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Kaupunkisuunnitteluvirasto, helsinki.kirjaamo@hel.fi   27.2.2015  

 

Vartiosaari-seura ry:n mielipide yleiskaavaluonnoksesta 

 

Yleiskaavan oikeusvaikutteista tarkasteluaikaa tulisi lyhentää esimerkiksi vuoteen 2030, jolloin se olisi 

realistisempi ja seuraavassa yleiskaavassa voitaisiin tarkistaa väestöennusteita ja kaavan vaikutusta 

ilmastoon.  

RKY-alueiden ominaispiirteet on otettava kaavoituksessa huomioon nykyistä tarkemmin. 

Siltoihin ja raideliikenteeseen perustuva liikkumismuoto Keskusta – Kruunuvuori – Vartiosaari – Vuosaari on 

kallis ja kankea vaihtoehto. Se tulisi korvata toimivalla vesiliikenteellä, jota voidaan ohjata tarvittaviin 

suuntiin. Myös satamista lähtevälle liikenteelle vesiliikenne keskustaan on elämyksellinen ja toimiva 

liikkumismuoto, metron ja sen syöttöliikenteen lisäksi.  

Vapaaehtoistyönä laadittu vaihtoehtoinen yleiskaava http://www.urbanhelsinki.fi/fullscreen.php ratkaisee 

kasvavan väestön sijoituksen paljon paremmin kuin kaupungin virallinen kaava. Ehdotus ottaa huomioon 

paitsi luontoarvot myös kunnioittaa Helsingin historiaa. 

Yleiskaavan tulee noudattaa voimassa olevaa maakuntakaavaa ja tarkentaa sitä. Valittu yleiskaavakartan 

pikseliesittämismuoto on huono ja epäselvä ja yleiskaavakartta on työtä ohjaavaa maakuntakaavakarttaa 

epämääräisempi. 

Viheralueet 

Viheralueiden rakentaminen kaavassa on kestämätöntä. Se vaikuttaa muun muassa ihmisten viihtyvyyteen 

ja terveyteen, eläinten ja kasvien elinolosuhteisiin, hiilinieluihin, sekä geologiaan.  

Oikeusvaikutteisella yleiskaavakartalla tulee suojata viheralueverkosto nykyisessä laajuudessaan. 

Helsingin arvometsät tulisi suojella luontojärjestöjen esityksen mukaisesti 

https://helsinginmetsat.files.wordpress.com/2014/06/arvometsc3a4t-16-6-2014-iso-teksteillc3a4.png 

Arvokkaimpien luontokohteitten säilyttämisen turvaamiseksi on syytä käyttää Zonation -

paikkatietoaineistoa kaavoituksen pohjana kuten maakuntakaavatyössä on tehty. 

Koko Helsingin saaristoa, mukaan lukien Vartiosaari, tulisi käsitellä kokonaisuutena. Näin pystyttäisiin 
luontevasti muodostamaan kokonaiskuva saariston luontoarvoista ja valitsemaan rakentamiskohteet 
huolella. Helsingin kasvaessa tarvitaan myös yhtenäisiä viheralueita. Itä-Helsingin kulttuuripuiston merkitys 
kasvaa seudullisesti erittäin tärkeäksi, kun rakentamisen painopiste siirtyy itään päin ja kaupunginosat 
tiivistyvät. Laajasalo, Marjaniemi, Itäkeskus, Puotila ja Vartiosaari rantaviheralueineen kehystävät tätä 
merellistä puistoa, jonka keskeisenä helmenä on Vartiosaari, kuten Seurasaari on lännessä. 

Vartiosaari 

KSV on osayleiskaava- ja yleiskaavasuunnittelussa käsitellyt Vartiosaarta pelkkänä läpimenoalueena ja 
välttämättömänä raakamaana siltojen rahoittamiseksi. Rakennustehokkuus on saaren ydinkeskiosalle 1,0-
2,0, joka tarkoittaa käytännössä Kallion kaupunginosan kaltaista rakentamistiheyttä. Saaren keskiosan 
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reunoilla tehokkuus 0n 0,4-1,0 eli vähintään 60% alasta on rakentamiskäytössä. Alueen suunnittelun 
lähtökohtana tällainen lähestymistapa jättää huomiotta saaren merkittävät ominaispiirteet, joita 
Valtioneuvoston RKY -päätös ja saaresta tehdyt selvitykset painottavat. 

Helsingin luontotietojärjestelmän mukaan yli puolet Vartiosaaren pinta-alasta on arvokkaita luontokohteita 

(kasvillisuus, metsät, geologia, linnusto), minkä lisäksi koko saari on luokiteltu ykkösluokan lepakkoalueeksi. 

Eräiden lajiryhmien, kuten hyönteisten osalta, selvitykset ovat kokonaan tekemättä. Yli 80 prosenttia 

saaren metsistä on todettu Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuusohjelman (METSO) kriteerien 

mukaisiksi arvometsiksi. Saari on myös oleellinen osa pääkaupunkiseudun viherkehää.  

Koska Vartiosaari on merkitty RKY -alueeksi kokonaisuudessaan, tulisi se ottaa suunnittelussa huomioon 
asiaan kuuluvalla tavalla: alueen yleisluonne tulee säilyttää ja sitä tulee kehittää RKY -päätöksen pohjalta 
arvokkaana kulttuuriympäristönä ja luonnon ja rakennetun ympäristön kokonaisuutena.     

Saaren keskiosa on myös osa RKY -aluetta ja se on erikseen mainittu RKY -päätöksessä.   Peruste RKY -
merkinnälle on 1800-luvun ja 1900-luvun alun höyrylaivaliikenteeseen perustuva huvila-asutus. 
Pienimuotoinen maatalouskäyttö on palvellut juuri tätä historiallista asutusta.  

Kaupunkisuunnitteluviraston osayleiskaavatyön yhteydessä esittämä näkemys, että tiiviistä rakentamisesta 
huolimatta alueen merkittävä kulttuuriympäristö ja tärkeimmät luontoarvot voidaan säilyttää sekä 
virkistyskäyttöä kehittää, ei vakuuta. 

Pienillä lisäinvestoinneilla saaren käyttöä on mahdollista tehostaa huomattavasti luonto- ja kulttuuriarvot 
säilyttäen sekä vahvistaa samalla Helsingin brändiä luonnonläheisenä kaupunkina, jolla on vahva 
paikallisidentiteetti. Helsingissä lyhyesti viivähtäville ulkomaisille matkailijoille Vartiosaari voisi tarjota 
suhteellisen helposti saavutettavan kokemuksen hyvin säilyneestä suomalaisesta luonnosta ja perinteisestä 
maaseutu- ja huvilaympäristöstä. 

Uuden kaupunginosan rakentaminen Vartiosaareen suurilla tehokkuusluvuilla ja raideliikenteen varaan on 
alueellisesti merkittävää rakentamista, jota maakuntakaavassa ei ole alueelle osoitettu ja siten se on 
voimassaolevan maakuntakaavan vastainen.  

Vartiosaari-seura ry:n puolesta 

Jaakko Ketola  Marko Leppänen 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja  
 

 


