaren verkkosivuilla on nyt auki keskustelupals-
ta.
Nähtävinäoloista ja tilaisuuksista tiedotetaan lisäksi lehti-ilmoituksin Helsingin Sanomissa,
Metrolehdessä, Hbl:ssa ja Helsingin Uutisissa.

Puheenjohtaja lopetti tilaisuuden klo 19 kiittämällä kaikkia mukanaolleita hyvistä kommen-
teista ja ideoista sekä muistutti, että mielipiteet toimitettava 10.2.2012 mennessä.


