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TIIVISTELMÄ 
 
 

Tämän työn tarkoituksena on pohtia Vartiosaarelle sopivinta maankäyttömuotoa ja 
laatia tämän pohjalta kehittämissuunnitelma. Vartiosaaren tulevaisuus on tällä 
hetkellä epäselvä, sillä se on ilman vahvistettua yleiskaavaa. Kehittämissuunni-
telman onkin tarkoitus toimia pohjana tulevalle osayleiskaavalle, jonka laatiminen 
aloitetaan vuonna 2008. Työn teoriaosuudessa käsitellään viheralueiden merkitys-
tä ihmisille kaupunkiolosuhteissa sekä kaupungin jatkuvasta laajenemisesta ja 
kehittymistarpeista johtuvia maankäytön muutoksia. 

Työssä käytetyt lähtötiedot ovat peräisin kirjallisuuslähteistä, asiantuntijoiden 
haastatteluista, maastokartoista ja -inventoinneista. Näiden tietojen perusteella on 
laadittu Vartiosaarta koskeva SWOT-analyysi, johon on kerätty saaren vahvuudet, 
heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. Analyysin perusteella Vartiosaaren vahvuuk-
sia ovat monipuolinen luonto, sijainti ja rakennustaiteellisesti arvokkaat rakennuk-
set. Heikkouksia taas ovat kaavan puutteesta johtuva rapistuminen, umpeenkasvu 
ja tietämättömyys saaren olemassaolosta. 

SWOT-analyysin perusteella saarelle ei sovi laajamittainen rakentaminen, vaan 
ominaisimpia maankäyttömuotoja sille ovat ulkoilu ja virkistys. Kehittämissuun-
nitelma korostaa saaren hyviä puolia, ja siinä on pyritty maltillisiin uudistuksiin, 
jotka eivät tuhoa saaren luonnonoloja. Saarta voidaan käyttää opetuskohteena, 
leiri- ja majoitustoimintaan, oleskeluun ja pienviljelyyn. Vanhojen huviloiden 
kunnostamisella ja hakamaiden laidunnuskäytöllä voidaan lisäksi ylläpitää kult-
tuurihistoriallista maisemaa. 

Työn tuloksia on tarkoitus hyödyntää Vartiosaaren käyttöasteen lisäämiseksi ja 
parantamaan tietoisuutta saaren olemassaolosta. 
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ABSTRACT 
 
 

The aim of this thesis is to find out the optimum form of land use and work out a 
development plan for the Vartiosaari area in Helsinki. The development plan will 
be the groundwork for the forthcoming component master plan of Vartiosaari. Its 
preparation is to start in 2008.  

The theory section deals with the effect and the importance of green areas for peo-
ple especially in an urban environment. In addition, the theory section examines 
the changes of land use caused by the expansion of cities and the new develop-
ment targets. 

The basic data is gathered from literature, the interviews of experts, terrain plans 
and terrain surveys. A SWOT analysis was created on the basis of this informa-
tion. The use and the future of the island are indistinct at the moment, because it 
has no confirmed master plan. According to the analysis, the strengths of Vartio-
saari are biodiversity, location and villas with architectural values. Weaknesses are 
degradation, overgrown vegetation and people’s ignorance of the island, which all 
result from the lack of a valid master plan. 

Based on the SWOT analysis, large-scale construction is not suitable for 
Vartiosaari and the best form of land use would be the recreation. Camping, 
recreation, educational activities and small-area cultivation are the ideal forms of 
land use. Repairing of old villas is also one way to maintain the landscape of 
cultural history. 

The results of the study can be used to increase the utilization rate of Vartiosaari 
and improve awareness of its existence. 

Keywords: green area, land use planning, Vartiosaari, recreation 
 



SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO 1 

2 YLEISTÄ KAAVOITUKSESTA 3 

3 VIHERALUEIDEN MERKITYS 5 

3.1 Ekologinen merkitys 5 

3.2 Kulttuurihistoriallinen merkitys 6 

3.3 Psykologinen merkitys 7 

3.4 Virkistyskäyttö 8 

4 HELSINGIN VIHERALUEET 9 

4.1 Yleistä 9 

4.2 Historiaa 10 

4.3 Viheralueet vs. asuinrakentaminen 11 

4.4 Helsingin vihersormet ja saaristo 14 

5 VARTIOSAAREN HISTORIA 15 

5.1 Varhaisimmat tiedot 15 

5.2 Huvila-asutus 16 

6 INVENTOINTI 18 

6.1 Sijainti 18 

6.2 Luonnonolot 19 

6.2.1 Topografia ja maaperä 19 

6.2.2 Kasvillisuustyypit 20 

6.2.3 Eläimistö 24 

6.3 Rakennuskanta 24 

6.4 Verkostot 28 

6.5 Liikenneyhteydet 30 

6.6 Nykykäyttö ja käyttäjäryhmät 32 

7 KAAVOITUSVAIHEET 33 

7.1 Aikaisemmat vaiheet 33 

7.2 Nykytilanne 35 



8 JOHTOPÄÄTÖKSET 36 

8.1 SWOT-analyysi 36 

8.2 Kehityskohteet ja suunnitelma 37 

8.3 Kaavoitusperiaatteita 40 

9 YHTEENVETO 42 

LÄHTEET 44 

LIITTEET 47 

 



 

1 JOHDANTO 

Tässä työssä tarkastellaan viheralueiden merkitystä kaupunkiympäristössä ja Hel-

singin kaupungin viheralueiden kehittämistä ja kaavoitusta 1900-luvun alusta aina 

nykyhetkeen asti. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti maankäytön muutokset 

viheralueiden ja asuinalueiden välillä. Merellisenä kaupunkina ja muiden kaupun-

kien ympäröimänä Helsingin laajentumismahdollisuudet ovat varsin rajalliset. 

Uutta asuintilaa tarvitaan kuitenkin jatkuvasti. Paine uusien asuinalueiden kaavoit-

tamiseksi nykyisille viheralueille on kova, sillä muu rakentamiskelpoinen maa on 

jo lähes kokonaan hyödynnetty. Viheralueiden määrä onkin Helsingissä viime 

vuosina vähentynyt rakentamisen takia. 

Tarkempana tutkimuskohteena on Helsingin edustalla sijaitseva Vartiosaari. Saari 

on tällä hetkellä ilman vahvistettua kaavaa, ja sen kohtalosta on kiistelty vuosi-

kymmenten ajan. Kaavoissa saari on vuorotellen merkitty asuinalueeksi ja virkis-

tysalueeksi. Kaavattomuus aiheuttaa epävarmuutta saaren asukkaissa, peltoaluei-

den umpeenkasvua ja rakennusten rapistumista. Vartiosaari on lisäksi suhteellisen 

tuntematon saari sen keskeisestä sijainnista huolimatta, ja sen tietoisuutta ihmisten 

keskuudessa tulisi lisätä. Työn tarkoituksena on tehdä saarta koskeva alustava 

alueidenkäytön suunnitelma, joka voisi toimia pohjana tulevalle osayleiskaavalle, 

sekä lisätä saaren tunnettavuutta ja sitä kautta myös sen käyttöastetta. 

Työprosessi lähtee liikkeelle kirjallisen lähdeaineiston keräämisellä, asiantuntijoi-

den haastatteluilla ja maastoinventoinneilla. Kirjallisuutta Vartiosaaresta on ole-

massa varsin niukasti. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on laatinut muutamia 

saarta koskevia inventointeja ja suunnitelmia 1970- ja 80-luvuilla, mutta ne sisäl-

tävät jo paljon vanhentunutta tietoa. 

