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VARTIOSAARI 
KESKUSTELUTILAISUUS MAANKÄYTTÖVAIHTOEHDOISTA 

 

LAITURI 5.6.2013 klo 17.30 - 20.00 
 

Läsnä kaupunkisuunnitteluvirastosta: 
Tiina Antila-Lehtonen, tilaisuuden puheenjohtaja 

Ritva Luoto (RL), arkkitehti 
Anne Kangasniemi, arkkitehti 
Maria Isotupa, arkkitehti  

Nina Strengell (NS), maisema-arkkitehti 
Timo Arjanko, arkkitehtiharjoittelija  

Terhi Kuusisto, arkkitehti, yleiskaavoitus 
Sanna Ranki, liikennesuunnittelija 
Heikki Palomäki (HP), liikennesuunnittelija 

Mikko Uro, tiedottaja 
Marja Leino, tilaisuuden sihteeri 

 
osallisia oli läsnä noin110 henkilöä. 
 

 
Tilaisuuden avaus 

Tiina Antila-Lehtonen avasi tilaisuuden. Hän esitteli kaupunkisuunnitteluviraston 
edustajat ja kertoi työn kulusta esittelemällä prosessikaavion. 

 

Maankäyttövaihtoehtojen esittelyt 
Ritva Luoto esitteli Vartiosaaren sijaintia kaupunkirakenteessa ja rakennettua kult-

tuuriympäristöä. Alueen rakennuskannasta ja puutarhoista on tehty kulttuuriympä-
ristöselvitys, joka on ladattavissa netissä ja ilmestyy myös painettuna julkaisuna lä-
hiaikoina. 

 
Anne Kangasniemi esitteli alustavat maankäyttövaihtoehdot (VE). 

- VE A on virkistysvaihtoehto.  
- VE B on pientalovaltainen asuntoalue. Alueelle on si joitettu 2000 - 4000 asukasta. 
- VE C on tiivis asuntoalue, jolla olisi 5000 - 7000 asukasta. 

- vaikutukset ja tavoitteet arvioidaan näiden vaihtoehtojen lisäksi myös 0-
vaihtoehdosta. 

  
Nina Strengell esitteli alueen maiseman ja luontoarvot sekä eri vaihtoehtojen vir-

kistyskäytön. 

 
Sanna Ranki esitteli maankäyttövaihtoehtojen liikenneratkaisut, si llat ja saaren läpi 

kulkevan pyöräilytien. 
 
Maria Isotupa esitteli mahdollisen asumiseen painottuvan maankäytön kuvitelmia. 

Helsingissä asumisen pitkän tähtäimen suunnittelua ohjaa valtuustokausittain laa-
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dittava asumisen ja maankäytön ohjelma, jota myös Vartiosaaressa noudatetaan, 
jos poliittinen päätäntä osoittaa Vartiosaaren asumiskäyttöön. 

 
 

Keskustelusta on kirjattu ennen kaikkea yleisökysymykset ja kommentit, vastaukset vastaajan 

nimikirjaimilla merkittynä. 
 

- Nykyisin saaressa asuvien elämä on otettava huomioon. Rantaraittia ei tule ve-
tää pihojen läpi. Sillat esitetyssä muodossa tulevat olemaan kalliita. Reposal-
men sillan tulee olla vaatimaton. Metron voisi rakentaa Laajasaloon ja Kruunu-

vuorenrantaan, se palvelisi myös vartiosaarelaisia. 
- Saarella on nykyään paljon eri yhteisöjen järjestämää virkistyskäyttöä sellaisille 

ihmisille, jotka eivät muuten pääse muualle virkistäytymään. Heidän mahdolli-
suutensa tulisi turvata. 

RL: Mahdollisesti monikin nykyinen virkistyskäyttö voi jatkua. 

 
- Helsinkiin on perustettu vapaamuotoinen veneilyseurojen yhteistyöelin Helvene, 

joka ei ollut saanut tietoa tilaisuudesta.    
- Polkupyöräbaanat ovat huonoja ratkaisuja. 

HP: Pyöräilybaanat suunnitellaan niin, että pyöräily ja jalankulku on 

erotettu. Pyöräilyn edistämiseen on voimakas tahtotila. 
Helvene liitetään osallisten luetteloon.  

 
- Venekerhoilla on huoli Ramsinsalmen sillan alituskorkeudesta. Nyt esitetty 20 m 

on lähellä oikeaa korkeutta. 
HP: Lähtötavoitteena on, ettei mitään veneilijäryhmiä blokata pois. 

 

- Esittelijän esittämä luku kävijämäärästä, 500 henkeä, on Vartiosaari-Seuran 
mukaan väärä. Seuran mukaan kävijämäärä on n. 10 000 henkilöä. Miksi VE 0 
ei ole tässä keskustelussa mukana. Esitelläänkö VE 0 myös kaupunkisuunnitte-

lulautakunnalle?  
- Vartiosaaresta puuttuu rantautumispaikka melojille. Luonnonmukainen paikka 

tai matala laituri on sopiva. 
- Tammisalon venelaiturista on veneiden päästävä merelle. Vartiosaaren nuoriso-

talolla kävi aiemmin n. 300 lasta päivässä 
RL: Vartiosaaren kävijämäärästä ei ole kunnollista selvitystä, vain 

esim. veneliikennöitsijän antama tieto 500 matkustajaa Vartiosaareen/v 

ja nuorisoasiankeskuksen tieto 5000 kävi jää/v. VE 0 on nykyti lanne, si-
tä ei kehitetä.  
 

