
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE 

ASIA: Valitus Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksestä 26.10.2016 §273 

Vartiosaaren osayleiskaavan (nro 12373) hyväksyminen. 
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VAATIMUKSET: 

1 Vaadimme kaupunginvaltuuston päätöstä kumottavaksi lainvastaisena Vartiosaaren osalta, 

koska voimassa olevat Uudenmaan maakuntakaavat eivät ole maankäyttö- ja rakennuslain 

(jäljempänä MRL) 32§:n edellyttämällä tavalla olleet ohjeena osayleiskaavaa laadittaessa.     

2 Vaadimme kaupunginvaltuuston päätöstä kumottavaksi, koska kaavaratkaisussa ei ole otettu 

riittävästi huomioon MRL 24 §:n 2 momentin edellyttämällä tavalla valtakunnallisia 

alueidenkäyttötavoitteita eikä MRL39§:n mukaisia yleiskaavan sisältövaatimuksia. 

 

Samanaikaisesti Vartiosaaren osayleiskaavan hyväksymispäätöksen kanssa Helsingin kaupunginvaltuusto on 

hyväksynyt Helsingin uusi yleiskaava –Kaupunkikaava -nimisen koko Helsingin aluetta koskevan yleiskaavan 

(kaupunginvaltuuston päätös 18/2016, § 272). Vartiosaari-seura ry on valittanut myös kyseisestä kaavasta. 

Siltä osin, kun kyseisestä kaavasta tehdyissä valituksissa sivutaan Vartiosaaren alueen maankäyttöä, 

valitukset tulisi käsitellä samanaikaisesti osayleiskaavan hyväksymispäätöksen kanssa.  

 

Vaatimusten perustelut lyhyesti: 

 

1 Vartiosaareen suunniteltua rakentamista ei Helsingin mittakaavassa voida katsoa paikalliseksi 

rakentamiseksi. Kyse ei ole maakuntakaavan hyväksyttävästä tulkinnasta tai täsmentymisestä 

eikä perustellusta poikkeamisesta. Asuntotuotannon turvaaminen ja raideliikenteeseen 

tukeutuva yhdyskuntarakenteen edistäminen ei ole riittävä peruste rakentaa Vartiosaarta 

kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi, koska rakentaminen on olennaisessa ristiriidassa saaren 

kulttuurihistoriallisten maisemallisten ja luontoarvojen kanssa. 

 

2 Osayleiskaava on ristiriidassa rakennettua ympäristöä, maisemaa ja luonnonarvojen vaalimista 

koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.  Osayleiskaava ei täytä MRL 

39§:n sisältövaatimuksia, koska tehdyt selvitykset eivät ole vaikuttaneet kaavan sisältöön ja 

selvitykset ovat myös puutteellisia olennaisilta osin.  
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VALITUKSEN PERUSTELUT:  

 

1. MAAKUNTAKAAVAN VASTAISUUS 

 

1.1 Maakuntakaavan merkinnät ja määräykset Vartiosaaren osalta 

Voimassa olevassa Uudenmaan 2. vaiheen maakuntakaavassa Vartiosaari on merkitty  
aluevarauksena valkoiseksi alueeksi. Osayleiskaavaehdotuksen sisältö on kaavan 
suunnittelumääräyksen vastainen. 
 
Maakuntakaavan suunnittelumääräys Helsingin seudun valkoisten alueiden osalta on 
seuraava:  

”Alue, jolle maakuntakaavakartalla ei ole osoitettu erityistä käyttötarkoitusta, on tarkoitettu 
ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien elinkeinojen käyttöön. Alueelle 
suuntautuvaa asuin- ja työpaikkarakentamista on ohjattava taajatoimintojen alueille ja 
kyliin. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle osoittaa muutakin 
vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää maankäyttöä. Yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa on selvitettävä ja otettava huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön 
ominaispiirteet, sekä maa- ja metsätaloudellisesti, ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta 
merkittävät pelto-, metsä ja muut luontoalueet ja vältettävä niiden tarpeetonta 
pirstomista.”  
 

Asumista koskevassa kehittämissuosituksessa on lisäksi maininta: ”Ympärivuotista asumista 
on ohjattava ensisijaisesti maakuntakaavan taajamatoimintojen alueille, tiivistettäviä 
alueita painottaen. Taajamatoimintojen ulkopuolelle suuntautuvaa asumista on ohjattava 
suunnitelmallisesti kyliin. Uusien alueiden suunnittelussa vältetään laajojen, yksinomaan 
asumiseen varattujen aluekokonaisuuksien muodostamista.”   
 

Vartiosaaren alue (Vartiosaari lähivesialueineen sekä Tervaluoto ja Vasikkaluoto sekä 
Trissan -niminen saari) on lisäksi merkitty maakuntakaavassa ominaisuusmerkinnällä 
Kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde, valtakunnallisesti 
merkittävä (RKY 2009).  Maakuntakaavan kuvausmerkinnän mukaan alueella, jolle on 
aluevarausmerkinnällä osoitettu käyttötarkoitus, ensisijaisen maankäyttömuodon 
määrittelee aluevarausmerkintä. Kaavan suunnittelumääräyksen mukaan ”alueen 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön 
ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti ja turvattava merkittävien 
maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on arvioitava ja 
sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö 
sekä maisema- ja kulttuuriarvot”. 

 

Maakuntatason kaavasuunnittelun tehtävänä on tehdä aluevaraukset mm. uusille taajamille 
(MRL 25§ 4 mom.). Aluevarauksia ei voi tehdä yleiskaavatasolla. 

 

Kaupunki on perustellut kaavapäätöksessä alueen kaavoittamista kerrostalovaltaiseksi 
asuntoalueeksi vastoin maakuntakaavan aluevarausta seuraavilla perusteilla (esitetty s. 15–
17 Vartiosaaren osayleiskaavan selostuksessa 24.11.2015, muutettu 17.5.2016):  
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A) kyse on Helsingin mittakaavassa paikallisesta maankäytöstä 

B) kyseessä on maakuntakaavan tulkinta ja täsmentyminen tai hyväksyttävä 
ja perusteltu poikkeaminen maankuntakaavasta  

C) lisäksi kaupunki mainitsee valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden 
velvoittavan Helsingin seudulla siihen, että raideliikenteeseen tukeutuvaa ja 
eheytyvää yhdyskuntarakennetta edistetään.  

 

Jäljempänä käsitellään kaupungin esittämät perusteet. 

 

A. Paikallinen maankäyttö perusteena poiketa maakuntakaavan merkinnöistä ja määräyksistä  
 
Kaavapäätöksen mukaan Vartiosaareen rakennetaan kerrostalovaltainen kaupunginosa 
5000-7000 asukkaalle. Kaavan mukainen kerrosalatavoite on 250 000 – 350 000 k-m².  
Maksimikerrosala on selkeästi asetettu tavoitteeksi kaupungin suunnitelmissa. 
Kruununsiltojen suunnitelmissa Vartiosaaren kaavoituksesta saatava nettohyöty vaatii 
kaupungin laskelmien mukaan Vartiosaaren maksimaalisen rakennusoikeuden käyttämisen.  
Ks. liite 2 (s. 45  Raide-Jokerin ja Laajasalon raitiotieyhteyden kaupunkitaloudellinen 
arviointi, Helsingin kaupunginsuunnitteluvirasto 11/2015; Kaupunkitutkimus TA Oy ja 
Strafica Oy; liiteasiakirja kaupunginvaltuuston päätöksessä 31.8.2015 Kruunusillat- 
hankkeen hyväksyminen)      
 

Kaavoitusratkaisun paikallista/seudullista ratkaisua tulee arvioida myös laajemman 
kokonaisuuden tulkinnan kautta.  Osayleiskaavassa Vartiosaari liitetään raitiotie- ja 
siltayhteyden myötä Laajasaloon ja Ramsinniemeen ja siitä tulee osa merellisten 
kaupunginosien nauhaa Helsingin keskusta-Kruunuvuori-Laajasalo-Vartiosaari-Vuosaari. 
Kokonaisuus on niin laaja, ettei Vartiosaaren kaavoittamista osana tätä kokonaisuutta voida 
pitää paikallisena.  