Lähtötietojen perusteella tehdään erilaisia inventointi- ja analyysikarttoja, joihin 

perustuen laaditaan SWOT-analyysi. SWOT-analyysiä käytetään yleisesti apuväli-

neenä strategisessa suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa. SWOT on ly-
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henne englannin kielisistä sanoista strengths, weaknesses, opportunities ja threats. 

Analyysin avulla voidaan määrittää Vartiosaaren hyvät ja huonot puolet, nykyti-

lanne, tulevaisuuden näkymät ja kehittämistarpeet. Tärkeimpien kehittämiskohtei-

den perusteella syntyy lopulta Vartiosaaren kehittämissuunnitelma, joka ottaa 

huomioon saaren erityispiirteet. 

Helsingin edustalla sijaitseva Vartiosaari on luonnoltaan hyvin monimuotoinen. 

Lähes 90 hehtaarin kokoisella saarella on reheviä lehtoja, hakamaita, puolukka-

tyypin metsiä ja kasviharvinaisuuksia, kuten rantaruttojuuri. Saarelta löytyy myös 

historiallisia kerrostumia, esimerkiksi jääkaudelta peräisin oleva siirtolohkare, 

hiidenkirnu, 1900-luvun alun maatila ja rakennustaiteellisesti arvokkaita kesähuvi-

loita. 
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2 YLEISTÄ KAAVOITUKSESTA 

Maankäytön suunnittelu ja kehittäminen perustuu eri kaavatasoille: maakuntakaa-

vaan, yleiskaavaan ja asemakaavaan. Ympäristöhallinto vastaa kaikkien kaava-

tasojen ohjauksesta ja kehittämisestä. Kaavoituksen perustana on vuonna 2000 

voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki. Lain tavoitteena on edistää kestävää 

kehitystä, mahdollistaa sellainen alueiden käyttö ja rakentaminen, että ne luovat 

edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä turvata kaikkien osallistumismahdolli-

suus, suunnittelun laatu, vuorovaikutteisuus, tiedottaminen ja monipuolinen asian-

tuntemus. (Uudenmaan maakuntakaava, selostus 2007, 11.) 

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma kunkin maakunnan alueiden käy-

töstä. Sen tarkoituksena on maakunnan kehittäminen ja useamman kunnan alueel-

la vaikuttavien maankäyttömuotojen ratkaisu ja käsittely. Maakuntakaavan lähtö-

kohtana on maakunnan pitkäjänteiseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen täh-

täävä maakuntasuunnitelma. Suunnitelma konkretisoidaan maakuntakaavan kaa-

vakartan, –määräysten ja selostuksen avulla. Selostuksessa perustellaan tehdyt 

ratkaisut ja kuvataan kaavan toteuttamisesta aiheutuvat tärkeimmät vaikutukset ja 

laadintatyön eri vaiheet. Kaavassa esitetään yhdyskuntarakenteen ja alueiden käy-

tön suuntaviivat noin 20 vuoden ajalle. Maakuntakaavassa osoitetut alueiden käyt-

töä koskevat periaatteet ja ratkaisut ovat perustana kunnan yksityiskohtaisemmalle 

kaavoitukselle, eikä kunnan kaavoituksessa voida poiketa maakuntakaavassa esi-

tetyistä kokonaisratkaisuista, esimerkiksi suuresta kaupallisten toimintojen ver-

kostosta. Maakuntakaavassa voidaan antaa myös suojelumääräyksiä esimerkiksi 

alueille, joilla on erityisiä luonnon, maiseman rakennetun ympäristön tai kulttuu-

rihistoriallisen ympäristön arvoja.  Uudenmaan maakuntakaavan laatii Uudenmaan 

liitto, ja sen vahvistaa Ympäristöministeriö. (Uudenmaan maakuntakaava, selostus 

2007, 11.) 

Maakuntakaavan perusteella kunnat laativat tarkemman yleiskaavan, jossa alueva-

raukset tarkentuvat. Yleiskaava toimii kunnan yleispiirteisenä maankäytön suunni-

telmana. Siinä luodaan puitteet tulevalle ja tavoiteltavalle kehitykselle ja esitetään 

asutuksen, palvelujen, liikenteen, työpaikkojen ja virkistysalueiden järjestäminen. 
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Yleiskaava laaditaan usein koskemaan koko kuntaa, mutta se voi koskeva myös 

tiettyä osa-aluetta, jolloin se on nimeltään osayleiskaava. Yleiskaava sisältää kart-

ta-aineiston, kaavamerkinnät ja –määräykset sekä selostuksen. (Yleiskaavoitus 

2008.) 

Helsingissä yleiskaavan laatii noin kymmenen vuoden välein kaupunkisuunnitte-

luvirasto. Tällä hetkellä Helsingissä voimassa oleva yleiskaava 2002 valmistui 

vuonna 2005 ja hyväksyttiin 19.1.2007 kaavasta tehtyjen valitusten käsittelyn jäl-

keen. Se on oikeusvaikutteinen Helsingin alueella Malmin lentokenttää lukuun 

ottamatta. Pienempiä osa-alueita koskevia osayleiskaavahankkeita on vireillä jat-

kuvasti, ja niistä tiedotetaan kaupunkisuunnitteluviraston internetsivuilla ja sano-

malehdissä. (Kaavoituskatsaus 2008.) 

Yleiskaavan perusteella laaditaan asemakaava. Asemakaavassa määritellään tar-

kasti ja lopullisesti alueen käyttötarkoitus. Siinä kerrotaan mm. mitä, kuinka pal-

jon, millä tavoin ja mihin saa rakentaa. Asemakaava voi koskea koko kaupungin-

osaa, korttelia tai vain yhtä tonttia. Kaavan laatii kunta. Maankäyttö- ja rakennus-

laissa määrätään, että asemakaavoituksessa on tähdättävä terveelliseen, viihtyisään 

ja turvalliseen elinympäristöön, palvelujen saatavuuteen ja liikenteen järjestämi-

seen. Lisäksi arvokkaat rakennukset ja luonnonympäristöt tulee ottaa huomioon ja 

niiden arvoja on suojeltava. (Asemakaavoitus 2008.) 

Kaavoitus kaikilla tasoillaan on jatkuvasti käynnissä oleva prosessi. Kaupungit ja 

kunnat kasvavat ja kehittyvät alinomaa, jolloin myös olosuhteet muuttuvat. Ilman 

kasvua koko yhteiskunta ajautuisi vähitellen taantuneeseen tilaan. Tällä perusteel-

la laajenemisen aiheuttama lisärakentaminen on välttämätöntä, ja ajantasaisen 

kaavoituksen tarkoituksena onkin löytää eri maankäyttömuodoille sopiva tasapai-

no, jossa hyödyt ja haitat on pohdittu tarkkaan. (Klinga 2001, 44.) 

Maankäytön suunnittelulla luodaan perusedellytykset ihmisten hyvinvoinnille ja 

viihtyvyydelle. Yleispiirteisen suunnittelun yhteydessä laaditut tavoitteet tulisi 

säilyttää tarkemmassa kaavoituksessa ja ennen kaikkea suunnitelmien konkre-

tisointivaiheessa eli rakentamisessa ja kunnossapidossa. Erityisesti suurten kau-
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punkien ongelmana on miten koko suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmä saa-

daan toimimaan siten, että kaupunkiympäristön kehittämistä koskevat ajatukset 

tulisivat ilmi alun perin tarkoitetulla tavalla. Tämä varmistetaan toimivalla tiedon-

kululla eri organisaatioiden ja prosessien välillä. (Sipilä & Tyrväinen 2007.) 

