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MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 66 §:N MUKAINEN EHDOTUSVAIHEEN VIRANOMAISNEUVOTTELU
KOSKIEN VARTIOSAAREN OSAYLEISKAAVAA

Kokousaika tiistai 15.3.2016 kello 13:00 –>

Kokouspaikka Kaupunkisuunnitteluvirasto, Kansakoulukatu 3, Helsinki 10
Areena-kerros, auditorio

Muistio

1. Kokouksen järjestäytyminen ja esittely

Aloitus klo 13.02

Puheenjohtaja Olavi Veltheim, asemakaavapäällikkö
Sihteeri Maria Isotupa, arkkitehti Vartiosaari ja rannat - projekti

Neuvottelu perustuu maankäyttö- ja rakennuslain 66§:n mukaiseen ehdotusvaiheen viran-
omaisneuvotteluun.

Käytiin esittelykierros
Liite 1: Vartiosaari_oyk_viranomaisneuvottelu_osallistujat_15032016.pdf

2. Osayleiskaavan lähtökohdat ja annettujen tavoitteiden saavuttaminen

Projektipäällikkö Ritva Luoto esitteli Vartiosaaren suunnittelutilanteen ja arkkitehti Maria
Isotupa esitteli ́ Vuorovaikutus ja viestintä´ - osion ja keskeiset teemat lausunnoissa
Liite 2: Vartiosaari_oyk_viranomaisneuvottelu_esitys_15032016.pdf

3. Kaavaehdotukseen liittyvät ristiriidat, erimielisyydet ja niiden ratkaiseminen

- Suhde maakuntakaavaan
   Uudenmaan liitto: "Käydään asia läpi kohdassa 7."

- Museoviraston esitys Vartiosaaren suojelemiseksi rakennusperintölailla
   Liite 3: Museoviraston esitys Vartiosaaren suojeleminen rakennusperintölain nojalla.pdf

Museovirasto: "Museovirasto on esittänyt, että rakentamisen tulisi olla maltillista ja lähen-
tyä kulttuuriympäristön kokonaisuuden vaalimista. Koska näin ei ole käynyt, niin Museovi-
rasto katsoo, että tässä kohtaa olisi mahdollista soveltaa rakennusperintölakia. "
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Uudenmaan ELY: "MRL:n kautta tutkitaan, miten Vartiosaaren suojelu rakennusperintölail-
la tulkitaan"

Todettiin yleisesti, että kohdassa 7. käydään em. asioita vielä läpi

4. Selvitysten ja vaikutusten arviointien asianmukaisuus ja riittävyys

Käydään läpi Uudenmaan ELY:n loppulausunnossa kohdassa 7.

5. Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen kaavaehdotuksessa

Kävi ilmi esityksessä (ks. Liite 2)

6. Muistutukset ja niiden huomioon ottaminen kaavaehdotuksessa

Vastineet ovat tekeillä teemoittain 56 muistutukseen

7. Viranomaisten ja Helsingin kaupungin hallintokuntien kannanotot ja niiden huomioon ottami-
nen kaavaehdotuksessa

    Uudenmaan liitto Ilona Mansikka
Neljäs (4.) vaihemaakuntakaava on ollut juuri lausunnoilla, ja nähtävilläolo on syyskuussa
2016.

Osayleiskaavaratkaisu poikkeaa maakuntakaavasta, koska siinä osoitetaan merkittävää
rakentamista maakuntakaavan valkoiselle alueelle.
Maakuntakaavasta poikkeamista ja uuden alueen rakentamiskäyttöön ottamista on mah-
dollista perustella VAT:en mukaan raideyhteydellä, mutta silloin uudisrakentaminen on yk-
siselitteisesti sidottava päätökseen raiteiden toteutuksesta. Sitova päätös tulee määritellä
niin, että sillä tarkoitetaan kunnan rahoituspäätöstä raitiotien rakentamissuunnitelman
laatimiseksi tai sen rakentamisen aloittamiseksi.

