
 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 

 

helsinki.kirjaamo@hel.fi 

 

Vartiosaari Seura ry:n muistutus Vartiosaaren osayleiskaavaehdotuksesta 

 

Vartiosaari on ainutlaatuinen kokonaisuus osana vihersormea 

 

”Vartiosaaren pinta-alasta valtaosa (64 ha) on metsäverkostoon kuuluvaa arvokasta metsää. Sen lisäksi saari 

on keskeinen solmukohta Laajasalon ja Ramsinniemen välissä. Metsäinen yhteys Meri-Rastilaan asti 

ylläpitää yhtä Helsingin vihersormista. Helsingin laajat, yhtenäiset yli 40 ha:n kokoiset metsäkokonaisuudet 

muodostavat monimuotoisia metsäisiä luonnon ”ydinalueita”, jotka ovat metsäverkoston kannalta keskeisiä. 

Luonnonsuojelulain mukaiset minimiedellytykset luonnonsuojelualueille ovat niin väljät, että Vartiosaari 

kokonaisuutena tai sen kaikki metsäalueet täyttäisivät vaatimukset. Vastaava tilanne on myös monilla muilla 

varovaisesti ulkoilumetsinä hoidetuilla viheralueilla. Vartiosaaren suurin arvo on luonnonarvojen, 

kulttuuriarvojen ja maisema-arvojen muodostama kokonaisuus, mikä ei nouse esiin 

luonnonsuojeluohjelmassa käytetyllä summamenetelmällä.” Osa Helsingin Ympäristölautakunnan 

Vartiosaaren osayleiskaavaluonnosta koskevasta lausunnosta, Helsingin 

kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV), Vuorovaikutusraportti II 24.11.2015 

 

Yllä oleva lainaus Helsingin ympäristölautakunnan lausunnosta sisältää Vartiosaaren 

luontoarvojen oleelliset asiat hyvin kiteytettyinä. Vaikka Vartiosaaressa on vain yksi 

luonnonsuojelulailla rauhoitettu kohde, tekevät saaresta erityisen sen luontoarvojen 

monipuolisuus, erittäin hyvin säilynyt rakennettu kulttuuriympäristö puutarhoineen sekä koko 

saaren ainutlaatuiset maisema-arvot. Lausunnossa puututaan myös toiseen merkittävään 

seikkaan, Vartiosaareen osana lähiympäristöään: Laajasalon Reposalmea sekä Vuosaaren 

Ramsinniemeä, jotka yhdessä takaavat Helsingin viidennen vihersormen jatkumisen ja turvaavat 

riittävän ekologisen käytävän eri eläinlajeille Helsingin edustan saarista Vartiokylänlahdelle ja 

Mustavuoren kautta aina Sipooseen asti. 

 

Uudenmaan maakuntakaavatyössä on käytetty Helsingin yliopiston kanssa yhteistyössä kehitettyä 

luonto- ja ympäristöarvoja määrittelevää Zonation -paikkatietojärjestelmää, joka on tehokas 

työkalu arvioitaessa ja priorisoitaessa luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeisiä säilytettäviä 

alueita. Zonation-tietokannan mukaan Vartiosaari on Helsingin kärkikohteita luonnon 

monimuotoisuuden turvaamisessa. 

 

Vartiosaaresta tehdyt maisemaselvitys (Vartiosaaren maisemaselvitys, Heidi Koponen, 

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, ympäristötoimisto) sekä kulttuuriympäristöselvitys 

(Vartiosaaren kulttuuriympäristöselvitys – historia, ominaispiirteet, arvot ja merkitys, Helsingin 

kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2013:2, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy), 

tuovat hyvin esille Vartiosaaren erityisyyden luonnonkauniiseen maisemaan sata vuotta sitten 

rakentuneena kesähuviloiden keskittymänä ja näihin päiviin asti erittäin hyvin säilyneenä 

kokonaisuutena. 
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Suunnittelun ja säilyttämisen ristiriita 

 

Viisitoista eri alojen asiantuntijaa, muun muassa biologeja, kasvitieteilijöitä, professoreita ja 

maantieteilijöitä on esittänyt 18.11.2013 vetoomuksen Vartiosaaren puolesta. Heidän esittämistään 

perusteista käy selvästi ilmi, että osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä 5000 – 7000 asukkaan 

kaupunginosaa ei voida rakentaa noin yhden neliökilometrin laajuiselle saarelle tuhoamatta 

arvokkaita luontoalueita. Lisäksi uusien asukkaiden kulutuspaine romahduttaisi rakentamatta 

jääneen alueen luontoarvot. 