3 VIHERALUEIDEN MERKITYS 

Viheralueiden merkitys ympäristölle ja ihmisen fyysiselle ja psyykkiselle hyvin-

voinnille on suuri, ja erityisesti kaupunkialueilla niiden merkitys korostuu entises-

tään. Viheralueiksi tässä työssä luetaan puistot, ulkoilu-, virkistys-, retkeily- ja 

urheilualueet, viljelypalstat sekä melu- ja suojavyöhykkeet. 

3.1 Ekologinen merkitys 

Viheralueiden ekologinen merkitys kaupunkiolosuhteissa on suuri. Viheralueet 

muodostavat suojavyöhykkeitä, jotka puhdistavat ilmaa sitomalla pölyä ja muita 

ilmansaasteita, vaimentavat melua, tarjoavat eläimille pesimäpaikkoja ja kulku-

reittejä alueelta toiselle. Paremman ilmanlaadun lisäksi kasvillisuus vaikuttaa suo-

tuisasti kaupunki-ilmastoon tasaamalla ilmasto-olosuhteita. 

Rakennetuilla alueilla on omat, erikoistuneet ekosysteeminsä. Teiden vieruksilla, 

vanhoissa puistoissa ja varastoalueilla on kullakin juuri kyseisiin olosuhteisiin 

sopeutunut eliöstö, jota ei välttämättä tavata missään muualla. Monipuolinen kas-

villisuus kaupunkiympäristössä vaikuttaa suotuisasti myös eliölajien määrään. 

Jotta viheralueella olisi ekologista arvoa, sen tulisi olla riittävän suuri ja muodol-

taan mahdollisimman neliömäinen ja yhtenäinen. Ulkoilukäytössä olevat viheralu-

eet ovat usein kapeita ja pitkänomaisia, mikä ei luonnon monimuotoisuuden, laji-

en leviämisen ja luontoelämysten kannalta ole toivottavaa. Riittävän suurien ja 

yhtenäisten viheralueiden tulisi lisäksi olla yhteydessä toisiinsa. Ekologisten käy-

tävien avulla eliölajien säilyminen ja leviäminen on mahdollista. Kaupunkiolosuh-

teissa vilkkaasti liikennöidyt kadut katkaisevat usein ekologiset käytävät, jolloin 
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eliölajien liikkuvuus ja kantojen sekoittuminen estyy. Eliölajien kannalta suurin 

ongelma kaupungeissa onkin alueiden pirstoutuminen pieniksi, yksittäisiksi saa-

rekkeiksi. (Jalkanen, Kajaste, Kauppinen, Pakkala & Rosengren 1997, 153.) 

Alueen ekologinen arvo on usein ristiriidassa ihmisten kokeman viihtyisyyden ja 

käyttötarpeiden kanssa. Monipuolinen ympäristö lisää alueen käyttöä, jolloin 

maaperä kärsii kulutuksesta ja kestävämmät kasvilajit, mm. heinät, valtaavat lisää 

kasvualaa harvinaisempien lajien kadotessa. Rantojen umpeenkasvu estää näky-

män vesistöön, mikä on monien ihmisten mielestä epätoivottavaa. Raivaus taas 

osaltaan vähentää luonnon monimuotoisuutta. 

3.2 Kulttuurihistoriallinen merkitys 

Suomalaiset arvostavat luontoa ja perinteitä suuresti. Luonnon arvostus on peräi-

sin ajoista, jolloin ihmiset saivat elantonsa pääsääntöisesti luonnosta maanviljelyn, 

kalastuksen, keräilyn, metsästyksen ja karjanhoidon avulla. Menneiden aikojen 

ihailu ilmenee mm. perinnemaisemien ja vanhojen rakennusten arvostuksena. Al-

kuperäiset kulttuurimaisemat kertovat historiasta, luovat identiteettiä alueelle ja 

auttavat ihmisiä juurtumaan asuinalueelleen. Perinteiset maiseman kulttuuriele-

mentit kuvastavat aikaansa ja antavat tietoa menneistä ajoista. Näitä elementtejä 

ovat mm. hakaniityt, vanhat kujat ja tiet, muurit ja näyttävät yksittäispuut. (Jalka-

nen ym. 1997, 155.) 

Uusia asuinalueita suunniteltaessa alueiden kulttuurihistorialliset arvot tulee ottaa 

huomioon. Vanhojen kulttuurielementtien säilyttäminen ja niiden ottaminen osak-

si uutta kaupunkirakennetta rikastuttaa ympäristöä. Nykyesimerkkejä vanhan ajan 

viljelyperinnöstä ovat mm. viljelypalstat ja kaupunkipellot, joilla viljellään aurin-

gonkukkia, pellavaa ja herneitä kaupunkilaisten käyttöön. Viljelypalstojen luultiin 

muutama vuosikymmen sitten katoavan kokonaan, mutta nykyisin ne ovat erittäin 

suosittuja ja sellaisen saamiseksi on varauduttava jopa jonottamaan. (Jalkanen ym. 

1997.) Maa- ja kotieläintilat ovat erityisen suosittuja lapsiperheiden parissa, ja 

niiden avulla myös kaupunkilaislapset tutustuvat maaseudun eläimiin. Maatilojen 
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lampaat ja lehmät auttavat niityillä ja hakamailla laiduntaessaan myös kulttuu-

riympäristöjen kunnossapidossa. 

3.3 Psykologinen merkitys 

Varsinkin kaupunkialueilla viheralueiden psykologinen merkitys ihmisille on suu-

ri. Rakennetussa ympäristössä vilkas liikenne, mainokset ja kiireinen elämänrytmi 

tuottavat lukemattomia ärsykkeitä ihmisen havaittaviksi. Tutkimuksissa on havait-

tu, että kaupunkiympäristön epämiellyttäviksi paikoiksi koetaan täyteen rakenne-

tut ja vilkkaat teollisuus- ja liikennealueet, jotka vaikuttavat mielenterveyteen ja 

aiheuttavat pelkoa, ärsyyntymistä ja masennusta (Tyrväinen, Korpela, Silvennoi-

nen, & Ylen 2007). Luonnonympäristöillä on päinvastainen vaikutus. Useissa tut-

kimuksissa on todettu, että viheralueilla ja jo pelkällä luonnonmaiseman katsele-

misella on stressiä vähentävä vaikutus. Luonnossa oleskelulla on mahdollista vai-

kuttaa positiivisesti omaan terveyteensä, sillä luonnossa sijaitsevien mielipaikko-

jen on havaittu toimivan stressin ja kielteisten tuntemusten säätelijöinä. Luonnon 

suotuisaa vaikutusta terveyteen käytetään hyväksi myös mm. vanhusten ja mielen-

terveyspotilaiden hoidossa. Hoitopaikkojen yhteyteen rakennetaan puutarhoja ja 

viheralueita, joissa toipuminen on nopeampaa kuin pelkästään sisätiloissa oleskel-

lessa. Monet kulkevat myös työ- tai koulumatkansa viheralueiden kautta lieven-

tääkseen ja palautuakseen töistä aiheutuvasta stressistä ja lisätäkseen positiivia 

tuntemuksia. Luonnon tuottamat ärsykkeet kuten tuuli, kasvien muodot ja värit, 

kukkien tuoksu, sade ja auringon valo koetaan miellyttävinä, sillä ne eivät ole kei-

notekoisesti tuotettuja. (Jalkanen ym. 1997, 154.) 