 

Tämä seikka on tullut esiin myös ELY-keskuksen 20.8.2015 kaupungille antamassa 
osayleiskaavanehdotuksesta lausunnossa ja 18.2.2016 antamassa MRA 20§:n mukaisessa 
lausunnossa yleiskaavaehdotuksesta. ks. liitteet 3. – 4.  

 

Lausunnossa yleiskaavasta ELY on katsonut, että seudullinen merkitys syntyy liittymisestä 
maakuntakaavassa osoitettuun liikennejärjestelmään ja maakuntakaavan 
viherjärjestelmään Kruunuvuori-Vartiosaari- Ramsinniemi- Meri-Rastila- Sipoonkorpi ja 
Kallahdenniemi  

 

Paikallisuutta on arvioitu myös oikeuskäytännössä mm. jäljempänä kohdassa B.2 mainitussa 
KHO 15.8.2012 T 2161 ja KHO :2012:67 ratkaisuissa. 
 
Esitetty asukasmäärä vastaa pienen kaupungin asukaslukua, joka lähentelee esimerkiksi 
Kauniaisten, Karkkilan tai Hangon kaupunkien asukaslukua (n. 9 000). Sellaisen sijoittaminen 
rakentamattomalle alueelle on seudullisesti merkittävää maankäyttöä, jollaista ei ole sallittu 
maakuntakaavan nk. valkoisilla alueilla missään Uudellamaalla. 

 

Vartiosaaren osayleiskaavan mukainen väestötiheys (8 400 as/km²) on lähes Kallion 
suurpiirin (9300 as/km²) luokkaa, selvästi suurempi kuin Katajanokan (5 800 as./km²) tai 
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viereisen Tammisalon (3 100 as/km²) tai Laajasalon (1900 as/km²). Kysymys ei ole 
paikallisesta rakentamisesta edes Helsingin mittakaavassa. Vartiosaaren kanssa pinta-
alaltaan samankokoinen (82 ha) 800 asukkaan Suomenlinna, on maakuntakaavassa 
osoitettu taajamatoimintojen alueena. 

 

Sellainen osayleiskaavan tulkinta, että maakuntakaavan valkoiselle alueelle olisi mahdollista 
sijoittaa pienen kaupungin verran asukkaita, voi aiheuttaa merkittäviä seurausvaikutuksia 
muuallakin Uudellamaalla.  

 

B. Maakuntakaavan tulkinta, täsmentyminen ja hyväksyttävä/perusteltu poikkeaminen siitä 

 

B.1 Tulkinnasta 

Maakuntakaavan ohjausvaikutusta on käsitelty yksityiskohtaisemmin hallituksen esityksessä 
rakennuslain uudistamiseksi (HE 101/1998) ja Ympäristöministeriön Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 2000 –julkaisusarjan oppaassa 7.  ”Maakuntakaavan oikeusvaikutukset”.   

 

Hallituksen esityksen mukaan maakunnan suunnittelussa valtakunnalliset tavoitteet 
täsmennetään alueiden käytön periaatteiksi ja aluevarauksiksi sekä sovitetaan yhteen 
maakunnallisten ja paikallisten tavoitteiden kanssa. Tämä tehtävä on kirjattu MRL 24§:n 2 
momentissa ja 25§:n 2 momentissa, joissa maakunnan suunnittelu kytketään 
valtakunnallisiin alueiden käyttötavoitteisiin ja niiden edistämiseen.  Maakuntakaavassa 
täsmennetyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet vaikuttavat maakuntakaavan 
ohjausvaikutuksen kautta yleiskaavan laadintaan ja sen sisältöön (MRL 32§ ja 39§).    

 

Ympäristöministeriön julkaisussa on käsitelty yksityiskohtaisesti maakuntakaavan 
oikeusvaikutuksia. Julkaisun mukaan (s. 35), maakuntakaavan ohjausvaikutusta arvioitaessa 
on lähtökohtana pidettävä asian merkitystä valtakunnalliselta, maakunnalliselta tai 
seudulliselta kannalta. Edelleen julkaisussa on pohdintaa siitä, miten maakuntakaavan 
sisältö ja esitystapa vaikuttavat kaavan ohjausvaikutukseen. Tavoiteltu ohjausvaikutus 
vaikuttaa myös siihen, miten kaavassa käytetään aluevarausmerkintöjä, 
kehittämisperiaatteiden taikka kaavan osa-alueiden erityisominaisuuksia osoittavia 
merkintöjä. Pääperiaatteena julkaisun mukaan on, että kehittämisperiaatteita koskevat 
merkinnät ja niitä täydentävät kaavamääräykset ovat sisällöltään yleispiirteisempiä kuin 
aluevarausmerkinnät ja jättävät kunnan kaavoitukselle enemmän liikkumavaraa kuin 
aluevarausmerkinnät. 

 

Kaavan osa-alueiden erityisominaisuuksia kuvaavilla rasteri- ja viivamerkinnöillä sekä näitä 
täydentävillä kaavamääräyksillä voidaan, julkaisun tekstin mukaan, korostaa 
erityisominaisuuksien huomioon ottamista maakuntakaavaa toteutettaessa. Niiden ohjaava 
vaikutus voi merkinnän ja määräyksen sisällöstä riippuen usein olla varsin yleispiirteistä. 
Toisaalta varsinkin tällaiseen merkintään liittyvällä määräyksellä saatetaan asettaa varsin 
yksilöityjäkin rajoituksia tai reunaehtoja maakuntakaavan toteuttamiselle.     

 

Vartiosaaren osalta aluevarauksena on maakuntakaavassa merkintä valkoiseksi alueeksi, 
johon on liitetty aluetta koskeva suunnittelumääräys, kuten yllä on kohdassa 1.1 on 
selvitetty. Suunnittelumääräyksen sisällön osalta on tärkeätä ottaa huomioon paikallisuutta 
edellyttävä määräys, jonka tulkintaa on kommentoitu edellä, sekä määräys ”alueen 
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yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on selvitettävä ja otettava huomioon maiseman ja 
kulttuuriympäristön ominaispiirteet, sekä maa- ja metsätaloudellisesti, ekologisesti tai 
virkistyskäyttöön kannalta merkittävät pelto-, metsä ja muut luontoalueet ja vältettävä 
niiden tarpeetonta pirstomista”.  

 

Maisema- ja kulttuuriympäristön huomioon ottaminen sekä alueen kulttuuriympäristön 
ominaispiirteiden vaaliminen ja turvaaminen on oleellista myös sen kautta, että koko 
Vartiosaaren alue on merkitty RKY 2009 ominaisuusmerkinnällä. Tämä on edellä kuvatun 
lainen erityisominaisuutta kuvaava rasteri- ja viivamerkintä, mikä korostaa vaatimusta 
erityisominaisuuksien huomioon ottamisesta kaavaa laadittaessa.  Käytännössä nämä 
maakuntakaavan määräykset asettavat kaupungin maankäytön suunnittelulle selkeät 
rajoitukset ja reunaehdot. Lähtökohtana on, että yksityiskohtaisemmalla kaavalla ei saa 
heikentää alueen maakunnallisesti merkittäviä arvoja.  

 

B.2 Täsmentyminen ja hyväksyttävä eroavuus 

 

Edellä mainitusta Ympäristöministeriön julkaisusta, oikeuskirjallisuudesta ja 
oikeuskäytännöstä on saatavissa tulkinta-apua siihen, milloin on kyseessä täsmentyminen 
tai hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta. 

 

Lähtökohtaisesti maakuntakaavassa esitetty maankäyttöratkaisu tai kehittämisperiaate 
täsmentyy kuntakaavoituksessa.  Kyseessä on siis täsmentyminen, ei varsinainen 
joustaminen.  

 

Maakuntakaavassa esitettyjen aluevarausten laajuutta ja sijaintia voidaan 
yksityiskohtaisemmassa kaavassa muuttaa tai aluevarauksesta voidaan myös luopua 
edellyttäen, että maakuntakaavan keskeiset ratkaisut ja tavoitteet eivät vaarannu. 
Ratkaisun perusteet tulee esittää kaavaselostuksessa. Hyväksyttävä eroavuus ei voi 
kuitenkaan tarkoittaa maakuntakaavan keskeisistä periaatteista poikkeamista. Näihin 
kuuluvat mm. maakuntakaavassa esitetyt valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
konkretisoinnit. (s. 40 Ympäristöministeriön julkaisu). Näillä tarkoitetaan esim. 
valtakunnallisia luonnonsuojeluohjelmia, Natura 2000 –verkostoon kuuluvia aluevarauksia 
ja varauksia, jotka on otettu maakuntakaavaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
välittämiseksi MRL:n mukaiseen maankäytön suunnitteluun. Vartiosaaren osalta RKY 2009 
on tällainen varaus. 