Kaavan yleismääräystä "kerrostalovaltaista rakentamista alueella ei saa aloittaa ennen
kuin raitiovaunuyhteydestä saareen on tehty sitova päätös" tulee tarkistaa niin, että kaikki
uudisrakentaminen alueella on sidottu päätökseen raideliikenteestä. Tämä mahdollistaisi
kuitenkin rakennusten korjaustoimenpiteet.

Uuden alueen käyttöönoton kytkeminen päätökseen raitioliikenteestä ja sitovan päätöksen
täsmällisempi määrittely ovat tärkeitä myös maakuntakaavan tavoitteiden toteutumisen
kannalta.

Uudenmaan liitto on saanut lausuntopyynnön Museoviraston suojeluesityksestä.
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            Museovirasto Elisa El Harouny
Museovirasto on erityisistunnossaan 17.12.2015 päättänyt esittää Uudenmaan elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle Helsingin Vartiosaaren suojelemista rakennusperintölain
(498/2010) nojalla ja kohteen asettamista vaarantamiskieltoon päätöksen valmistelu ajak-
si.

Vartiosaaren osayleiskaavan maankäyttö heikentää valtakunnallisia kulttuuriympäristöar-
voja. Tämä liittyy nimenoman rakennetun ja luonnonympäristön suhteeseen, ja kulttuuri- ja
luonnonympäristökokonaisuuteen. Suomi on sitoutunut noudattamaan mm. Euroopan ra-
kennustaiteellista perintöä koskevaa yleissopimusta, jonka mukaan Vartiosaari on ulkoil-
makohde, joka tulee ottaa maankäytön suunnittelussa huomioon.

Vartiosaareen esitetty maankäyttö ei täytä valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita, ku-
ten RKY-alueiden maankäytön suunnittelussa historialliseen kehitykseen soveltuvalla taval-
la edellytetään.

Kulttuuriympäristöselvitys ja rakennusten inventointi on tehty. Vartiosaaren maisemaselvi-
tys (Ksv, Ympäristötoimisto, 2011), joka on tehty ennen kaavatyön aloittamista, ei löytynyt
kaava-aineistosta. Vaikutusten arvioinnissa on tuotu esille kaavan vaikutukset, mitkä osoit-
tavat hyvin kulttuuriympäristön kannalta haitalliset vaikutukset saaren luonteen muuttues-
sa täysin toisenlaiseksi.

Tonttimaan riittävyydestä: Helsingin mittakaavassa Museovirasto pitää tärkeänä, että tiet-
tyjä huippukohteita voitaisi rakentaa keveämmin, koska tontti- ja kaavavaranto voidaan
osoittaa muualle kuin ns. ´Helsingin helmiin´.

Asuntotuotantotoimisto (ATT) Seidi Kivisyrjä
Kaavassa tulee huomioida kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisedellytykset.

Kaupunginkanslia Tanja Sippola-Alho
Kaupunginhallitus hyväksyi 4. vaihemaakuntakaavan lausunnon 14.3.2016. Pääsiäisen
2016 jälkeen Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto Museoviraston esityksestä, joka
koskee Vartiosaaren suojelemista rakennusperintölain nojalla (HEL 2015-014377 T 11 03
00) kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Kaupungin kanta on, että Vartiosaaren maankäyttö pyritään sovittamaan yhteen saaren
arvoihin luopumatta kerrosalatavoitteesta. Helsingissä on suuri maankäytön paine asumi-
sen ja liikenteen neuvotteluissa, ja Helsingin tulee löytää tonttimaata. Rakentamispaine on
valtava. Raiderakentaminen on avain asuinrakentamiselle; suuri ponnistus on Kruunusillat
ja siitä raideyhteys eteenpäin Vuosaareen, sekä Raidejokeri. Uusi yleiskaava on kunnianhi-
moinen, ja nyt tulee selvitettäväksi, onko se lainmukainen ja ottaako riittävästi huomioon
törmäysvaarassa olevat seikat. Kaavat eivät enää ole tehtävissä pelkän yhteensovittamisen
kautta, vaan laillisuus tulee tuomioistuimen päätettäväksi.
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Ympäristökeskus  Raimo Pakarinen
Ympäristölautakunnan lausunnon mukaan.
Vartiosaaren metsäalue sijoittuu Itä-Helsingin kulttuuripuiston vihersormelle. Metsäinen
runkoyhteys Laajasalosta Meri-Rastilaan ylläpitää vihersormea ja sen toimivuus kaupun-
kiekologisena yhteytenä tulee turvata. Rakentaminen jättäisi Vartiosaareen noin 22 ha
metsää. Laajan yhtenäisen metsäalueen merkittävä supistuminen heikentäisi koko viher-
sormen viheryhteyttä.