Vaikka kaikenlaiset viheralueet ovat ihmisten hyvinvoinnille tärkeitä, suomalaiset 

kokevat erityisesti laajat, luonnontilaiset metsät merkittävinä elpymis- ja rauhoit-

tumispaikkoina. Metsistä haetaan rauhaa ja hiljaisuutta kiireisen elämänrytmin 

vastapainoksi. Useissa kyselyissä on havaittu, että mielipaikakseen suurin osa ih-

misistä mainitseekin mahdollisimman luonnontilaisen puiston tai lähimetsän. 

(Pelkonen & Tyrväinen 2005.) 
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Luonnonympäristöjen suunnittelussa on perinteisesti keskitytty ekologisten arvo-

jen tarkasteluun, mutta viime vuosina on kiinnostuttu ennen kaikkea alueen asuk-

kaista, sosiaalisesta ympäristöstä ja viihtyisyydestä. Kaupungin kehittämisessä 

kaupunkialueisiin liittyvät kokemukselliset arvot, kuten miellyttävät tai pelottavat 

alueet, ovat erittäin arvokasta tietoa. Luonnon kokeminen on pohjimmiltaan sub-

jektiivista, mutta viheralueiden koettujen arvojen kartoituksella voidaan kerätä 

tietoa alueista ja löytää asukkaille tärkeimmät kohteet. Tämän takia asukkaille 

tehtävät mielipidekyselyt ovat lisääntyneet huomattavasti. (Sipilä & Tyrväinen 

2007.) Luonnon merkitystä kaupunkilaisille tutkittiinkin vuonna 2007 tehdyssä 

kyselyssä, jonka perusteella yli 80 % vastanneista pitää viheralueiden merkitystä 

asumisviihtyvyyteen erittäin suurena. Kaupungistumisesta huolimatta luonnonlä-

heisyys on ihmisille tärkeää, ja jopa asuntoa ostettaessa yksi tärkeistä valintakri-

teereistä, vaikka ei välttämättä kovin tiedostettu kriteeri. (Tyrväinen ym. 2007.) 

Valtaosa ihmisistä haluaa kuitenkin nähdä asuntonsa ikkunasta vihreää luontoa 

kadun toisella puolella olevan harmaan betoniseinän sijaan. 

Kaupungeissa ihmisten kaipaama rauha ja tilantarve on lähes mahdoton tyydyttää. 

Lähiviheralueet ovat usein pieniä ja hoidettuja, joten hyötykäyttöön, vapaaseen 

oleskeluun, elpymiseen ja omaan rauhoittumiseen soveltuvia viheralueita joudu-

taan etsimään kaupungin rajojen ulkopuolelta. Rauhallisten luontokohteiden etsi-

minen kauempaa on yksi syy suomalaisten suosimien lomamökkien suosioon.  

3.4 Virkistyskäyttö 

Viheralueiden yleisin käyttömuoto on virkistys. Valtaosa ulkona vietettävästä va-

paa-ajasta käytetään viheralueilla. Pihoja, puistoja ja metsiä käytetään oleskeluun, 

leikkimiseen, kuntoiluun, sienestykseen, marjastukseen ja muihin harrastuksiin. 

Viheralueiden virkistyskäytön kannalta tärkeimmät tekijät ovat turvallisuus, mo-

nipuolisuus ja viihtyisyys. 

Myös viheralueen sijainnilla on merkitystä. Lähes puolet kaikista ulkoilukerroista 

kohdistuu enintään puolen kilometrin etäisyydelle asunnosta. Käyttökertojen lu-
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kumäärä on myös suoraan verrannollinen viheralueen läheiseen sijaintiin. (Jalka-

nen ym. 1997.) Tämän takia on tärkeää, että kaikilla asuinalueilla on viheralueita, 

jotta asukkailla on tasapuoliset mahdollisuudet niiden käyttöön. Lähiviheralueita 

käytetään erityisesti kuntoiluun sekä perheen ja ystävien yhdessäoloon. Lähivihe-

ralueet ovat usein pieniä ja ruuhkaisia, joten mm. marjastusmahdollisuuksien ja 

rauhan löytämiseksi ihmiset matkustavat kauemmas asunnostaan laajemmille vi-

heralueille. (Tyrväinen ym. 2007.) Länsi-Vantaalla tehdyn asukkaiden arvoja ja 

viheralueiden käyttöä selvittävän tutkimuksen mukaan yli 80 % kyselyyn vastan-

neista ihmisistä käytti kesäisin viheralueita vähintään 2-3 kertaa viikossa. Talvella 

viheralueita käytti 2-3 kertaa viikossa 70 % vastaajista. Kysely osoittaa, että viher-

alueita käytetään runsaasti ja säännöllisesti. (Pelkonen & Tyrväinen 2005, 53.) 

4 HELSINGIN VIHERALUEET 

4.1 Yleistä 

1900-luvun alusta lähtien Helsingin kaavoituksessa alettiin kiinnittää huomiota 

myös viheralueisiin. Kasvaneen vapaa-ajan myötä virkistys- ja ulkoilualueet koet-

tiin yhtä tärkeiksi kuin teollisuus-, asuin- ja liikennealueet, jotka aikaisemmin oli-

vat olleet kaupunkisuunnittelun lähtökohtana. 

Helsingin pinta-alasta noin kolmasosa on yleiskaavassa merkitty erityyppisiksi 

viheralueiksi. Koko kaupungin kattavaa viheralueverkostoa on suunniteltu 1900-

luvun alusta lähtien, ja se sisältää metsiä, merenrantoja, saaria, puistoja sekä katu- 

ja suojaviheralueita. Verkoston selkärangan muodostavat vihersormiksi kutsutut 

laajemmat viheraluekokonaisuudet, joita yhdistävät poikittaiset ulkoilureitit. Kor-

keimpaan hoitoluokkaan kuuluvia A1-luokan edustuspuistoja on 0,24 %, tavallisia 

puistoja noin 15 % ja C1-luokan lähimetsiä 59 % viheralueiden kokonaismäärästä 

(v. 2001). (Pursio, Islander & Haikala 2002.) 

Nykyinen viheralueverkosto ulottuu vihersormina keskustasta kaupungin reuna-

alueille asti, ja se on siten lähes kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa kävellen. 
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Helsingin laajimmat yhtenäiset viheralueet sijaitsevat kuitenkin kaupungin rajojen 

ulkopuolella Uudellamaalla. Lisäksi monet viheralueet sijaitsevat ulkosaaristossa. 

Suuri etäisyys vaikeuttaa niiden käyttöä, sillä alueelle päästäkseen on varattava 

runsaasti aikaa ja järjestettävä kuljetus. 

4.2 Historiaa 

Voimakas väestön kasvu 1900-luvun vaihteessa sekä Helsingissä että sitä ympä-

röivällä maaseudulla olivat pohjana vuonna 1946 tapahtuneelle alueliitokselle, 

jossa Helsinkiin liitettiin useita kauppaloita. Tarkoituksena oli parantaa pienten 

alueiden hallintoa, yhteisten asioiden sujuvaa hoitamista ja vähentää rakentamis-

paineita Helsingin keskusta-alueella. Lisäksi ympäryskuntien luonnonläheisyys ja 

väljyys alkoi jälleen houkutella ihmisiä ahtaan kaupunkiasumisen sijasta. (Herra-

nen, Hoffman & Turpeinen 1997.) 