 

Maakuntakaavassa esitetyn käyttötarkoituksen muuttaminen on mahdollista edellyttäen, 
että uusi käyttötarkoitus toteuttaa maakuntakaavassa esitettyä tavoitetta. Esimerkiksi 
maakuntakaavan virkistysalue saattaa olla mahdollista muuttaa suojelualueeksi. 

 

Oikeuskäytännössä on maakuntakaavan ja yleiskaavan välisiin suhteisiin otettu kantaa mm. 
alla olevissa KHO:n ratkaisuissa: 

 

KHO 15.8.2012 T 2161 ratkaisu koski Satava-Kakskerran yleiskaavaa, jolla kaava-alueen saarille 
osoitettiin laaja-alaisia asuinalueita. Voimassa olleen maakuntakaavan pohjaksi oli kuitenkin valittu 
tiivistetty aluerakennusmalli, jossa uudisrakentaminen osoitettiin pääasiassa jo rakennetuille alueille 
tai niiden lähituntumaan. Saarten ainoa taajamatoimintojen alue oli osoitettu Satavan koillisosaan, ja 
muilta osin saaret oli maakuntakaavassa osoitettu pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueiksi, 
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joille pysyvää asutusta oli aluetta koskevan kaavamääräyksen mukaan mahdollista osoittaa 
ainoastaan vähäisessä määrin. Osayleiskaavassa saarille oli osoitettu yhteensä 1375 hehtaarin 
suuruiset asumiselle varatut alueet. Osayleiskaavan mukainen maankäyttö poikkesi siten Turun 
hallinto-oikeuden mukaan luonteeltaan ja asukasmäärältään olennaisesti saarten maankäytöstä sekä 
maakuntakaavan M-aluetta koskevasta suunnittelumääräyksestä. Kyseessä ei ollut maakuntakaavan 
täsmentyminen eikä myöskään hyväksyttävä eroavuus maakuntakaavasta. Maakunta kaava ei näin 
ollen ollut MRL:n edellyttämällä tavalla ohjeena yleiskaavaa laadittaessa. Maakuntakaavaa ei 
hallinto-oikeuden mukaan voitu jättää huomioon ottamatta myöskään yleiskaavaan liitettävällä 
määräyksellä, joka edellyttää maakuntakaavan muuttamista yleiskaavassa valitun kaavaratkaisun 
mukaiseksi. Osayleiskaava ei myöskään edistänyt valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden 
toteuttamista. KHO katsoi, että hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ollut perusteita. KHO:n 
mukaan puheena olevalla osayleiskaavan maankäyttöratkaisulla oli seudullisia ja maankunnallisia 
vaikutuksia. 

 

KHO :2012:67 Osayleiskaavalla oli osoitettu noin 19 000 asukkaan asuinalue Espoon kaupungin Hista - 
Siikajärvi - Nupuri-alueelle. Osayleiskaavaan oli merkitty ohjeellisena päärata, ja kaavaselostuksen 
mukaan alueen joukkoliikenne pohjautui Espoon - Vihdin - Lohjan radan sekä rantaradan 
hyödyntämiseen. Osayleiskaavan kattama alue oli maakuntakaavassa pääosin valkoista aluetta, ja 
alueelle oli osoitettu taajamarakenteen laajenemissuunta nuolimerkinnällä. Maakuntakaavassa oli 
nuolimerkinnällä osoitettu alueet, joilla maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueiksi osoitettujen 
alueiden ulkopuolella on tarvetta kuntarajat ylittävän yhdyskuntarakenteen laajenemisen 
selvittämiseen ja suunnitteluun. Nuolimerkintään liittyvän suunnittelumääräyksen mukaan 
taajamarakenteen laajenemisen suunnittelussa oli otettava huomioon yhdyskuntarakenteelliset ja 
liikenteelliset edellytykset uusien rakentamisalueiden toteuttamiselle, viher- ja virkistysyhteyksien 
jatkuvuus sekä alueen luonnon ja maiseman ominaispiirteet. Alueen eteläosaan oli maakuntakaavassa 
osoitettu katkoviivamerkinnällä ohjeellinen linjaus Espoon - Vihdin - Lohjan rataa varten. 
Maakuntakaavan selostuksessa oli todettu, että Espoon - Vihdin - Lohjan rataan tukeutuvien 
laajenemissuuntien maankäytön suunnittelussa on tärkeää kytkeä rakennettavien alueiden kaavoitus 
ja toteuttaminen sekä liikennejärjestelmän suunnittelu ja uuden ratayhteyden rakentaminen tiiviisti 
toisiinsa. Helsingin seudun erityiskysymyksiä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukaan alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen tulee sijoittaa joukkoliikenteen, 
erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Alueidenkäytön mitoituksella tulee parantaa 
joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä ja hyödyntämismahdollisuuksia. Alueidenkäytössä tulee 
ehkäistä olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irrallista hajarakentamista. Uusien asuin-, 
työpaikka- ja palvelutoimintojen alueiden käyttöönotto ja jo olevien alueiden huomattava 
täydennysrakentaminen tulee ajoittaa siten, että mahdollisuudet joukkoliikenteen hyödyntämiseen 
varmistetaan. Asiakirjojen perusteella Espoon - Vihdin - Lohjan radan toteutumisen ajankohdasta ei 
ollut varmuutta, eikä kaupunginvaltuuston hyväksymään osayleiskaavaan ollut sisällytetty alueiden 
käyttöönottoon tai toteuttamiseen liittyviä ajoitusmääräyksiä, joilla olisi voitu varmistaa alueen 
rakentamisen ja raideyhteyden toteutumisen samanaikaisuus. Kun otettiin huomioon erityisesti 
osayleiskaavalla suunnitellun alueen laajuus ja sijainti erillään muusta taajamarakenteesta, kaavaa 
laadittaessa ei ollut otettu huomioon joukkoliikenteen tarkoituksenmukaista järjestämistä. 
Osayleiskaavan kattaman alueen suunnittelu tuli toteuttaa maakuntakaavatasolta alkaen siten, että 
joukkoliikenteen edellytykset turvataan Helsingin seudun erityiskysymyksiä koskevien 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden edellyttämällä tavalla. Mainittua tavoitetta ei voitu jättää 
toteutettavaksi alueen asemakaavoituksessa, vaan se oli otettava huomioon osayleiskaavan 
sisältövaatimusten tulkinnassa ja siten myös yleiskaavaa laadittaessa. Kaavan toteuttaminen merkitsisi 
myös alueellisesti merkittävää rakentamista, jota alueelle ei kuitenkaan voimassa olevan 
maakuntakaavan mukaan ole osoitettu. Maakuntakaava ei ole ollut ohjeena yleiskaavaa laadittaessa 
siten kuin maakäyttö- ja rakennuslain 32 §:n 1 momentissa säädetään. Osayleiskaava ei muutoinkaan 
ole lain 39 §:n 2 momentin sisältövaatimusten mukainen liikenteen ja asumisen järjestämisen osalta. 

C. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet – Helsingin erityistavoitteet  

Kaupunginvaltuuston päätöksen esittelytekstin mukaan (valtuuston pöytäkirja): 
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”Vartiosaaren osayleiskaavaehdotus on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
mukainen ja edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Osayleiskaavalla 
pyritään vastaamaan Helsingin seudun erityistavoitteisiin ja varmistamaan 
asuntotuotannon turvaaminen sijoittamalla uusi asuinalue olemassa olevan 
kaupunkirakenteen yhteyteen ja raideliikenteen varrelle. Uusi rakentaminen pyritään 
sovittamaan yhteen valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön arvojen kanssa. 
Osayleiskaava ei ole ristiriidassa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.” 

 

Vartiosaaren osalta on kyseessä aivan uuden alueen kaavoittamisesta asuinkäyttöön. 
Alue on suurilta osin luonnontilainen saari, jossa on merkittäviä luonto- ja kulttuuriarvoja. 
Alueen rakentaminen tehokkaasti rakennettavaksi asuinalueeksi edellyttää mittavia 
infrastruktuurin rakennushankkeita (esim. sillat, tiestöt, vesi- ja viemäriverkostot). 