- Vartiosaari on ihana paikka tällaisena. Jos si llat rakennetaan, saaren luonne 
muuttuu täysin. Saarelle tulee asiatonta porukkaa. VE 0 on hyvä, saarelle tarvi-

taan kuitenkin paremmat yhteydet. Vesibussiliikennettä on kehitettävä. 
- Akavan huvilalla käy n. 1600 henkilöä kaudessa. Lähiruokaperiaate ja tanssilava 

ovat ehkä hyviä, mikäli ne toimivat. 

- Maakuntakaava on vahvistettavana Ympäristöministeriössä. Siinä on merkitty 
rakentamattomat rannat valkoisiksi alueiksi. Miten toteutetaan maakuntakaavan 
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ohjausvaikutusta?  Miksi tutkitaan vain siltoja eikä esim. lauttaa. Milloin saareen 
tulee rakennuskielto? 

- Vartiosaari on liian hyvällä si jainnilla keskustan tuntumassa, jotta sen voi jättää 
rakentamatta. Kannatan saarelle asuntorakentamista. 

- Kuinka vanhat talot suojellaan, mikä on niiden luokitus? Jotain vanhaa villaa voi-

taisiin käyttää esim. kouluna. Kivijalat on oltava korkeita homevaurioiden välttä-
miseksi.  

RL: Vartiosaari on jo rakennuskiellossa. Suojeluasiat tutkitaan tarkem-

min suunnittelun edetessä. Maakuntakaavan valkoiset alueet on tarkoi-
tettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien sivuelinkei-

nojen käyttöön.  Alueille voidaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelus-
sa osoittaa muutakin paikallisesti merkittävää maankäyttöä. 
HP: Sillatonta vaihtoehtoa ei ole selvitetty. Asumisvaihtoehtoihin se ei 

luultavasti sovellu hyvin. 
 

- Miltä osin näissä vaihtoehdoissa on otettu asukasyhdistyksen kantoja huomi-
oon? 

RL: Kommentit on luettu ja jotakin on jo otettu huomioon, mm. VE 

A:ssa Vartiosaari-Seuran kommentteja. 
 

- Kaikki uusi rakentaminen maksaa paljon, mutta toisaalta kaupunki saa tuloja jos 
rakennetaan lisää asuntoja. Tiivis vaihtoehto tuo tuloja eniten ja kaupunki jää 

reilusti plussalle, lisäksi saamme uusia veronmaksajia, kun he ei vät karkaa Es-
pooseen. Taloudelliset seikat on otettava huomioon. 

- Miksi lautta ei voi olla vaihtoehto silloille kaikissa vaihtoehdoissa?  

- Iso Vasikkasaari Espoossa on mainio esimerkki. Espoo sponsoroi vesibussien 
kustannuksissa. Laajasalossa riittää tilaa rakentamiseen. 

- Vartiosaari-seura on esittänyt kirjallisen pyynnön, että tutkitaan kaikki liikenne-
vaihtoehdot, myös lautta. Liikenneselvitys puuttuu. Vasta kun se on saatu ehdo-
tus voi mennä päätöksen tekoon. 

- Puhuja on seurannut pitkään Vartiosaaren suunnittelua. Hyvää työtä on tehty. 
Jäävätkö yksityiset tontit yksityiseen käyttöön? 

- Korostettiin, että liikennevaihtoehdot on mietittävä ennen kuin esitys menee 
päätöksen tekoon. Kalliit rakentamiskustannukset saattavat muodostua esteek-
si. 

HP: Vesiliikenteen järjestäminen pohditaan entistä tarkemmin. Mieti-

tään, miten se tutkitaan myös vaihtoehdoissa B ja C.  
RL: Liikenneselvitys ja kaavatalousselvitys ovat tekeillä, mutta vielä 

kesken. Yksityiset tontit jäävät omistajilleen. Kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan päätettyä alueen suunnitteluperiaatteista, ryhdytään selvittä-

mään tarkemmin huvi la-alueen tulevaa käyttöä ja kehittämistä ja käy-
dään maanomistajien kanssa neuvotteluja mm. rantareitistä. 

 
- Puhuja huomautti, että Ramsinsalmi on auki koko talven.  
- Onko tutkittu mahdollisuutta tehdä tunnelia Reposalmeen? 
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- Helsingin ei kannata jättää Vartiosaarta rakentamatta. Mitä saaressa tekee, jos 
siellä ei ole palveluja. Saari rakennettava niin, että kaikilla kaupunkilaisilla on 

mahdollisuus nauttia siitä. 
- Helsingin luontotietojärjestelmä kattaa saaren kokonaan. Jos saarelle rakenne-

taan, luontoarvoja poljetaan väistämättä. 
HP: Tunnelivaihtoehtoa ei ole tutkittu tarkemmin. Reposalmessa kallio 

on n. 30 metriä merenpohjan alapuolella, joten tunneli jouduttaisiin te-

kämään betonikaukaloon, joka olisi huomattavasti kalliimpi kuin silta.  
NS: Kaikissa vaihtoehdoissa on pyritty ottamaan luontotietojärjestel-

män tietoja mahdollisimman paljon huomioon. 

 
Yhteinen keskustelu päätettiin n. klo 19.20, jonka jälkeen hajaannuttiin karttojen ääreen keskus-

telemaan. Tiina Antila-Lehtonen kertasi tietolähteiden verkko-osoitteet. 
- suunnitelmat kartalla 
- Vartiosaaren nettisivut. 

 
Mielipiteet on lähetettävä 19.6.2013 mennessä kaupungin kirjaamoon 

 
esimerkiksi sähköpostilla 
 helsinki.kirjaamo(a)hel.fi  

 
tai kirjallisesti  

Helsingin kaupungin kirjaamo  
kaupunkisuunnitteluvirasto  
PL 10 

00099 HELSINGIN KAUPUNKI. 
. 