Alueliitosta alettiin selvittää varsinaisesti vuonna 1928 sisäasiainministeriön toi-

meksiantona. Liitoskysymys osoittautui hyvin laaja-alaiseksi ja kohtasi paljon 

vastustusta, joten lopullisesti selvitys valmistui vasta vuonna 1940. Vaikka selvi-

tyksessä kannatettiin alueliitosta, varsinaisesti liitoksen käytännöntoimet käynnisti 

vasta jatkosota. Sodan jälkeen pääkaupunkiseudulle muutti Neuvostoliitolle mene-

tetystä Karjalasta tuhansia evakkoja, joille oli löydettävä asuinpaikka. Ensimmäi-

nen liitosasetus annettiin tämän takia nopeasti jo syksyllä 1944, ja sitä täydennet-

tiin vielä seuraavana vuonna. Vuoden 1946 alussa tapahtuneen alueliitoksen myö-

tä Helsingin pinta-ala kasvoi 130 km2:llä 163km2:iin. (Herranen ym. 1997.) Alue-

liitoksen myötä myös aiemmin Helsingin pitäjään kuulunut Vartiosaari liitettiin 

Helsinkiin. 
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Kuva 1. Helsinkiin vuosina 1946 ja 1966 liitetyt alueet. (Helsingin kaupunginmu-

seon kuva-arkisto.) 

Jo ennen alueliitosta asemakaavavirasto oli laatinut alustavan suunnitelman Hel-

singin alueelle tulevasta viheralueverkostosta. Yhtenäisen viheraluejärjestelmän 

taustalla oli 1900-luvun alussa vallalla ollut maaseudun ihannointi, joka oli saanut 

alkunsa kaupungistumisen varjopuolista eli ahtaudesta, melusta ja päästöistä (Ny-

gård 2003, 115). Lisäksi tutkimukset osoittivat, että kaupunkilaisten tärkeimpiä 

vapaa-ajankäyttö- ja liikuntamuotoja olivat kävely ja hiihto lähimaastossa. Tutki-

musten mukaisesti suunniteltu verkosto piti sisällään paljon liikuntapaikkoja, ur-

heilupuistoja ja luonnontilaisia metsiä. (Herranen ym. 1997, 210.) Tarkoituksena 

oli ulottaa yhtenäisiä vihersormia keskustasta kaupungin laidoille asti.  

4.3 Viheralueet vs. asuinrakentaminen 

Helsingissä lähes kaikki rakentamiskelpoinen maa on jo otettu käyttöön, ja raken-

tamispaineiden ja asukasmäärän kasvaessa uusia asuinalueita joudutaan nykyisin 

kaavoittamaan ja rakentamaan epäedullisemmille alueille rakennuskustannusten 

näin noustessa. Esimerkkinä tästä on mm. Arabianrannan asuinalue, joka on ra-

kennettu pehmeälle savikolle ja jonka pohjanvahvistustoimenpiteistä on aiheutu-

nut noin 85 miljoonan euron kustannukset. Arabianrannassa on noin 20 metriä 

paksu savikko, jota on stabiloitu erilaisilla sideaineseoksilla, ja lisäksi piha-alueet 
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on rakennettu kantavien laattojen päälle, jotta painumia ei syntyisi. Arabianran-

nassa savipitoinen maa on paitsi vaakasuorassa myös pystysuuntaisessa liikkeessä, 

ja tätä liikettä stabiloinnilla on pyritty estämään. (Hämäläinen 2008b.) 

Myös nykyiset viheralueet kärsivät jatkuvasta rakentamisesta. Ulkoilu- ja virkis-

tysalueista lohkotaan jatkuvasti paloja asuin- ja liikerakentamisen ja liikenteen 

hyväksi. Ennen viheralueet nähtiin pelkkinä reservialueina, jotka voitiin tarpeen 

tullen ottaa tuottavampaan käyttöön. Nykyinen kaavoituskäytäntö ja viheralueiden 

korkeampi arvostus vaikeuttavat tätä toimintaa huomattavasti. Suurin osa viher-

alueista on vahvistettu vähintään yleiskaavalla, mutta muutama kaavoittamaton 

alue keskellä viherverkostoa on jatkuvasti asuinrakentamisen uhan alla. Kaavoi-

tuksessa tärkeä tehtävä onkin löytää sopiva tasapaino vaadittavan uudisrakentami-

sen ja maisema- ja luontoarvot säilyttävän yleisen virkistyskäytön välillä. 

Viheralueverkostonsa kehittämiseksi ja resurssien kohdentamiseksi Helsinki on 

laatinut viheralueohjelman. Siinä on esitetty viheralueiden tärkeimmät tavoite- ja 

kehittämiskohteet kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Tällä hetkellä voimassa oleva 

viheralueohjelma kattaa vuodet 1999–2008. Ohjelmassa on määritelty, että asu-

kasta kohti Helsingissä tulisi olla 17 m2 viheralueita. Viheralueohjelman toteutu-

mista seurataan ja siitä raportoidaan päättäville lautakunnille kolmen vuoden vä-

lein. Ensimmäisessä seurantaraportissa vuosilta 1999–2001 todetaan, että viher-

alueiden määrä asukasta kohti on kolmessa vuodessa vähentynyt 15,2 m2:stä 15 

m2:iin. Syynä muutokseen pidetään kaupungin kasvua ja uusien asuinalueiden 

rakentamista ja vanhojen täydennysrakentamista. Nykyisin kaupunkisuunnittelun 

suuntauksena on rakentaa tiiviitä asuinalueita, ja vanhoja asuinalueita pyritään 

tiivistämään. Tiivistäminen tarkoittaa käytännössä uusia rakennuksia, ja ne raken-

netaan sinne, missä tilaa on eli nykyisille viheralueille. (Pursio ym. 2002.) 

Viheralueiden jatkuva väheneminen kasvattaa jäljelle jäävien viheralueiden kuor-

mitusta. Ruuhkautuessaan viheralueiden ennen positiivisiksi koetut arvot, kuten 

rauha ja luonnonmukaisuus, saattavat kadota. Ruuhkautuneiden ulkoilualueiden 

kasvillisuus kärsii liiasta kulutuksesta, ja alueet koetaan epämiellyttävinä, jolloin 

niiden virkistysarvo laskee ja käyttö jää vähemmälle. Ruuhkautuneiden alueiden 
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kunnossapitoon kuluu myös enemmän rahaa puhtaanapidon ja kasvillisuuden suu-

remman hoitotarpeen vuoksi. (Pelkonen & Tyrväinen 2005.) 

Helsingin kaupungin seuraavien vuosien tavoitteena on rakentaa vuosittain 5000 

asuntoa. Nykyinen asuintuotantovauhti on noin 2000–3000 asuntoa vuodessa, jo-

ten uusi tavoite on kova, mutta asuntopoliittisesti varsin perusteltu. Nykyinen 

yleiskaava ei mahdollista tavoitteen täyttymistä kovinkaan montaa vuotta, sillä 

rakentamiselle varatut maa-alueet alkavat olla jo käytetty. Tämän takia joudutaan 

laatimaan uusia osayleis- ja asemakaavoja, jotta maankäytön muutokset olisivat 

lainvoimaisia. 

Vuonna 2008 käyttöön otettava Vuosaaren satama lopettaa satamatoiminnan ny-

kyisillä alueilla Helsingin keskustassa. Suurin osa suunnitelluista uusista asuinalu-

eista tulisi sijaitsemaan juuri näillä entisillä teollisuus- ja satama-alueilla, kuten 

Jätkäsaaressa, Keski-Pasilassa, Öljysatamassa ja Kalasatamassa. Sen sijaan muun 

muassa Viikkiin, Kuninkaantammeen ja Vuosaareen suunniteltu lisärakentaminen 

sijoittuisi nykyisille viheralueille. (Karvinen 2006, 28–29.) Jätkäsaaresta ja Kala-

satamasta on molemmista suunniteltu 15000 asukkaan asuinalueita. Keskusta-

alueilla sijaitsevat entiset teollisuusalueet ovat arvokasta tonttimaata, mutta niiden 

kohdalla joudutaan usein tekemään mittava ja kallis maaperän puhdistus ennen 

kuin teollisuuspäästöjen saastuttama maa saadaan terveydelle vaarattomaan ja 

asuinrakentamiseen soveltuvaan kuntoon. 