 

Valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista Helsingin seudun 
erityiskysymysten osalta on erityistavoitteissa nimenomainen maininta, että 
raideliikenneverkostoa laajennettaessa on otettava huomioon ympäröivä alueidenkäyttö ja 
lähiympäristö, erityinen asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet sekä maiseman 
erityispiirteet. Edelleen, erityistavoitteiden mukaan, alueidenkäytön suunnittelussa on 
turvattava väestön tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvat, 
riittävän laajat ja vetovoimaiset alueet sekä niitä yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuus.   

  

Alueen kaavoittamisessa asuinkäyttöön on kyseessä Helsingin erityistavoitteiden ja yleisten 
valtakunnallisten alueiden käyttötavoitteiden yhteensovittamisesta lainsäädännön 
edellyttämällä tavalla. Käytännössä yhteensovittamisen onnistumista arvioidaan sen 
perusteella, miten MRL 39§:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset on otettu kaavassa 
huomioon, miten eri vaatimukset on selvitetty ja miten tehdyt selvitykset ovat vaikuttaneet 
kaavan sisältöön. Tästä tarkemmin seuraavassa kappaleessa. 

 

2. VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN HUOMIOON OTTAMINEN   

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (jäljempänä VAT) ovat osa maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaista alueiden käytön suunnittelujärjestelmää. VAT täsmentävät ja 
syventävät MRL:n yleisiä tavoitteita ja niistä johdettuja kaavojen sisältövaatimuksia 
valtakunnallisesta näkökulmasta.  

 

Yleiskaavan osalta nämä on viety MRL:n 39§:ään sisältyviin sisältövaatimuksiin:  

MRL 39§ 

Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä 
säädetään. 
 
Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon: 
1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys; 
2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö; 
3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus; 
4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, 
vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja 
talouden kannalta kestävällä tavalla; 



8 
 

5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen 
elinympäristöön; 
6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset; 
7) ympäristöhaittojen vähentäminen; 
8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä 
9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys. 
Edellä 2 momentissa tarkoitetut seikat on selvitettävä ja otettava huomioon siinä määrin 
kuin laadittavan yleiskaavan ohjaustavoite ja tarkkuus sitä edellyttävät. 
Yleiskaava ei saa aiheuttaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuutonta 
haittaa. 
 
A. Rakennettu ympäristö ja maisema (MRL 39 §:n 2 mom 8-kohta) 

RKY-päätöksessä Vartiosaari on kohteen ”Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus” osa. 
Siihen kuuluu koko Vartiosaari lähivesialueineen sekä Terva- ja Vasikkaluodot sekä Trissan-
niminen saari. Kohteen kuvauksen mukaan ”Vartiosaaren huvila-alue koostuu rantoja 
kiertävästä pääosin 1900-luvun alun kesäkoti- ja huvila-asutuksesta sekä saaren sisäosien 
vanhasta pienimuotoisesta maatalousalueesta. Saaren monista edustavista huviloista 
mainittakoon ns. Waseniuksen hieno jugend-ajan huvila.” 

Maakuntakaavassa Vartiosaari on merkitty sekä valtakunnallisesti että maakunnallisesti 
merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. Perusteluteksti on seuraava: Helsingin 
höyrylaivareittien kesähuvila-asutus – Vartiosaari. Vartiosaareen paikallisliikenteen 
höyryvenereitille pääasiassa 1900-luvun alussa rakennetut, edustavat kesähuvilat ja -kodit 
kiertävät rantoja yhtenäisenä rivinä. Saaren sisäosissa on vanha pieni maatalousalue. 
(Perustelu Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus. Eheä ja hyvin säilynyt kokonaisuus. 
RKY-kohde Helsingin höyrylaivareittien kesähuvila-asutus). Lähde: Uudenmaan liiton julkaisu 
Missä maat on mainiommat vuodelta 2012. 

Tarkemmin RKY-alueista ja niiden asemasta alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana  

”Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt edustavat maamme 
kehitysvaiheita ja ovat historian kuvastajia. Kyse on sekä perinteen säilyttämisestä että 
alueiden kehittämisestä niiden ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vahvistavalla ja niihin 
sopeutuvalla tavalla. On tärkeää, ettei näillä alueilla tapahdu muutoksia tai rakentamista, 
joka on olennaisesti ristiriidassa niiden kulttuuriympäristöarvojen kanssa.  
 
Tavoitteena on valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
rakenteen, kylä- ja kaupunkikuvan sekä alueilla jo olevien rakennusten ja ympäristön 
säilymisen turvaaminen sekä mahdollisen täydennysrakentamisen ja muiden muutosten 
sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja 
muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksen kautta. ” 
(Lähde: Ympäristöministeriön muistio YM3/533/2009 Valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet ja rakennettu kulttuuriympäristö, kohta Valtakunnallisesti 
merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana) 

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan valtioneuvoston päätöksen mukaan 
alueiden käytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen 
ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Tavoitteiden mukaan alueidenkäytön on sovelluttava 
RKY-alueiden historialliseen kehitykseen. Ympäristöministeriön, Suomen kuntaliiton ja 
Museoviraston 23.12.2009 päivätyssä muistiossa ohjataan kehittämään alueita niiden 
ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vahvistaen sekä muutoksia sopeuttaen. Kaikilla 
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kaavatasoilla on huolehdittava siitä, että ratkaisut eivät ole olennaisessa ristiriidassa 
valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen ominaisluonteen kanssa. 
Muutosten ja rakentamisen tulee olla sopusoinnussa alueiden kulttuuriympäristöarvojen 
kanssa. (Lähde: Museoviraston Helsingin kaupungille osayleiskaavaluonnoksesta antama 
lausunto 31.7.2015) 
 
Vartiosaaren erityispiirteet – eheä ja hyvin säilynyt kokonaisuus 

Vartiosaari on pääkaupunkiseudun laajimpia ja parhaiten säilyneitä huvilayhdyskuntia. 
Saari on harvinaisen yhtenäinen huvila- ja lomanviettokulttuurin ilmentymä, joka on 
rakennusperinnöltään sekä myös maisemallisesti ja luonnonympäristöltään edelleen tätä 
käyttöä vastaavassa tilassa. Monessa muussa paikassa huvila-alueet ovat hävinneet tai 
pirstoutuneet yksittäisiksi kohteiksi uuden taajamarakenteen lomaan, kuten esim. 
lähialueella Helsingin Laajasalossa ja Jollaksessa. 
 
Vartiosaaren kulttuuriympäristö perustuu vaikuttavan luonnon, maisemien ja sijainnin 
johdosta saarelle pääosin 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella muodostuneeseen 
merelliseen huvilakulttuuriin. Huvila-ajan kesänvieton perinteitä jatkoi luontevasti eri 
instituutioiden henkilökunnalleen ja jäsenistölleen järjestämät lomailumahdollisuudet. 
Saarta käytetään nykyisin kausiluontoiseen ja jonkin verran pysyvään asumiseen, 
palstaviljelyyn, lomailuun sekä virkistys- majoitus-, kokous-, nuoriso- ja sosiaalitoimintaan. 
Nykyiset käytöt jatkavat luontevasti saaren perinteitä, jolloin myös rakentamistarpeet 
koskevat ensisijaisesti olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä korjaus- ja 
muutostöineen. 
 
Valtakunnallisesti tarkastellen Vartiosaaren kulttuuri- ja luonnonympäristöllä sekä siihen 
liittyvällä rakennusperinnöllä on erityistä merkitystä, koska ne muodostavat saarelle eheän 
luonnon ja ihmistyön yhdistelmän topografisesti selkeästi erotettavana kokonaisuutena. 
(Vrt. Euroopan rakennustaiteellisen perinnön suojelua koskevan yleissopimuksen, SopS 
10/1992 määritelmiin rakennustaiteellisesta perinnöstä). Huomattavaa lisäarvoa tuo se, että 
virkistykseen, luonnosta nauttimiseen, lomailuun tms. saaren historialliseen kehitykseen 
liittyvien käyttötapojen jatkuvuus ja uudet muodot ylläpitävät kohdetta elävänä 
kulttuuriperintönä. Edellä mainittu sopimus on yksi niistä kulttuuriympäristöä koskevista 
kansainvälisistä sopimuksista, joita Suomi on sitoutunut noudattamaan ja joiden 
toimeenpanon edistäminen on myös yksi valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 
päämäärä.  