Ympäristölautakuntakunnan mielestä Vartiosaari tulisi säilyttää pääosin rakentamattoma-
na koillisen, Ramsinniemeen ja Meri-Rastilaan ulottuvan, vihersormen osana. Tällä tavoin
saaren luonto-, virkistys- ja kulttuuriarvot säilyisivät ja palvelisivat Itä-Helsingin ja laajem-
minkin koko Helsingin kasvavaa asukasmäärää.

Mikäli osayleiskaavaehdotuksen mukaiseen asuntorakentamiseen päädytään, se tulee ym-
päristölautakunnan mielestä toteuttaa yleiskaavakauden loppupuolella raitiotieverkon to-
teutumisen aikataulussa.

Kestää vielä pitkän tovin, ennen kuin raiteen pää ulottuu Reposalmeen. Saaren virkistys-
käyttöä tulee kehittää jo sitä ennen. Tähän aiemmin tarkastelussa ollut virkistyskäyttövaih-
toehto antaa hyvän pohjan. Erityisesti tulisi selvittää saaren saavutettavuuden parantamis-
ta joko vesiteitse tai kevyellä sillalla Laajasalon suunnasta.

Kaupunginmuseo  Sari Saresto
Kaupunginmuseon johtokunta ei puolla laajamittaista rakentamista sallivan Vartiosaaren
osayleiskaavan hyväksymistä. Maisema, luonto ja kulttuuriympäristö muodostavat Vartio-
saaressa herkkäsuhteisen kokonaisuuden. Kaupunginmuseon johtokunta pitää osayleiskaa-
van mahdollistamaa saaren keskiosan tiivistä rakentamista ristiriitaisena saareen olennai-
sesti liittyvien ja RKY2009:ssä todettujen valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistorial-
listen ja maisemallisten arvojen kanssa. Vartiosaaren rantojen kehittämissuunitelma on hy-
vä.

Saaren koillisosassa sijaitsee muinaismuistolain suojelema kummeli. Kummeli sijaitsee V/s
– alueella: Virkistysalue, jonka luonto-, maisema ja kulttuurihistorialliset ja geologiset arvot
tulee säilyttää. Saaren keskiosassa on liuskekivilouhos. Se sijaitsee osittain V/s - alueella ja
osittain kerrostalovaltaisella AK -alueella. Kummeli ja liuskekivilouhos tulee ottaa huomi-
oon tulevassa suunnittelussa.

Kiinteistövirasto / tonttiosasto  Peter Haaparinne
Kiitetään erittäin hyvästä osayleiskaavatyöstä, jossa on onnistuttu siinä tavoitteessa, mitä
kaupunki on: luontoa, asumista ja historiallisia kerrostumia rinnakkain. Tämä kerrokselli-
suus on saatu kaavassa hyvin toteutumaan. Kuten ympäristöministeriökin on todennut,
ovat VAT:it ristiriidassa myös keskenään. Tällöin suunnittelu on pitkälti yhteensovittamista.
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Jos ei raideyhteyttä ei tule, ovat alueet autoiluun perustuvia lähialueita. Jos jokainen alue-
suunnitelma, joka on ristiriitainen, torpataan, niin asuntorakentaminen loppuu Helsingistä
hyvinkin pian (2030 - luvulla). Kaupunki joko kasvaa tai taantuu, ja jos jälkimmäistä, niin
siinä kärsivät myös kulttuuri- ja luontoarvot.