Helsingin valtioneuvosto päätti kesäkuussa 2007 Sipoon lounaisosan ja Vantaan 

kaakkoisosan liittämisestä Helsinkiin tonttipulan helpottamiseksi. Päätös johti 

vilkkaaseen julkiseen keskusteluun ja moniin valituksiin, jotka lopulta hylättiin 

korkeimmassa hallinto-oikeudessa. (Kaavoituskatsaus 2008.) Korkeimman hallin-

to-oikeuden 15.1.2008 tekemän päätöksen Lounais-Sipoon liittämisestä Helsinkiin 

on arveltu vähentävän viheralueille rakentamista, ja samalla helpottavan kiistan-

alaisten alueiden, kuten Kivinokan ja Vartiosaaren, kaavoitusta (Hämäläinen 

2008a). Lounais-Sipooseen on alustavasti suunniteltu useamman tuhannen hengen 

asuinaluetta, mutta alue on haasteellinen rakennettava maaperänsä ja läheisen Na-

tura-alueen takia. 
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4.4 Helsingin vihersormet ja saaristo 

Helsingin yleiskaavaan merkityt viheralueet muodostavat vihersormiksi kutsuttuja 

nauhamaisia alueita. Vihersormien tarkoituksena on tarjota yhtenäinen kulku vi-

heralueita pitkin kaupungin eri osien välillä. Kaupungin suunnitelmissa on laatia 

vihersormille oikeusvaikutteiset viheralueasemakaavat, jotta ne säästyisivät raken-

tamiselta. 

Vihersormia Helsingissä on seitsemän. Omaksi kokonaisuudekseen on merkitty 

itäisten kaupunginosien ranta-alueet. Itä-Helsingin alueella yhtenäinen viheralue-

verkosto kulkee tällä hetkellä Laajasalosta merenlahtien ja salmien välityksellä 

Vartiokylänlahdelle ja sieltä Mustavuorelle. Verkosto katkeaa ainoastaan Vartio-

saaren kohdalla. Itä-Helsingin ainoat laajat, yhtenäiset ja kaavalla vahvistetut vir-

kistysalueet sijaitsevat Vuosaaressa. Myös ranta-alueelle Tammisalon läheisyyteen 

on kaipailtu laajempaa virkistysaluetta, ja Vartiosaari olisi siihen tarkoitukseen 

hyvä vaihtoehto. 

Ranta- ja saaristovyöhyke muodostaa Helsingissä oleellisen viheraluekokonaisuu-

den. Rikkonainen rantaviiva ja sisämaahan tunkeutuvat merenlahdet saavat aikaan 

sen, että meri on fyysisesti lähellä monia asukkaita. Vesielementti on merkittävä 

kaupunkikuvan elävöittäjä. Ranta-alueet ovatkin yksi erityisesti suojeltava ja tar-

koin suunniteltava maankäyttökohde kaupunkirakentamisessa. Erityisesti luonnon-

rannat ovat yksi merkittävämmistä arvoista pääkaupunkiseudun maisemassa. Kal-

liorannat, rantaniityt ja -metsät ovat ainutlaatuisia virkistysalueita, joissa kaupun-

kilainen voi nauttia luonnosta ja hiljaisuudesta. (Klinga 2001, 18.) 

Helsingin sijainti meren äärellä ja sen edustalla sijaitsevat noin 300 saarta tarjoai-

sivat erinomaiset puitteet laajallekin virkistyskäytölle, mutta ongelmana on saaris-

ton hankala saavutettavuus ilman omaa venettä. Kaupunki on järjestänyt useisiin 

saariin vene- ja maihinnousupaikkoja sekä veneilyreittejä, mutta nämä ovat vain 

pienen joukon käytössä. (Vesiliikenteen hallinnointia selvittelevän työryhmän 

esitys 2006.) Julkinen vesiliikenne on vain muutamaan saareen, mikä rajoittaa 

huomattavasti ilman venettä olevien ihmisten virkistysmahdollisuuksia saaristos-
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sa. Ne saaret, joihin on julkinen liikenneyhteys, ovat varsinkin kauniina kesäpäi-

vinä hyvin suosittuja retkikohteita. Saariston vapaata käyttöä rajoittaa myös se, 

että osa saarista on rauhoitettu luonnonsuojelualueiksi tai ne ovat esimerkiksi ve-

neseurojen yksityiskäytössä tai armeijan sotilasalueita. (Kopomaa 1995, 30–31.) 

5 VARTIOSAAREN HISTORIA 

5.1 Varhaisimmat tiedot 

Varhaisin merkki ihmisen toiminnasta Vartiosaarella on saaren lounaisosassa si-

jaitseva hautaröykkiö, jonka arvellaan olevan peräisin esiroomalaiselta rautakau-

delta 500-0 eaa. Suomessa kalastusta harjoittanut väestö alkoi esiroomalaisella 

rautakaudella harjoittaa myös maanviljelyä, ja vainajat oli tapana haudata suuriin 

röykkiöihin. Tarkempia tutkimuksia haudasta ei ole vielä kuitenkaan tehty. (Man-

sikka 2005.) 

Keskiajalta lähtien Vartiosaari kuului Helsingin pitäjään, ja maat jaettiin Botbyn ja 

Degerön kylille. 1500-luvun asiakirjoissa saaren nimi tunnettiin muodoissa Wor-

döö ja Wårdzhöö, kunnes se 1700-luvulla vakiintui kartoissa muotoon Vådö. Tä-

män nimen on arveltu viittaavan viikinki- tai keskiaikaiseen vartiointisaareen, ja 

saaren näin ollen kuuluneen Slottsbackenin linnan eli Vartiokylän linnavuoren 

puolustusjärjestelmään. Vartiokylänlahdella sijaitsi tuohon aikaan Helsingin tär-

kein satama, joten linna oli jatkuvasti altis vihollisten hyökkäyksille. Vartiosaaren 

sijainti oli linnan puolustuksen kannalta ihanteellinen, sillä vihollisen oli Vartio-

kylänlahdelle päästäkseen ohitettava Vartiosaari suhteellisen läheltä eikä piilou-

tumisen mahdollisuutta ollut. Vartiosaaren korkeimmalta kohdalta oli lisäksi laajat 

näkymät ympäröivään saaristoon, ja vihollisen lähestyessä kalliolla sytytettiin 

merkkituli, jolla linnaa varoitettiin mahdollisesta vaarasta. (Leppänen 2005.) 

Vartiosaaren varhaisesta asutuksesta ja maankäytöstä on saatu tietoa isojakotoi-

menpiteiden yhteydessä piirretyistä maanjakokartoista. Näiden perusteella saaren 

länsiosassa ei ollut rakennuksia 1700-luvun lopulla eikä itäosassa vielä 1840-
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luvullakaan. Vuoden 1872 Helsingin ympäristön saaristokartassa saareen on mer-

kitty kolme asuinrakennusta, jotka sijaitsivat viljelysalueiden laidoilla ja olivat 

todennäköisesti kantatilojen torppia. (Mansikka 2005.) 

