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MIELIPIDE: Vartiosaaren osayleiskaava

Vartiosaari-seura esittää Vartiosaaren kehittämistä saaren valtakunnallisesti arvokkaan
kulttuuriympäristön säilyttämiseksi huvilasaaren, palstaviljelyalueen, kaikille avoimen virkistysalueen ja
suojellun luontoalueen yhdistelmänä, jonne liikenne hoidetaan toimivalla vesiliikenteellä,
vierasvenelaitureilla sekä veneilykauden ulkopuolella tarvittaessa ponttonisillalla.
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. 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.
Ympäristöministeriön RKY-ohjeen YM3/533/2009 mukaan 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. Kaikilla
kaavatasoilla on tärkeää huolehtia siitä, että ratkaisut eivät ole ristiriidassa valtakunnallisesti merkittävien
rakennettujen kulttuuriympäristöjen ominaisluonteen ja erityispiirteiden kanssa. Valtakunnallisesti
merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rakenne, kylä- ja kaupunkikuva pyritään turvaamaan sekä
säilyttämään alueilla jo olevia rakennuksia ja ympäristöjä. Lisäksi tavoitteena on mahdollisen
täydennysrakentamisen ja muiden muutosten sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja
erityispiirteisiin. Mainittakoon vielä, että emme kannata läpikulkureitin tekemistä saareen. Sellaiseen ei ole
tarvetta, sillä se ei lyhentäisi matka-aikoja kaupungin sisällä ja merellisyydessä se lisäksi häviäisi jo olemassa
oleville toimiville reiteille mm. Herttoniemenrannassa, Tammisalossa ja Strömsissä. Lisäksi nykyinen
reitistö, maisema-arvot ja saaren maastonmuodot eivät sellaisen mahdollistamista tue, ei myöskään alueen
vesiliikenne.
Museovirasto päätti erityisistunnossaan 17.12.2015 esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle Vartiosaaren suojelemista rakennusperintölain (498/2010) nojalla ja kohteen
asettamista vaarantamiskieltoon päätöksen valmistelun ajaksi. Asian käsittely on kesken
ympäristöministeriössä.

Virasto esitti suojeluesityksensä perustaksi mm. seuraavia 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.”
Maakuntakaavamääräysten mukaan aluevarausmerkintä osoittaa pääasiallisen maankäytön, mutta
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon myös ominaisuusmerkinnät
suunnittelumääräyksineen. Vartiosaaressa ei ole aluevarausmerkintöjä, ominaisuusmerkintänä RKY:n
edellyttämä Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue -merkintä sekä
Virkistyskäytön kohdealue -merkintä. Ominaispiirteiden säilyttämisvelvoitteen osalta seura korostaa RKYinventoinnin Helsingin höyrylaivareittien kesäasutus -nimeen kiteytettyjä ominaisuuksia: kyse on
vesiliikenteen varaan muodostuneesta huvila-asutuksesta.
Vartiosaari-seura viittaa seuran laadituttaman osayleiskaavaehdotuksen kaavoitusperiaatteisiin vuodelta
2013, linkki: Vartiosaari.indd
Ehdotuksen mukaan mm:
”Vanhat, arvokkaat huvilat suojellaan ja kaavoitetaan joko ympärivuotiseen käyttöön tai loma-asunnoiksi
kullekin kohteelle parhaiten soveltuvalla tavalla. Huviloille laaditaan rakennustapa- ja korjausohjeet, jotta
rakennusten yhtenäinen ilme saadaan säilytettyä. Myös huviloiden vanhat puutarhat ja piharakenteet tulee
kunnostaa, jotta niitä voidaan hyödyntää kaupunkikuvan rikastuttajina.”
”Kaupungin omistamat alueet kaavoitetaan ulkoilu- ja virkistysalueiksi. Ulkoilualueeksi merkittävälle
Sunnanvikin alueelle osoitetaan tilat majoitukseen ja uimarannalle. Viljelypalstoille varataan lisää tilaa
saaren keskiosan peltoaukiolta.”
”Saareen suunnitellaan uusi puutarha- ja huvilakulttuuria esittelevä polku, joka kiertää tärkeimmät
kaupungin omistamat arkkitehtuuri- ja puutarhataidekohteet, kuten Sunnanvik, Janneberg ja Tirrebo.”
”Saareen järjestetään säännöllinen julkinen yhteysliikenne ja liikennöintiaikaa jatketaan pidemmälle
syksyyn.”

”Siltaa saareen ei rakenneta, sillä se toisi mukanaan autoja, moottori- ja polkupyöriä, jolloin myös tiestö
olisi rakennettava vastaamaan liikenteen asettamia vaatimuksia. Silta häiritsisi myös Reposalmen ja
Jatasalmen vilkasta veneliikennettä. Saaren maastonmuotojen takia paras liikkumismuoto alueella on
kävely, ja saarellinen luonne on jo sinänsä suojeltava virkistysarvo.”
Vuoden 2016 Vartiosaaren osayleiskaava ja yleiskaava Vartiosaaren osalta kaatuivat siihen, että kaavatyölle
asetettuja ja selvityksissä todettuja reunaehtoja ei noudatettu. Tämä johtui sekä valmistelun virheistä että
poliittisesta ohjauksesta. Seura toivoo, että tällä kertaa kaavatyön aluksi todennetaan Vartiosaaren
kehittämistä koskevat juridiset reunaehdot ja kaavatyö rajataan noudattamaan niitä. Tämä koskee luontoja kulttuuriympäristöä koskevia selvityksiä, suojelutarpeita, viheryhteystarpeita, luonnon pirstaloitumisen
estämistä sekä varautumista ilmastonmuutokseen mm. merenpinnan kohoamisen osalta. Seura muistuttaa,
että Vartiosaaren lukuisia lähteitä ei edelleenkään ole kartoitettu vesilain edellyttämällä tavalla
(luonnonlähteiden suojavyöhykkeet, lisäksi Vartiosaari on ollut tunnettu lähteistään jo 1800-luvulla) ja
esim. kääpäselvitys on erittäin puutteellinen perustuessaan vain parin tunnin kartoitukseen saaressa
(lajikirjo todetusti laajempi kuin kartoituksessa). Samoin sammallajeista ei ole riittävää selvitystä. Seura
suosittaa Zonation-analyysitietojen hyödyntämistä osana suojelualueiden määrittämistä.
1997 kaatuneen osayleiskaavaehdotuksen tonttikohtaisesti laaditut tehokkuudet 0,03-0,09 ovat
kannatettavia: ne varmistavat ominaispiirteiden säilymisen. Seura suosittaa korjaus- ja palauttavan
rakentamisen sallimista. Seura toivoo, että mahdollinen uudisrakentaminen priorisoidaan koskemaan
julkisia virkistyspalveluja ja matkailua.
Paraikaa on meneillään erillisiä Vartiosaaren virkistyskäyttöön vaikuttavia toimenpiteitä. Toisaalla kaupunki
on rakentamassa kahdelle käyttämälleen huvilalle, palstoille ja ulkoilijoille uutta vesijohtoa ja saaressa
nykyisellään toiminnassaolevan, mm. kaupungin omistavia huviloita palvelevan, verkon jatkumosta
kaupunki ei huolehdi. Tässä osayleiskaavaprosessissa turvataan saaren virkistyskäyttö ja toivomme
takaamaan samalla kesävedentoimituksen jatkossakin ja toistaiseksi nykyisellään kunnes kaavoitus on saatu
valmiiksi ja sen myötä vedentarpeet selkenevät.
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