Kiinteistövirasto tilakeskus Marjut Rantapuro
Kouluksi kaavaillun rakennuksen piha-alue näyttää aika pieneltä tässä vaiheessa. Kivijalka-
päiväkotien yhteyteen tulee suunnitella myös sekä puisto- että piha-aluetta.

Nuorisoasiainkeskus Harri Taponen
Nuorisotoimen näkemys on muutaman vuoden aikana muuttunut saarta säilyttävästä aja-
tuksesta näkemykseksi saaren kehittymiseksi dynaamiseksi osaksi tulevaa Helsinkiä. Var-
tiosaaren nuorisoasiainkeskus on ollut ns. ´teinikohde´ jo vuosikymmeniä. Lähes puolet ko-
ko saaren kävijöistä on nuorisoasiainkeskuksen asiakkaita (4000 - 5000 kävijää / vuosi), ja
toimintaa Vartiosaaressa halutaan jatkaa. Rantareitti, viherkäytävät ja rakentamattomat
rannat ovat hyvä ratkaisu. Saaren kehittäminen tukee ja kasvattaa toimintaa yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Siltayhteys on hyvä. Ennen raide- ja siltayhteyttä tulee miettiä, mi-
ten palvelurakennetta voisi kehittää, jotta se kehittyy tulevan toiminnan suuntaan.

Varhaiskasvatusvirasto Carola Harju
Kaavassa on otettu huomioon varhaiskasvatusviraston tarpeet. Jos kaava toteutuu kuten
suunniteltu, ei palveluverkkoa voida nivoa osaksi Laajasalon tai Vuosaaren palveluverkkoa
vaan Vartiosaareen tulee suunnitella oma verkko, sekä liikennejärjestelmän osalta tulee
miettiä, miten sitä tuetaan.

Pelastuslaitos Juha Rintala
Pelastuslautakunta on antanut Vartiosaaren osayleiskaavasta nro 12373 lausunnon. Lau-
sunnossa pelastuslautakunta puoltaa kaavoitusratkaisua, jossa Vartiosaaren tavoitetta-
vuutta parannettaisiin kahdella sillalla. Kaavoituksessa tulee ottaa huomioon pelastustöi-
den mahdollistaminen RakMK E1 kohdan 11.2.1 mukaisesti, mikä tulee huomioida soveltu-
vin osin myös mahdollista raideyhteyttä kehitettäessä. Vartiosaaren alueelle tulee kaavoit-
taa vesiasemat riittävän sammutusveden saannin varmistamiseksi pelastuslaitoksen anta-
mien ohjeiden mukaan.

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntovastineeseen 80 "Pelastustoimen tarpeet huomioi-
daan jatkosuunnittelussa asemakaavojen laadinnan yhteydessä. Sammutusvesijärjestelyt
tarkastellaan osayleiskaava-alueelle laadittavan yhdyskuntateknisen huollon yleissuunni-
telman osana, ja neuvotellaan pelastuslaitoksen, rakennusviraston ja HSY:n kesken." ei ole
huomauttamista.

Rakennusvirasto Birgitta Rossing
Rakennusvirasto kiittää hyvästä yhteistyöstä. Virkistysvaihtoehto (VEA) oli rakennusviras-
ton mielestä kannatettavin, mikä heijastuu myös lausuntoon. On ensiarvoisen tärkeää, jot-
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ta luontoa saadaan mahdollisimman paljon säilymään. Kaikissa viheraluemerkinnöissä tuli-
si olla huomio, että vaurioita ei saa tuottaa, sekä yleisteksti alueiden ja luonnon varovaises-
ta käsittelystä. Tästä syystä on erityisen tärkeää tehdä riittävän varhaisessa suunnittelu-
vaiheessa kattavat massataloudelliset laskelmat ja massojen hallintasuunnitelma. Kysy-
tään, tehdäänkö tätä.