!700-luvulla saarta käytettiin kalastukseen ja pienimuotoisesti karjan laiduntami-

seen ja 1800-luvulla lisäksi maanviljelyyn. Peltoaukiot sijaitsivat jo silloin saaren 

keskiosissa samoilla alueilla kuin nykyisin. (Mansikka 2205.) 

5.2 Huvila-asutus 

Helsingin saaristoon alkoi 1800-luvulta lähtien varakkaan kaupunkiporvariston 

synnyttyä rakentua kesähuviloiden vyöhyke. Kaupungistuminen ja väestönkehitys 

johtivat keskiluokan säännölliseen kesänviettoon maaseudulla ja saaristossa. Kau-

pungin epäterveellinen ilma ja ahtaus myös osaltaan aiheuttivat sen, että ihmisten 

piti päästä kesäksi pois kaupungista, eikä kaupunkiin jäämistä pidetty edes sosiaa-

lisesti hyväksyttävänä. Helsinkiläisporvaristo suuntasi usein juuri saaristoon sen 

läheisen sijainnin takia ja koska siellä oli vielä tuohon aikaan vapaita tontteja sekä 

ostettavana että vuokrattavana. Kaupunkikoti oli tapana sulkea koko kesäksi, ja 

huvilalle muuttivat niin isännät kuin palvelusväkikin. Kesän aikana porvaristo 

keskittyi sosiaaliseen kanssakäymiseen, veneretkiin ja terveydenhoitoon uinti- ja 

kävelyretkien avulla. (Nygård 2003.) 

Ratkaiseva tekijä huvila-asutuksen yleistymisessä oli säännöllisen höyrylaivalii-

kenteen kehittyminen. Itä-Helsingissä liikennöi 1900-luvun vaihteessa säännölli-

sesti kolme höyrylaivaa, joilla kaikilla oli useita vuoroja päivässä. Saaristo oli 

höyrylaivojen ansiosta kaikkien saavutettavissa päivittäin. (Nygård 2003.) 

Vartiosaari alkoi saada huvila-asutusta 1900-luvun vaihteen jälkeen. Viereinen 

Laajasalo oli asutettu ensin 1800-luvun lopussa parempien kulkuyhteyksien vuok-

si. Ensimmäinen huvilapalsta erotettiin Uppbyn tilasta vuonna 1891. Niemien 

kärjet palstoitettiin ensimmäisinä parhaiden näköalojen vuoksi, ja niille rakennet-

tiin huviloita. Isoimpia palstoja lohkottiin myöhemmin pienemmiksi, yleensä noin 
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hehtaarin kokoisiksi alueiksi. Saaren palstoitus jatkui aina 1950-luvulle asti. 

(LIITTEET 1 ja 2.) Rakennetut huvilat edustivat pääasiassa jugendia ja klassismia, 

mutta myös eri tyylisuuntien omalaatuista sekoittamista käytettiin paljon. (Helsin-

gin saaristo ja merialue 1996.) 

  

Kuvat 2 & 3. Vartiosaaren rakennuskantaa 1900-luvun alkupuolelta. 

Huvilakulttuurin rappeutuminen ja höyrylaivaliikenteen loppuminen käytännössä 

jättivät Vartiosaaren oman onnensa nojaan, ja sen käyttö väheni huomattavasti 

vuosikymmeniksi. Vuoden 1946 alueliitoksessa myös Vartiosaari liitettiin Helsin-

kiin (Herranen ym. 1997). 
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6 INVENTOINTI 

6.1 Sijainti 

Vartiosaari kuuluu Helsingin itäiseen sisäsaaristoon, ja se sijaitsee Yliskylän ja 

Laajasalon itäpuolella yhdeksän kilometrin päässä keskustasta. Jatasalmi, Re-

posalmi ja Ramsinsalmi erottavat saaren mantereesta, jonne on matkaa paikoitel-

len vain noin 100 metriä. Vartiosaaren lähisaaria ovat mm. Malkasaari, Iso Koivu-

saari, Villinki ja Iso Villasaari. 

 

Kuva 4. Vartiosaaren sijainti (http://maps.google.fi/) 

Vartiosaaren pinta-ala on 82 hehtaaria, ja se on Helsingin neljänneksi suurin saari. 

Saari on koillis-lounaissuunnassa pituudeltaan 1400 m ja luode-kaakkosuunnassa 

1000 m. Helsingin kaupunki omistaa saaren maa-alasta 90 % ja loput 10 % ovat 

yksityisten omistuksessa. Saari on lisäksi yksi harvoista Helsingin edustan saaris-

ta, joka ei ole kokonaisuudessaan luonnonsuojelualue tai armeijan käytössä ja si-

ten suljettu siviilihenkilöiltä. (Mansikka 2005.) 
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Kuva 5. Ilmakuva Vartiosaaresta (http://maps.google.fi/) 

6.2 Luonnonolot 

6.2.1 Topografia ja maaperä 

Maaperä on pääasiassa ohuen irtomaakerroksen peittämää kalliota, ja kalliopaljas-

tumia on runsaasti erityisesti saaren korkeimmilla alueilla koillisosassa. Kallioperä 

on graniittia. Lounaisosassa on lisäksi kitkamaita ja saaren keskiosassa saven-

lievealue, joka on paksuudeltaan 1-3 m ja paikoin ojitettu. (LIITE 3.) 

Saaren pinnanmuodot ovat saaristoseudulle tyypillisesti erittäin vaihtelevia. 

Maanpinnan korkeus on 0-32 metriä merenpinnasta, ja kalliomäkiä on paljon saa-

ren pohjoisosassa. Eteläosa ja saaren keskellä oleva laakso ovat suhteellisen loivia 

alueita. (LIITE 4.) 
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6.2.2 Kasvillisuustyypit 

Suomi on jaettu kymmeneen luonnonpiirteiltään yhtenäiseen maisemamaakun-

taan, ja Vartiosaari kuuluu Suomenlahden rannikkoseudun maisemamaakuntaan. 

Sijainnin ja ilmaston perusteella Vartiosaari luokitellaan kuuluvaksi Etelä-Suomen 

kasvillisuusvyöhykkeeseen. 

Vartiosaari on luonnonoloiltaan varsin vaihteleva (LIITE 5). Kasvillisuus vaihte-

lee rehevästä lehdosta karuihin kallioihin. Valtaosa puustosta on iältään yli 90 

vuotta. Helsingin rakennusvirasto on laatinut Vartiosaarta koskevan luonnonhoito-

suunnitelman vuosille 2000–2009 (Mansikka 2005). Suunnitelman mukaisesti 

saaren itäosassa tehtiin harvennushakkuita 2000-luvun alussa, ja siellä kasvaa 

nuorta männikköä. 

Vallitsevina kasvillisuustyyppeinä saarella ovat mustikkatyypin tuore kangasmetsä 

ja kuivahko puolukkatyypin kangas. Tyypillisimpiä kasveja tuoreella kankaalla 

ovat kerros- ja sulkasammal, mustikka, metsämansikka ja oravanmarja. Valtapuu-

na on metsäkuusi, ja tiheitä kuusikoita on erityisesti saaren pohjoisosassa ja kaak-

koisosassa kotkansiipilehdon pohjoispuolella. Puolukkatyypin metsien valtapuu 

on mänty, ja valtalajeina ovat puolukka, kanerva, kangasmaitikka, mustikka ja 

pohjakerroksessa kynsi- ja kerrossammal sekä erilaiset jäkälät. 