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto onkin todennut vuorovaikutusraportti II:n vastineessa seuraavasti: 

”Vartiosaaren rakentuessa luonnontilaiset ja monimuotoiset kasvuympäristöt supistuvat. 

Luontotietojärjestelmän luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä metsäkohteita sekä lintu-, 

kasvillisuus- ja kääpäkohteita supistuu tai häviää. Monimuotoiset luontoalueet vähenevät merkittävästi ja 

osa häviää.” 

 

Saari on kokonaisuudessaan Valtioneuvoston vahvistama valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 

kulttuuriympäristö osana Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutusta (RKY 2009). 

Vartiosaaren huvila-alue koostuu rantoja kiertävästä pääosin 1900-luvun alun kesäkoti- ja huvila-

asutuksesta sekä saaren sisäosien vanhasta pienimuotoisesta maatalousalueesta. Koko saari on 

luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi.  

 

Vartiosaaren huvila-asutukselle ominainen luonnontilaisen suurympäristön sekä hoidetun 

puutarhamaisen lähiympäristön kokonaisuus rikkoutuu osayleiskaavaehdotuksessa esitetyn, 

huviloiden välittömään läheisyyteen suunnitellun ja saarelle vieraan täydennysrakentamisen 

myötä. Saaren keskiosien RKY-alueiden ominaispiirre on kaavaehdotuksessa kokonaan hävitetty. 

 

Selvitykset alueiden käytön suunnittelun lähtökohtina 

 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen (30.11.2000, 

tarkistettu 13.11.2008) kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevien erityistavoitteiden mukaan 

alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja 

luonnonperinnön arvot säilyvät. Päätöksen tarkoittama säilyttämisvelvoite edellyttää, että 

viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueiden käytön 

suunnittelun lähtökohtina. 

 

Suomen kaikki lepakkolajit ovat luonnonsuojelulain (LSL 29 §) nojalla rauhoitettuja. Ne kuuluvat 

myös EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden levähdys- ja lisääntymispaikkojen 

hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä koko Euroopan Unionin alueella. 

Osayleiskaavaehdotuksessa ei ole noudatettu selvitysten asettamia reunaehtoja. 
 

Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmässä koko Vartiosaari on merkitty tärkeäksi 

lepakkoalueeksi (LTJ/I lk.), samoin myös kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaosaston 

teettämässä selvityksessä ”Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet vuonna 2014” 

(Wermundsen Consulting Oy, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston 

selvityksiä 2014:38).  
 

http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-38.pdf
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Osayleiskaavaa varten tilatussa lepakkoselvityksessä (2011-12 Wermundsen, Mäkelä /FCG) 

Vartiosaaressa havaittuja lajeja ovat pohjanlepakko, vesisiippa, isoviiksisiippa, viiksisiippa ja 

korvayökkö. Tässä selvityksessä ilmeni, että karuimpia osia lukuun ottamatta lepakot käyttävät 

lähes koko saarta elinympäristönään.  

 

Kaikki kolme osayleiskaavaehdotuksessa esitettyä tiivistä asuinaluekokonaisuutta sekä raitiotie- ja 

autotielinjaus aiheuttavat vahinkoa tai tuhoavat Vartiosaaren luonnonsuojelulain (LSL 29 §) nojalla 

rauhoitettujen lepakkojen elinolosuhteita, erityisesti herkkien viiksi- ja isoviiksisiippojen 

ruokailualueita Lisäksi useita lepakoiden todettuja (Wermundsen, Mäkelä 2011-12 s. 17, kuva 10)  ja 

direktiivin mukaan ehdottomasti suojeltavia lisääntymis- ja levähdyspaikkoja on  jäämässä 

kaavassa esitettyjen uusien asuinalueiden alle. 