Helsingin kaupungin käsitys RKY:n huomioon ottamisesta suunnittelussa    

Ote Vartiosaaren osayleiskaavan selostuksesta: ”Kulttuuri- ja luonnonperintöä sekä 

virkistyskäyttöä koskevien erityistavoitteiden mukaan alueidenkäytössä on varmistettava, 

että valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. 

Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit on otettava huomioon alueidenkäytön 

suunnittelun lähtökohtina. Koko Vartiosaari on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu 

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

Osayleiskaavan valmistelussa on erityisesti painotettu valtakunnallisesti merkittävän 

kulttuuriympäristön arvojen säilymistä uuden asuinalueen osana.” (Lähde: Vartiosaaren 

osayleiskaava. Osayleiskaavan selostus 24.11.2015. Muutettu 17.5.2016, s.15.) 
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Myös maakuntakaavan samaa asiaa koskeva suunnittelumääräys on yksiselitteinen: ”Alueen 

yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön 

ominaispiirteiden vaaliminen, sen kokonaisuus ja identiteetti ja turvattava merkittävien 

maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa on arvioitava ja 

sovitettava yhteen maakuntakaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukainen maankäyttö 

sekä maisema- ja kulttuuriarvot” . Tekstin mukaisesti siis suunnittelussa on otettava 

huomioon ominaispiirteiden vaaliminen, alueen kokonaisuus ja identiteetti ja turvattava 

maisema- ja kulttuuriarvojen säilyminen. 

Vartiosaren osayleiskaava sekä yleiskaava Vartiosaaren osalta ovat selkeässä ristiriidassa 

edellä mainittujen ohjeiden, Ympäristöministeriön tulkintaohjeiden, valtakunnallisen 

keskusviraston ja RKY 2009 luettelon laatineen Museoviraston lausuntojen kanssa sekä 

maakuntakaavaan sisältyvän määräyksen kanssa. RKY on ominaispiirre, jonka tulisi määrätä 

suuunnittelua, ei toimia suunnittelulle alisteisena.  

Yleiskaava ja osayleiskaava eivät noudata maakuntakaavan suunnittelumääräystä eivätkä 

RKY päätöstä, kun ne rajaavat suurimman osan saaren alueesta pois RKY-merkinnän piiristä. 

Kaupunki ei ole perustellut ratkaisua.   

Kaavaselostuksen sivulla 36 oleva kartta aluerajauksineen osoittaa selkeästi ristiriidan RKY-

määräyksen osalta (liite 5). Suunnittelun lopputulema ei juurikaan poikkea tavanomaisen 

kerrostalolähiön kaavaratkaisusta. 

Vartiosaaren maisema-arvot 
 
Helsingin kaupunginsuunnitteluviraston ympäristötoimiston Vartiosaaren 
maisemaselvityksessä (VARTIOSAARI | MAISEMASELVITYS 61 Vartiosaaren maisema, liite 6) 
sivulla 8.  todetaan seuraavaa: 
 
”Vartiosaaren huvilat ympäristöineen muodostavat merkittävän kulttuurihistoriallisen 
kerroksen Helsingin merellisessä maisemakuvassa. Tätä kerrostumaa rikastuttavat alueen 
erityiset luontoarvot, ainutlaatuinen maisemallinen luonne kalliosaarena sekä sijainti 
kaupungin ja saariston rajakohdassa. 
 
Vartiosaaressa on arvokkaita geologisia ja geomorfologisia esiintymiä, kuten kookas 
rapakivigraniittinen siirtolohkare, rantakallion hiidenkirnu, pieni kalliosoistuma, 
maisemallisesti arvokas kallioalue ja Litorina-meren rantakivikko. Kartta sivulla 20, liite 6 
 
Vartiosaaren maisema koostuu kolmesta selänteestä ja niiden väliin jäävästä laaksosta. 
Laaksotila on runsaasta kasvillisuudesta huolimatta selvästi maisemassa havaittavissa. 
Selänteet voidaan jakaa saaren länsipuolella merestä jyrkästi kohoavaan suureen 
selänteeseen sekä saaren itäpuolen kahteen toisiinsa linkittyvään pienempään selänteeseen. 
Itäinen selänneketju koostuu kolmesta saaren lounaisosan kallioisesta kumpareesta sekä 
yhdestä itäosan suuremmasta kalliokummusta. Itäinen kallioselänne on rantaviivan 
suuntainen ja jyrkkärinteinen. 
 
Vartiosaaren länsipuolella, Kiekolta kohti etelärantaa rannan suuntaisesti, on havaittavissa 
pohjois-eteläsuuntainen selänne. Tämä muodostaa päätteen saaren laaksotilalle. Saaren 
pohjoinen kumpare on suurin ja korkein saaren selänteistä. Sen laelta avautuu näkymiä 
ympäröivään saaristoon. Itäpuolen selänneketju päättyy pääselänteen itäisimpään osaan. 
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Näin saaren kolme pääselännettä muodostavat yhdessä U-kirjaimen muotoisen 
maisemaelementin, jonka sisään jää Y-kirjaimen muotoinen laaksotila. 
 
Johtopäätöksenä voidaan tehdyn maisemaselvityksen perusteella todeta Vartiosaaressa 
esiintyvän niin kulttuurihistorialtaan kuin luonnonominaisuuksiltaan erityisen arvokkaita 
kohteita. Useat näistä arvokkaista ympäristöistä sekä kohteista ovat ainutkertaisia paitsi 
Helsingissä myös valtakunnallisesti.  
 
Vartiosaaren kulttuuriympäristöselvityksessä (HELSINKI SUUNNITTELEE 2010:2 Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012:X, liite 7) todetaan tiivistelmäosiossa (s. 4) 
seuraavasti: 
 
Saari on Villingin ohella viimeisiä huvilasaaria Helsingissä, joka on suurmaisemassa 
säilyttänyt ehjän ranta- ja metsäsilhuettinsa. Selvityksen pohjalta voidaan todeta, 
että huviloiden alkuperäinen suhde maisemaan ja ympäröivään metsäluontoon 
on säilynyt poikkeuksellisen yhtenäisenä ja ehjänä Helsingin merellisessä maisemakuvassa 
rantavyöhykkeen paikoittaisesta umpeenkasvusta huolimatta.   
 
Osayleiskaavan vaikutukset maisemaan  
 
Rakentamisen vaikutuksista Vartiosaaren lähes luonnontilaiseen maisemaan ei ole tehty 
kaavatyön yhteydessä tarkkoja selvityksiä.  Edellä mainittua maisemaselvitystä ei ole liitetty 
päätöksen liiteaineistoon, vaikka siinä esitetty selvitys alueen maisema-arvoista antaa 
parhaan kuvan alueen merkittävistä maisema-arvoista.  Kaavaselostuksen ja kaavakartan 
pohjatyönä viitataankin edellä mainittuun Kulttuuriympäristöselvitykseen, jossa on selkeästi 
tehty maiseman osalta rajauksia huvila-alueen ympäristöön.  
 
Kaavaselostuksesta ja kaavakartasta käy kuitenkin ilmi, että osa yllä mainitussa 
Maisemaselvityksessä arvokkaaksi luokitelluista kallioalueista ja suuri osa arvokkaista 
lakialueista sekä Litorina-meren rantakivikosta tulevat jäämään osayleiskaavassa 
rakennusalueiden alle.  
 
Osayleiskaavan kerrostaloalueista rakennuksiltaan korkeimmat: pohjoisin, 
rakentamisalueista korkeimmalle kukkulalle sijoittuva, kaavaselostuksen mukaan korkeita 
tornimaisia rakennuksia sisältävä ”Vartiokallio” ja keskimmäinen kylä, keskiosan kaakkois- ja 
luoteispuolisille kukkuloille sijoitettu ”Kesälaakso” ovat tällä edellä mainitulla arvokkaaksi 
luokitellulla kallioalueella. Rakentamisen lopullista vaikutusta maisemaan on vaikea tulkita, 
koska rakennusten enimmäiskorkeuksia tai enimmäiskerrosmääriä ei ole osayleiskaavassa 
määritetty. Myös ns. huvila-alueeksi merkitylle alueelle on osoitettu kaavassa 
lisärakentamista. Rantaviivan läheisyyteen on sijoitettu rakentamista, vaikka 
kaavaselostuksessa on mainittu, että lisärakentaminen pyritään sijoittamaan huvila-alueiden 
taakse. Kaavakartassa ei ole huvila-alueenkaan osalta määritelty lisärakentamisen osalta 
tarkemmin etäisyyksiä tai enimmäiskorkeuksia.   
 