Vartiosaaren laaksoalueella sijaitsevaa palstaviljelyalue vaatii ympärilleen rauhallisen vi-
hervyöhykkeen. Laakson viheraluekokonaisuus jatkuu kaakon suuntaan muuttuen luonteel-
taan toiminnallisemmaksi kaupunginosapuistoksi leikkipaikkoineen, pelikenttineen ja kau-
punkiviljelykeskuksineen. Laakson eteläpuolella olevaan pohjoisrinteeseen suunnitellut
korttelit kaventavat koulun kohdalla laakson vihervyöhykettä, ja eristävät vihervyöhykkeet
toisistaan. Kysytään, onko pohjoisrinne rakentamiselle hyvä paikka. Korttelialueiden pie-
nentäminen tai jopa niiden poistamista tulisi harkita. Yhtenäinen viheraluekokonaisuus olisi
sekä ylläpidollisesti että ekologisesti toimiva ratkaisu. Pohjoisrinteelle rakentamista ja ra-
kennusmassoittelua tulisi vähintään miettiä.

Veneiden talvisäilytysalueiden puute koetaan jo nyt ongelmalliseksi. Tilanteen paranta-
miseksi on ryhdyttävä erityistoimenpiteisiin, ja tuleville uusille merellisille asuinalueille tulee
maankäytön suunnittelussa varata tarpeellinen tila myös veneiden talvisäilytyksen tarpei-
siin. Vastinetta tulee tarkentaa talvisäilytyksen osalta ja tämä tulisi näkyä myös osayleis-
kaavassa, koska tilantarve ei ole ihan pientä.

Rakennuslautakunnan lausunnosta oli otettu pois huoli vanhojen huviloiden ja puutarhojen
yhteyden säilymisestä. Olisi syytä miettiä kaupungin omistuksessa olevien huviloiden osal-
ta, että miten suojelu hoidetaan siten, että huvilat saadaan oikeasti tulevaisuudessa kun-
nostettua.  Huvilat ja puutarhakokonaisuudet ovat todella suuri vetovoimatekijä kaupun-
gissa.

Rakennusvalvontavirasto Hannu Pyykönen
Rakennusvalvontavirastolla ei ole kommentoitavaa eikä lisättävää osayleiskaavaan. On
tehty hyvää ja luotettavaa työtä projektipäällikkö Ritva Luodon johdolla.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Janne Markkula
Vartiosaaren osayleiskaava parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä. Se toteuttaa Helsingin
seudun MAL-tavoitteita. Asumisen ja rakentamisen määrä on riittävä kannattavan raidelii-
kenteen toteuttamiseksi alueelle. Autoliikenteen läpiajon estäminen on kannatettavaa.
Baanaverkko tukee HLJ 2015:n periaatteita.

Helen Oy Jouni Kivirinne
Kiitetään hyvästä ja vuorovaikutteisesta yhteistyöstä. Asiaa valmistellaan eteenpäin yhdes-
sä.
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Helen sähköverkko Oy  Risto Seppänen
Ei huomautettavaa.

HSY seutu- ja ympäristötieto  Susanna Kankaanpää
Lausunnon mukaan. Jatkosuunnittelun yhteydessä tulee alueelle laatia vesihuollon yleis-
suunnitelma kustannusarvioineen. Yleissuunnittelun yhteydessä tulee selvittää Laajasalon
nykyisen verkoston kapasiteetin riittävyys, sekä tutkia myös muita vaihtoehtoja alueen liit-
tämiseksi rakennettuun vesihuoltoverkostoon.

Uudenmaan ELY-keskus
Henrik Wager

Kulttuuriympäristön ja rakennussuojelun näkökulmasta tehdyt selvitykset ovat erittäin hy-
vät ja riittävät. Rakennuksia ja niiden pihapiirejä koskevat suojelutavoitteet on huomioitu
kaavamääräyksissä hyvin. Kyseessä on valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö, jo-
ta koskevat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Niiden erityistavoitteiden mukaan
mainituilla alueilla alueidenkäytön tulee sopeutua niiden historialliseen kehitykseen. Kaa-
vassa osoitettu maankäyttö on ristiriidassa mainitun erityistavoitteen kanssa.