 

Alueen LSL:n 49§ lajeista on edelleen tutkimatta perhos-, kovakuoriais- ja korentolajien 

esiintyminen suunnittelualueella. Kääpäkartoitusta on tehty vain yhden päivän aikana. Siinä esille 

tulleet käävät tulevat pääosin jäämään rakentamisen alle.  KSV:n vuorovaikutusraportti II:n 

vastineen mukaan: ”Vartiosaaren itä- ja keskiosan metsien (LTJ/II lk) arvokkaat kääpäkohteet muodostuvat 

kahdesta erillisestä osa-alueesta. Näistä pienempi läntinen alue jää rakentamisalueen alle. Suurempi itäinen 

alue jää osittain rakentamisalueen alle, noin kolmannes tästä säilyy nykyisellään. Erityisen arvokkaita kääpiä 

Vartiosaaressa on kaksi esiintymää: yksi salokääpäesiintymä (VU eli vaarantunut laji) sekä yksi huopakääpä-

esiintymä (NT eli silmälläpidettävä laji). Salokääpäesiintymä on osayleiskaavan korttelialueella, jonka 

rakentamisalueiden rajauksia voidaan asemakaavoitusvaiheessa tarkistaa kääpäalueet huomioiden (mm. 

rakentamisen rajaus siten, että esiintymät on mahdollista säilyttää viheralueella).” 

 

Vartiosaaren lähteitä ei ole kartoitettu. Niitä ei löydy Katja Pellikan vuonna 2013 julkaistusta 

teoksesta Helsingin lähteet. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 17/2013. Siinä 

todetaan muun muassa, että ”kun suurin osa lähteistä on Suomessa jo muutettu tai tuhottu, on loppujen 

lähteiden säilyttämiseen herätty. Lähde- ja pienvesi-inventointeja on tehty viime vuosina useita ja lähteiden 

nykyinen suojelustatus on ainakin teoriassa korkea. Lähteet kuuluvat EU:n luontodirektiivin I 

luontotyyppeihin lähteet ja lähdesuot (7160) ja huurresammallähteet (7220)...EU velvoittaa jäsenvaltionsa 

turvaamaan Natura 2000 -luontotyyppien suotuisan suojelun tason. Lähteitä suojellaan Suomessa metsä-, 

vesi- ja luonnonsuojelulailla (Juutinen ja Kotiaho 2009).” 

 

Maakuntakaava ja osayleiskaava 

 

Maakuntakaava ohjaa sekä Helsingin yleiskaavan että Vartiosaaren osayleiskaavan laadintaa. 

Maakuntakaavaselityksen mukaan kaikki merkittävät aluevaraukset, mukaan lukien taajamat, 

määritetään maakuntakaavatasolla. Kun Helsingin kaupunginhallitus antoi Uudenmaan 4. 

vaihemaakuntakaavan luonnoksesta lausuntonsa maaliskuussa 2015, lausunnosta poistettiin 

äänestyksen tuloksena kaikki vaatimukset Vartiosaaren ja Ramsinniemen muuttamiseksi 

maakuntakaavassa taajamakäyttöön. 

 

Uudenmaan 2. vaiheen maakuntakaavassa koko Vartiosaari on valtakunnallisesti (RKY 2009) ja 

maakunnallisesti (2. vaiheen maakuntakaava) merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Alueen 

ominaispiirteiden muuttamisella ei ole pelkästään paikallista vaikutusta. 



Maakuntakaavan määräyksen mukaan suunnittelussa tulee ottaa huomioon kulttuuriympäristön 

ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti sekä turvata merkittävien maisema- 

ja kulttuuriarvojen säilyminen. 

Poikkeus valkoisen alueen maakuntakaavakaavamääräyksen paikallisesti merkittävästä 

maankäytöstä ei myöskään oikeuta muuttamaan valtakunnallisesti kulttuurihistoriallisesti 

merkittävää saarta keskeisiltä ominaispiirteiltään toisenlaiseksi. 

 

Museoviraston suojeluesitys 

 

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 valmistelun ajaksi. Virasto 

esittää suojeluesityksensä perustaksi vahvoja argumentteja: 

 

”Vartiosaarella on kokonaisuudessaan lain rakennusperinnön suojelemisesta 8 §:n 

tarkoittamaa valtakunnallista merkitystä. 