Osayleiskaavaselostuksessa kohdassa 8.2 on kerrottu vaikutuksista kaupunkikuvaan ja 
maisemaan näin:  
”Rakentaminen muuttaa huvilasaaren luonteen ja ympäristön täysin toisenlaiseksi. 
Merkittävin muutos on lähes luonnontilaisen saaren muuttuminen kerrostalovaltaiseksi 
alueeksi. Suurin muutos tapahtuu saaren keskiosassa, joka muuttuu virkistysmetsästä täysin 
rakennetuksi. Korkea rakentaminen saaren keskiosassa näkyy Vartiokylänlahden ja itäisen 
saariston suurmaisemassa ja silhuetissa. Tammisalon ja Laajasalon puolen rantamaisema 
muuttuu rakennetummaksi, itäsaariston puoleinen rantamaisema säilyy vihreämpänä. Itse 



12 
 

saaressa luonnonympäristö, kulttuurimaisema ja kaupunkikuva muuttuvat kokonaan 
toisenlaiseksi. Rannan huvilavyöhykettä täydennys rakennetaan ympäristön arvoja säilyttäen 
ja mittakaavaa, arkkitehtuuria ja materiaaleja kunnioittaen. Rantavyöhyke ja rannan 
maisemakuva säilyvät itäsaariston suuntaan pääosin nykyisen kaltaisena, mutta huviloiden 
ja puutarhojen kunnostaminen vähentää rannan metsittymistä ja umpeen kasvamista. 
Pohjoisen, lounaan ja luoteen suuntiin rantavyöhyke muuttuu rakennetummaksi.” 
 
Saaren mantereeseen yhdistävät sillat muuttavat maisemaa merkittävästi. Siltojen 
maisemalliset vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle erityisesti Ramsinniemessä, jossa saaren 
ja mantereen yhdistäminen kallioisella, kapealla niemellä muuttaa aluetta merkittävästi. 
Siltojen vaikutusta maisemaan kuvaa parhaiten kaavaselostuksen liite 5 sivulla 67 olevat 
hahmotelmat näkymistä itäsaaristossa ja Laajasalon suunnalta. 
 
Yhteenveto rakennetun kulttuuri- ja luonnonympäristön ja maiseman osalta       
 
Raitiotien varaan rakentuva usean tuhannen asukkaan kerrostalovaltainen lähiö on räikeässä 
ristiriidassa Vartiosaaren valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 
2009) arvojen ja ominaispiireiden kanssa. Kaava ei täytä vaatimusta erilaisten 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yhteensovittamisesta erityisesti rakennetun 
ympäristön ja maiseman osalta.  
 
Kerrostalorakentaminen kaikkine seurausvaikutuksineen muuttaa olennaisesti 
saaren kulttuuri- ja luonnonympäristöä sekä laajemmin Helsingin itäisen merialueen 
suurmaisemaa yli puuston kohoavine rakennusmassoineen ja siltoineen. Tehokas 
rakentaminen vaatii maaperää raskaasti muokkaavat perustamistoimenpiteet ja suuret alat 
vesihuollon verkostoineen ja tiestöineen.  

Museovirasto on tehnyt poikkeuksellisen suojeluesityksen koko Vartiosaaren osalta. Esitys 
tehtiin ennen kaavaehdotuksen käsittelyä kaupunginhallituksessa. Museovirasto perusteli 
suojeluesityksen tekoa kaavoitusprosessin tässä vaiheessa sillä, että kulttuuri- ja 
luonnonperintöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen kaavoitus 
uhkaa hävittää Vartiosaaren ominaisluonteen luonnon- ja kulttuuriperintöä edustavana 
kokonaisuutena. 
 
Oikeuskäytännössä on RKY:n merkitystä ja huomioon ottamista kaavoituksessa käsitelty mm. 

seuraavissa KHO:n tapauksissa: 

KHO25.1.2005 T 167. Yleiskaavassa oli Kymijoen rannassa sijaitsevaan tilaan kuuluvalle valtion 

omistamalle peltoalueelle osoitettu pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Museoviraston valituksesta 

hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen tältä osin. KHO katsoi, että Anjalan kartanon 

läheisyyteen ulottuva peltoalue on olennainen osa Kymijoen länsirannan kulttuurihistoriallisesti 

arvokasta aluetta sekä sen yhtenäistä ja avointa rantamaisemaa. Kaavaratkaisussa ei tältä osin ole 

otettu riittävästi huomioon MRL 39§:n 2 momentin 8 kohdan vaatimusta rakennetun ympäristön, 

maiseman ja luonnonarvojen vaalimisesta. Kun myös otetaan huomioon valtioneuvoston 30.11.2000 

antaman valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskevan päätöksen kohdassa 4.4 mainitut 

erityistavoitteet, MRL 24§:n 2 momentti sekä kysymyksessä olevan peltoalueen sisältyminen 

ympäristöministeriön ja Museoviraston julkaisemassa selvityksessä ”rakennettu kulttuuriympäristö: 

valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt” luetteloituihin alueisiin, hallinto-

oikeuden päätöstä, jolla kaupunginvaltuuston päätös oli kumottu, ei ollut syytä muuttaa.      
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KHO 23.11.2015 T 3390. Jossa oli kyse yleiskaavasta ja rakentamisesta valtakunnallisesti arvokkaalle 

maisema-alueelle. Maisema-alueen keskeinen osa oli jokilaakson halkoma yhtenäinen viljelyalue.   

 
B) Luonnonympäristö 

 

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. 
 
ELY-keskus toteaa lausunnossaan Helsingin Vartiosaaren osayleiskaavaluonnoksesta 

20.8.2015 (s. 5) seuraavasti: 

”Vartiosaari on osa Laajasalosta koilliseen suuntautuvaa vihersormea, jolla on merkitystä 

laajemminkin ekologisena yhteytenä. Saaren pinta-alasta valtaosa on luonnonarvoltaan 

monipuolista metsää, jolla on kokonaisuutena merkitystä metsäluonnon monimuotoisuuden 

säilyttämisen kannalta”.   

Yllä olevat lainaukset sisältävät 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. Lausunnoissa 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. 

Tämä on todettu myös tutkimusraportissa Helsingin kestävä viherrakenne. Miten turvata 
kestävä viherrakenne ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus tiivistyvässä 
kaupunkirakenteessa. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston 
selvityksiä 2014:27. Liitteessä 10.  on karttakuva 1a sivulla 68, joka kuvaa Helsingin 
yleiskaava-alueella tunnistettuja ekologisia yhteyksiä. Kartassa Vartiosaari on esitetty osana 
Itä-Helsingin kulttuuripuistoa.  

Vartiosaaren metsät – tärkeä osa viheryhteyttä    

Ympäristölautakunnan lausunnossa kaavaehdotuksesta 2.2.2016 on metsäverkoston osalta 

lausuttu seuraavaa:   
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”Luonnonsuojeluohjelman päivitystyön yhteydessä tehdyn metsäverkostoselvityksen mukaan 

Helsingin laajat, yhtenäiset yli 40 ha:n kokoiset metsäkokonaisuudet muodostavat 

monimuotoisia metsäluonnon ydinalueita, jotka ovat metsäverkoston kannalta keskeisiä. 

Vartiosaaren pinta-alasta 64 ha on metsää, joka täyttää metsäverkostoselvityksen kriteerit. 

Saari on siten yksi Helsingin metsäverkoston laajimmista metsäalueista, metsäluonnon 

ydinalueista, jotka tulisi pyrkiä säilyttämään rakentamattomina. Suurin osa metsäalueesta 

sijaitsee saaren keskiosassa, jonne rakentamista esitetään. 

Vartiosaaren metsäalue sijoittuu Itä-Helsingin kulttuuripuiston vihersormelle. Metsäinen 

runkoyhteys Laajasalosta Meri-Rastilaan ylläpitää vihersormea ja sen toimivuus 

kaupunkiekologisena yhteytenä tulee turvata. Rakentaminen jättäisi Vartiosaareen noin 22 

ha metsää. Laajan yhtenäisen metsäalueen merkittävä supistuminen heikentäisi koko 

vihersormen viheryhteyttä”. 

Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015-2024 

Lautakunnan mainitsemassa Helsingin luonnonsuojeluohjelman (Helsingin 
luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys, korjattu ehdotus 29.9.2015 liite 
8 sivulla 41 on esitetty Helsingin laajat, yhtenäiset metsäalueet. Yhtenäiset yli 40 ha:n 
kokoiset metsäkokonaisuudet muodostavat monimuotoisia metsäisiä luonnon ”ydinalueita”, 
jotka ovat metsäverkoston kannalta keskeisiä. Vartiosaari on kokonaisuudessaan yksi näistä 
kohteista. Tutkitut 43 kohdetta on arvotettu taulukossa 7  esitettyjen indikaattoreiden 
mukaisesti ja kohteista on laskettu arvojen lukumäärä. Vain yhdessä kohteessa, Uutelan 
metsissä, arvojen määrä on ollut 6. Viiden arvoluokan kohteita on 8, joista yksi on Vartiosaari 
(Liite 8,  sivut 38 –39). Selvityksen kohdassa 3.6.2. sivulla 40 todetaan, että laajat 
metsäalueet sisältyvät metsäverkostoon. Niillä on oleellinen merkitys luonnon 
monimuotoisuuden ohella kaupunkilaisten virkistysalueina. Laajat metsäalueet tulisi pyrkiä 
säilyttämään rakentamattomina alueina. Valtaosa laajoista alueista käsittää 
luonnonarvoiltaan monipuolisia, metsäverkostoselvityksen kriteerit täyttäviä alueita. 
Laajoilla metsäalueilla virkistyskäytön edellyttämät rakenteet ja hoitotoimet ovat 
sovitettavissa luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen kanssa. Laajat metsäalueet 
sijoittuvat Helsingin vihersormiin.  

Arvometsäaloite 

Vartiosaari kuuluu Helsingin laajoihin luonto- ja virkistysalueisiin. Tällaisia yli 20 ha:n 
yhtenäisiä metsäalueita on Helsingissä jäljellä ainoastaan 30.  
 
Helsingin yli 20 ha:n metsistä on tehty arvometsäaloite 17.6.2014 (Aloite eräiden luonto- ja 
virkistysarvoiltaan merkittävien metsäisten alueiden huomioimiseksi kaavoituksessa, 
metsäisten suojelualueiden verkostossa sekä metsien luonnonhoidossa). Aloitteen tekijöinä 
ovat Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa, 
Luonto-Liitto, Luonto-Liiton Uudenmaan piiri (https://helsinginmetsat.fi/laajat-luonto-ja-
virkistysalueet/).  
 
Järjestöt ovat esittäneet kaupunkisuunnitteluvirastolle, että kartoille rajatut arvometsät sekä 
laajemmat luonto- ja virkistysalueet turvataan säilyttävillä ja suojelevilla kaavamerkinnöillä 
(SL, V/luo) tuolloin valmisteltavana olleessa yleiskaavassa sekä tulevissa asemakaavoissa.  
 

http://www.helsy.fi/
http://www.tringa.fi/
http://www.luontoliitto.fi/
file:///F:/Appi/2016/Vartiosaari/Osayleiskaava/Valitusaineistoa/Annukka/Luonto-Liiton%20Uudenmaan%20piiri
https://helsinginmetsat.fi/laajat-luonto-ja-virkistysalueet/
https://helsinginmetsat.fi/laajat-luonto-ja-virkistysalueet/
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Esityksen tarkemmassa kartassa Vartiosaaren metsistä 9 ha on esitetty Sl merkinnällä 
(Vartiosaari itäinen, Vartiosaari eteläinen ja Vartiosaaren huippu) ja 40 ha alueen metsistä 
LUO-metsiksi. Osayleiskaavaan merkityt asuntorakentamisen alueet suuntautuvat pääosin 
juuri näille alueille lukuun ottamatta Vartiosaaren eteläistä metsäaluetta.   
 
Kaavapäätöksen vaikutus metsäalueisiin  

 
Nykyinen 64,2 ha monimuotoinen arvokas metsäalue on osayleiskaavassa pienentynyt ja 
muuntunut 22 ha kaupunkimetsäksi. Kaupungin omat selvitykset osoittavat, että 
metsäverkoston ydinalueet menetetään, koska valtaosa kerrostaloalueista tulee sijoittumaan 
näille alueille. Jäljelle jäävät metsäalueet joutuvat myös kovalle kulutukselle alttiiksi suuren 
asukasmäärän vuoksi. Viheryhteys heikkenee myös merkittävästi rakentamisen myötä. 
    
Yhteenveto rakennetun kulttuuri- ja luonnonympäristön ja maiseman osalta       

 
Raitiotien varaan rakentuva usean tuhannen asukkaan kerrostalovaltainen lähiö on räikeässä 
ristiriidassa Vartiosaaren valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön (RKY 
2009) ja luonnonympäristön arvojen sekä ominaispiireiden kanssa. Kaava ei täytä vaatimusta 
erilaisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yhteensovittamisesta erityisesti 
rakennetun ympäristön ja maiseman osalta.  
 
Kerrostalorakentaminen kaikkine seurausvaikutuksineen muuttaa olennaisesti 
saaren kulttuuri- ja luonnonympäristöä sekä laajemmin Helsingin itäisen merialueen 
suurmaisemaa yli puuston kohoavine rakennusmassoineen ja siltoineen. Tehokas 
rakentaminen vaatii maaperää raskaasti muokkaavat perustamistoimenpiteet ja suuret alat 
vesihuollon verkostoineen ja tiestöineen.  

Kaupunki toteaa itse myös kaavan vaikuttavan suuresti saaren luonnon monimuotoisuuteen. 
Vuorovaikutusraportti 3.5.2016 s. 31: Vartiosaaren rakentuessa luonnontilaiset ja 
monimuotoiset kasvuympäristöt supistuvat. Luontotietojärjestelmän luonnon 
monimuotoisuuden kannalta merkittäviä metsäkohteita sekä lintu-, kasvillisuus- ja kääpä-
kohteita supistuu tai häviää. Monimuotoiset luontoalueet vähenevät merkittävästi ja osa 
häviää. Vartiosaaren arvokkaimmat luontokohteet säilyvät, kuten suojeltu rantaruttojuuren 
esiintymä. 

Museovirasto on tehnyt poikkeuksellisen suojeluesityksen koko Vartiosaaren osalta. Esitys 
tehtiin ennen kaavaehdotuksen käsittelyä kaupunginhallituksessa. Museovirasto perusteli 
suojeluesityksen tekoa kaavoitusprosessin tässä vaiheessa sillä, että kulttuuri- ja 
luonnonperintöä koskevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vastainen kaavoitus 
uhkaa hävittää Vartiosaaren ominaisluonteen luonnon- ja kulttuuriperintöä edustavana 
kokonaisuutena.    
 
 
C) Arvokkaat luontokohteet, joita ei ole selvitetty 
 
Osayleiskaavan kaavaselostuksessa on sivuilla 22–23 esitetty arvokkaista luontokohteista 
tehdyt selvitykset. Selvitys pohjautuu Helsingin ympäristökeskuksen 
luontotietojärjestelmään. Selvityksen mukaan Vartiosaaressa on 20 arvokasta 
luontokohdetta, joista 12 on arvokasta kasvillisuus- ja linnustokohdetta. Kohteet on merkitty 
s. 23 esitetylle kartalle, liite 5. 
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Luontodirektiivin 1992/43/ETY:n (LSL 49§) lajeista ei ole tutkittu perhos- kovakuoriais- ja 
korentolajien esiintymistä kaava-alueella. Myöskään saaren runsaita, osayleiskaavassa 
asuntoalueen alle jääviä jäkäliä ja sammalia ei ole kartoitettu.  
 
ELY on 20.8.2015 antamassa lausunnossaan osayleiskaavaehdotuksesta myös todennut, että 
kaava-aineistosta ei käy ilmi sisältyykö alueelta tehtyihin luontoselvityksiin uhanalaisten 
luontotyyppien kartoitusta.   
 
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).” 

 
 
D) Lepakot 

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.  

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).  