Vartiosaaren kulttuuriympäristön keskeinen ominaispiirre on arvokkaiden huvilaympäristö-
jen ja luonnonympäristön yhteys. Tämä on todettu myös kaavaselostuksessa. Kaavaselos-
tuksessa on myös arvioitu rakentamisen negatiiviset vaikutukset kulttuuriympäristöön mm.
tehokkuuden ja korkeuden osalta. Vartiosaari on erittäin merkityksellinen osa Helsingin
höyrylaivareittien ja kesähuvila-asutuksen valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäris-
töketjua. Mikäli esitetty maankäyttö Vartiosaaressa toteutuu, on uhkana, että valtakunnal-
linen merkittävyys katoaa.

Brita Dahlqvist-Solin
Osayleiskaava on hyvin valmisteltu. Selostus ja selvitykset tuovat hyvin esiin laaditun kaa-
varatkaisun vaikutukset Vartiosaaressa. Vaikutuksia ei ole kuitenkaan arvioitu saarta laa-
jemmin koko vaikutusalueelta. esim. raitiotien vaikutuksia Ramsinniemen maankäyttöön ei
ole arvioitu.

Suhteesta maakuntakaavaan voi todeta, ettei se ole ollut ELY:n näkemyksen mukaan riittä-
västi ohjeena. 2. vaihemaakuntakaavan maakuntakaavamääräyksen mukaan valkoiselle
alueelle suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen
alueelle. Paikallinen muukin kuin maa- ja metsätalouteen liittyvä maankäyttö on sallittu.
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on mm. selvitettävä ja otettava huomioon maise-
man ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet, ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta mer-
kittävät metsä ja muut luontoalueet ja vältettävä niiden pirstomista.

Raiteen edellyttämä asukasmäärän lisäys Vartiosaaressa on katsottava seudulliseksi, ei
paikalliseksi erityisesti merellisen nauhakaupungin aiheuttaminen kokonaisvaikutusten
kautta. Osayleiskaavaselostuksen mukaan Vartiosaaren ja Ramsinniemen osuus merellisten
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kaupunginosien nauhan uusien asukkaiden määrästä on noin kolmasosa eli noin 10 000
asukasta. Vertailun vuoksi maakuntakaavan taajamatoimintojen alueella sijaitsevan Kruu-
nuvuorenrannan uusien asukkaidenosuus on noin 11000 asukasta.

Sen lisäksi mitä RKY alueelle rakentamisesta edellä mainittiin, Helsingin metsäverkostosel-
vityksessä (Ympäristökeskus 2015) Vartiosaari on luettu seudullisesti merkittäviin ekologi-
siin yhteyksiin. Kaupungin omat selvitykset osoittavat, että metsäverkoston ydinalueet me-
netetään.

Voidaan todeta, että ELY:n ja kaupungin kesken vallitsee näkemysero niin maakuntakaavan
ohjeena olemisesta kuin rakentamisen määrästä ja tavasta RKY alueella. Osayleiskaava ei
täytä maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Olavi Veltheim
Todetaan erilaisten näkemysten olemassaolo. Ksv:n näkemys on, että Vartiosaaren
osayleiskaavassa sopeuttaminen on hoidettu.

8. Kaavaehdotuksen mahdolliset muutostarpeet
Esitetty aiemmin.

9. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 14:17

Liitteet
Liite 1: Vartiosaari_oyk_viranomaisneuvottelu_osallistujat_15032016.pdf
Liite 2: Vartiosaari_oyk_viranomaisneuvottelu_esitys_15032016.pdf
Liite 3: Museoviraston esitys Vartiosaaren suojeleminen rakennusperintölain nojalla.pdf