 

Vartiosaari täyttää Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelua koskevan 

yleissopimuksen rakennustaiteellisen perinnön määritelmän kaikkien 1 artiklan kohtien 

mukaisesti (kulttuurimuistomerkit, rakennuskokonaisuudet ja ulkoilmakohteet).  

 

Yleissopimus Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelusta käsittää laajasti rakennetut 

ympäristöt ja Vartiosaari täyttää myös tämän sopimuksen asettamat ehdot. Suomi on sitoutunut 

noudattamaan 1.2.1992 kansallisesti voimaan tullutta sopimusta (SopS 10/1992, säädösviite 37/1992) ja 

ryhtymään lakisääteisiin toimenpiteisiin rakennustaiteellisen perinnön suojelemiseksi sen ollessa esimerkiksi 

huomattavan muutoksen uhkaama. 

 

Eurooppalaisessa maisemayleissopimuksessa "maisema" tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen 

mieltävät ja jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja/tai ihmisen toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Suomi 

on sitoutunut noudattamaan myös tätä 1.2.2006 kansallisesti voimaan tullutta sopimusta ja sitoutunut mm. 

tunnustamaan lainsäädännössään maisemat olennaiseksi osaksi ihmisten ympäristöä, yhteisen kulttuuri- ja 

luonnonperinnön monimuotoisuuden ilmentymäksi ja identiteettinsä perustaksi, laatimaan ja toteuttamaan 

maisemansuojeluun, -hoitoon ja -suunnitteluun tähtäävää maisemapolitiikkaa sekä sisällyttämään 

maisemanäkökohdat alue- ja kaupunkisuunnittelupolitiikkaansa. 

 

Edellä mainitut kansainväliset sitoumukset linjaavat suojeluntarpeiden määrittelyä erityisesti Vartiosaaren 

kaltaisissa kohteissa. Suojelutarve kohdistuu koko Vartiosaaren 

valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön alueeseen mukaan luettuina 

luonnonympäristö, siihen ihmisen vaikutuksesta sovitettu rakennettu ympäristö rakennuksineen, 

rakennelmineen, kulkuyhteyksineen, viljelyaloineen ja istutuksineen ja istuttamalla muodostettuine 

alueineen merkitystä rakennushistorian, rakennustaiteen, rakennustekniikan, erityisten ympäristöarvojen 

sekä kohteen käytön tai siihen liittyvien tapahtumien kannalta.” 

 

 

 

 



Loppupäätelmät 

 

Vartiosaari on kokonaisuus, jossa yhdistyvät harvinaisella tavalla monimuotoinen 

luonnonympäristö sekä rakennettu kulttuuriympäristö. Koska Vartiosaareen ei ole rakennettu 

siltaa, on kulttuuriympäristön ja rikkaan luonnon rauhallinen rinnakkaiselo saanut kehittyä 

rauhassa yli sata vuotta. Sopivan käytön sekä luonnon ja rakennusten hienovaraisen hoidon 

tuloksena on tämä poikkeuksellisen arvokas kokonaisuus myös säilynyt sukupolvien ajan lähellä 

suurkaupungin keskustaa.  

 

Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus aiheuttaa toteutuessaan maankäyttö- ja rakennuslain 5§ 4 –6 -

kohtien vastaisesti Helsingin tärkeimpien luonnontilaisten ja monimuotoisten kasvuympäristöjen 

supistumista. 

 

Vartiosaari Seura esittää että saareen suunniteltua osayleiskaavaehdotusta ei alueelle toteuteta, 

vaan jatketaan alueen kehittämistä kaikille avoimena virkistysalueena, jonne liikenne hoidetaan 

toimivalla vesiliikenteellä, vierasvenelaitureilla sekä veneilykauden ulkopuolella ponttonisillalla.  

 

Seura muistuttaa Uudenmaan liiton kannanotosta (Yleiskaavaluonnos 2015), että voimassa olevien 

maakuntakaavojen perusteella Vartiosaari on välittömästi kaavoitettavissa virkistyskäyttöön, 

mutta ei osayleiskaavaehdotuksessa esitetyn mukaiseen massiiviseen asuinkäyttöön. 

 

Helsingissä 28. päivänä tammikuuta 2016 

Vartiosaari Seura ry – Vårdö Sällskapet rf 

 

 

 

Ulla Rahola   Marko Leppänen 

puheenjohtaja  varapuheenjohtaja 