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.  

Vartiosaarta voidaan tehtyjen selvitysten perusteella pitää arvokkaana lepakkoalueena, joka 
tarjoaa hyvät elinolosuhteet usealle lepakkolajille. Saarella on lepakoiden lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja (luokka 1) ja ruokailualueita (luokka 2). Jotkut lajit saalistavat saaren 
sisäosien metsissä, toiset rantojen suojaisissa poukamissa ja jotkut käyttävät aluetta 
monipuolisemmin. Saari on erinomainen paikka lepakoille, koska siellä on niille hyviä 
ruokailualueita sekä vanhoja rakennuksia ja vanhoja puita, jotka toimivat 
lisääntymiskolonioina ja päiväpiiloina. Pihapiirejä ympäröi puusto, metsät ovat väljiä ja 
iäkkäitä ja rannoilla on paljon lahtia ja poukamia. Selvityksen perusteella on saatu tarkempaa 
tietoa lepakoiden käyttämistä alueista saaressa. 

Tiivis ja tehokas rakentaminen sekä raitiotie- ja autotielinjaus siltoineen aiheuttavat vahinkoa 
tai tuhoavat Vartiosaaren rauhoitettujen lepakkojen elinolosuhteita, erityisesti herkkien 
viiksi- ja isoviiksisiippojen ruokailualueita. Lisäksi useita lepakoiden todettuja (Wermundsen, 

http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-38.pdf
http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-38.pdf
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Mäkelä 2011–12 s. 17, kuva 10) ja direktiivin mukaan ehdottomasti suojeltavia lisääntymis- 
ja levähdyspaikkoja on jäämässä kaavassa esitettyjen uusien asuinalueiden alle. 

Luontotietojärjestelmän ja yleiskaavaosaston selvityksen mukaan koko Vartiosaari on nyt 
tärkeää 1. luokan lepakkoaluetta. Metsäverkostoselvityksen mukaan Vartiosaaressa on nyt 
64,2 ha metsäverkostokriteerin täyttävää metsää. (Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–
2024 ja metsäverkostoselvitys, korjattu ehdotus 29.9.2015 
http://www.hel.fi/static/ymk/lso.html). Osayleiskaavaselostuksen mukaan Vartiosaareen 
tulisi jäämään 22 ha kaupunkimetsää. Tämän perusteella voidaan todeta, että osayleiskaava 
hävittää 42 ha metsäalueita ja lisäksi täydennysrakentaminen tulee heikentämään 
lepakoiden olosuhteita nyt harvaan rakennetuilla tonteilla. Osayleiskaava tulee siis 
hävittämään selvästi yli puolet lepakoiden elinympäristöistä. 

Kartta: 

Kartta ”lepakot Vartiosaaren yllä”, jossa on päällekkäin piirretty viiksisiipan ja isoviiksisiipan 
ruokailualueet (Wermundsen, Mäkelä 2011–12) vinoviivoituksella 
osayleiskaavaluonnoskartan päälle. Liite 9  

Kuvasta näkyy selkeästi, miten osayleiskaava heikentää lepakoiden ruokailumahdollisuuksia. 
Karttaluonnoksesta poiketen osayleiskaavassa on saaren pohjoisrannalle vielä lisätty uusi AP-
alue, joka on kokonaan viiksisiippojen ja isoviiksisiippojen ruokailualuetta. 
 

E) Liikenteen järjestäminen ja VAT  

Kaavapäätöksessä ei ole tehty MRL:n edellyttämiä riittäviä selvityksiä eikä vaikutusarvioita 
koko kaavan vaikutusalueelta. Kaavaselostuksen ja kaavamääräyksen sisältö on ristiriitainen 
raitiotielinjan rakentamisen ja alueen rakentamisen ajoituksen osalta. 

Osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden mukaan Vartiosaaren joukkoliikenne suunnitellaan 
siten, että raitiotieyhteys keskustasta Kruunuvuorenrannan kautta voi jatkua Vartiosaareen. 
Vartiosaaren poikki suunnitellaan pyöräilyn ja jalankulun reitti, joka on osa laajempaa 
keskustasta Vuosaareen suunniteltua pyöräilyn laatukäytävää. Alueen pysäköinti perustuu 
kerrostalovaltaisilla alueilla pääosin laitospysäköintiin. (Liite 5, s. 35) 

Raitiolinjan jatko ns. saaristoratikkana on tuotu kaavaselostukseen ja kaavakarttaan sen 
jälkeen, kun Helsingin yleiskaavaehdotus oli laitettu nähtäville. Tästä johtuen liikenteen 
toimivuutta ja sen vaikutuksia ei ole arvioitu koko liikenteen vaikutusalueella. Vartiosaaren 
liikennejärjestelyselvityksessä 24.11.2015, muutettu 3.5.2016 sivulla 10 todetaan 
esimerkiksi, että yleiskaavaehdotuksen mukainen joukkoliikenneyhteys Vartiosaaresta 
Vuosaareen (ns. Saaristoratikka) voidaan mahdollisesti toteuttaa myös bussiyhteytenä ennen 
raitiotien toteutumista. Edelleen selvityksessä todetaan, että yhteyden toteuttaminen 
edellyttää joka tapauksessa Ramsinsalmen sillan rakentamista ja Ramsinniemen 
katuyhteyden parantamista sekä voimakasta maankäyttöä Ramsinniemeen.   

Kaavaselostuksessa (Liite 5, s.52) todetaan, että osayleiskaavaan on sisällytetty määräys, että 
rakentamista alueella ei saa aloittaa ennen kuin raitiotieyhteydestä saareen on tehty sitova 
päätös. Kaavamääräyksen mukaan kerrostalovaltaista rakentamista ei saa aloittaa ennen 
kuin raitiovaunuyhteydestä saareen on tehty sitova päätös. Kaavaselostuksessa ei ole 
kuitenkaan selvitetty, miten muu kuin kerrostalorakentaminen voidaan toteuttaa ennen 
sitovaa raidepäätöstä ja mitkä sen vaikutukset mm. liikenneratkaisuihin olisivat. Tähän on 

http://www.hel.fi/static/ymk/lso.html
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myös ELY kiinnittänyt huomiota lausunnossaan osayleiskaavaluonnoksesta 20.8.2015 s. 7. 
Lausunnossa kiinnitetään huomiota siihen, että kaavan seurausvaikutuksia olisi tullut 
arvioida Laajasalon ja Ramsinniemen osalta, koska ratkaisulla on merkittäviä vaikutuksia 
niiden maankäyttöön. Arviointeja ei voida jättää esitetyllä tavalla asemakaavavaiheeseen.  

Tältä osin kaavapäätöksessä ei ole tehty MRL:n edellyttämiä riittäviä selvityksiä eikä 
vaikutusarvioita. 
 

F) Virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys 

Osayleiskaavassa ei ole otettu huomioon virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyttä Itä-

Helsingin mittakaavassa.  

Uuden yleiskaavaluonnoksen mitoituksen mukaan Laajasalon asukasluku kaksinkertaistuisi 
vuoteen 2050 mennessä. Myös muualla Itä-Helsingissä on odotettavissa huomattavia 
asukasmäärien lisäyksiä. Tämän kehityksen myötä Vartiosaaren merkitys luonnontilaisena ja 
lähes rakentamattomana virkistyssaarena sekä metsäverkoston solmukohtana korostuu. 
Osayleiskaavassa virkistysalueeksi merkityt alueet ovat massiivisen rakentamisen myötä 
lähinnä alueen asukkaiden käytössä kaupunkipuistoalueina ja rakennettuina rantareitistöinä. 
Alueen merkitys ympäröivien alueiden asukkaiden virkistysalueena heikkenee merkittävästi. 
Raitiolinjan jatkaminen Ramsinniemen kautta Vuosaareen lisää alueen käyttäjäkuntaa ja 
kaavassa virkistysalueiksi soveltuvat alueet jäävät tätäkin kautta riittämättömäksi.    
 

 

 

 

Helsingissä, joulukuun 2 päivänä 2016 

 

Vartiosaari-seura ry  

 

Puheenjohtaja  Ulla Rahola 

 

Varapuheenjohtaja Ansa Holm 

 

Prosessiosoite  Vartiosaari-seura ry 
  c/o Marja Toikka 
  Ilomäenpolku 9 B 5 
  00840 Helsinki 
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