Vartiosaaren korkeimmat kohdat ovat saaren lounaisosassa ja 32 metriä meren-

pinnan yläpuolella. Nämä alueet kasvavat kuivaa kalliometsää ja puolukkatyypin 

kangasta. Valtapuuna on mänty, kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti puolukkaa, 

variksenmarjaa sekä kanervaa ja pohjakerroksessa jäkäliä. Näköalapaikalla kasvaa 

lisäksi kivikkoalvejuurta ja kalliokieloa. Kuivilla kallioalueilla maa- ja kasvilli-

suuskerrokset ovat erittäin ohuita, minkä takia kulutuskestävyys on heikko. 
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Kuva 6. Polku kulkee kulutusherkässä maastossa. 

Saaren eteläosassa on rehevä kotkansiipilehto ja tervalepikkö. Koska lepät pudot-

tavat lehtensä vihreinä, alla oleva maaperä on erityisen ravinteikasta ja siten kot-

kansiiville sopivaa kasvuympäristöä. Kosteutta alueelle tuo sen läpi virtaava puro. 

Lehdossa on runsaasti vanhoja pökkelöitä ja lahopuita. Lehto on näyttävän näköi-

nen paitsi kesällä, jolloin noin metrin korkuisiksi kasvavat kotkansiivet ovat täy-

dessä pituudessaan, niin myös talvella, jolloin erilliset, ruskeat itiölehdet korista-

vat maisemaa. Lehdossa kasvaa myös mm. lehtokorte, keltavuokko, rantayrtti ja 

pystykiurunkannus, ja siellä on tavattu harvinainen punainen muunnos valko-

vuokosta. (Leppänen 2005.) 

 

Kuva 7. Kotkansiipilehto syksyllä 
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Saaren keskiosassa savikkoalueella on viljelty maita jo 1700-luvulla. Pelloilla 

viljeltiin viljaa vielä 1970-luvulla, ja kylvötyöt tehtiin hevosvoimin. Alueella on 

nykyisin noin 100 viljelypalstaa, vajaakäyttöisiä peltoja ja perinnebiotooppina 

pidettäviä hakamaita. Aikaisemmin hakamaille tuotiin lampaita kesäksi laidunta-

maan, mutta vuonna 2005 käytäntö lopetettiin, sillä kaupunki ei enää palkannut 

ketään eläimiä vahtimaan ja niistä huolehtimaan (Leppänen 2005). Laidunnuksen 

puutteessa perinnemaisemaa edustavat niityt ovat alkaneet hiljalleen kasvaa um-

peen (Saavalainen 2006). Viljelypalstat ovat kaikki käytössä, ja niitä kaivattaisiin 

lisääkin. 

 

Kuva 8. Vajaakäyttöinen pelto- ja viljelypalsta-alue 

 

Kuva 9. Hakamaa 
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Rannat ovat paikoin laajan kaislikon ja ruovikon peitossa, ja kapeat salmet Poika-

saareen ja Tervaluodolle ovat kasvaneet hiljalleen umpeen. Saaren länsipuolella 

rannat ovat muokkautuneet rakentamisen takia, mutta itäosa on säilynyt luonnonti-

laisena, ja siellä ranta- ja vesikasvien lajimäärä on runsas. Sunnanvikin huvilan 

edustalla ranta on hiekkapohjainen, saaren itäpuolella kallioinen ja jyrkkäpiirtei-

nen ja itä- ja luoteisosissa pääasiassa liejuinen ja loivapiirteinen. Rannoilla kasva-

via lajeja ovat mm. käärmeenkieli, särmäputki, lehtomaitikka, rantavehnä, suo-

lasolmukki ja kaislat. 

Rantaruttojuuri 

Vartiosaaresta on löydetty Suomen ainoa rantaruttojuuren (Petasites spurius) kas-

vupaikka. Saaren etelärannalla on pieni, kooltaan noin 0,1 hehtaarin kokoinen 

hiekkainen rantaniitty, jolla kasvaa Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi luokitel-

tu rantaruttojuuri. Baltiassa tämä aikaisin keväällä pienin, keltaisin kukin kukkiva 

kasvi on jo jokseenkin yleinen. Kukinnan jälkeen kasvi on varsin huomaamaton, 

ja sen lehdet hukkuvatkin lähes kokonaan rantaheinikon kätköihin. Luonnonsuoje-

lulain nojalla alue on määritelty luonnonsuojelualueeksi vuonna 1995. (Leppänen 

2005.) 

 

Kuva 10. Rantaruttojuuren kasvupaikka 
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6.2.3 Eläimistö 

Eri lepakkolajit viihtyvät saaressa hyvin, sillä sieltä löytyy niiden asuinympäris-

töksi sopivia vanhoja puutaloja, pihapiirejä ja kuusikoita. Vakituisesti saaressa 

pesivät pohjanlepakko, korvayökkö, vesisiippa ja viiksisiipat. Kaupungin ympäris-

tökeskus on määritellyt Vartiosaaren yhdeksi Helsingin tärkeimmistä lepakkoalu-

eista. (Helsingin lepakkolajisto ja tärkeimmät lepakkoalueet vuonna 2003.) Muita 

nisäkkäitä saarella ovat myyrät, rotat ja hiiret. 

Myös linnusto saarella on monilukuinen, lähes kaikki Helsingissä pesivät linnut 

on havaittu saaressa. Saaressa vakituisesti asuvia lajeja ovat mm. puukiipijä, ran-

tasipi, kultarinta, palokärki ja huuhkaja. 

Satunnaisesti saaressa on tavattu myös hirviä, kettuja, metsäjäniksiä ja rusakoita, 

jotka ovat tulleet saareen joko uimalla tai talvella jäitä pitkin. 

6.3 Rakennuskanta 

Saaren rakennuskanta koostuu rannoilla olevista pääasiassa viime vuosisadan alun 

kesäkoti- ja huvilarakennuksista, joista suurella osalla on rakennustaiteellista ar-

voa. Museovirasto esittikin vuonna 2006 Vartiosaaren huvilavyöhykettä valtakun-

nallisesti merkittävistä kulttuurikohteista laadittavalle uudelle listalle. Listalla oli 

kuitenkin jo vastaava huvilavyöhyke läheisestä Itä-Jollaksesta, joten Vartiosaaren 

huviloita ei listalle merkitty.  

Vartiosaaressa on tällä hetkellä noin 160 rakennusta, joista 57 on asuin- tai huvi-

lakäytössä ja muut erilaisia piharakennuksia (varastoja ja saunoja). Asuinkäytössä 

olevista rakennuksista Helsingin kaupunki omistaa 31 ja yksityiset 26. (LIITE 4.) 

Ympärivuotisia asukkaita saarella on 11 talossa yhteensä 26 henkeä (v. 2006). 

Kaupunki inventoi omistamansa rakennuskannan vuonna 1981. Kaupungin omis-

tamat rakennukset ovat kaupungin laitosten, mm. nuorisoasiainkeskuksen ja las-



 25 
 

tensuojeluviraston käytössä tai vuokrattuina eri yhteisöille kunnossapitovelvolli-

suutta vastaan. (Leppänen 2005.) 

Varhaisin yhä käytössä oleva huvilarakennus on vuodelta 1890, mutta valtaosa 

huviloista on rakennettu 1910- ja 1920-luvuilla. Huomattava osa Vartiosaaren 

huviloista on rakennustavoiltaan hyvin vaatimatonta, mutta joukkoon mahtuu 

myös muutama edustava esimerkki jugendin ja klassismin tyylisuunnista. Viimei-

sin saarelle rakennettu asuintalo on vuodelta 1960. (Helsingin saaristo ja merialue 

1996.) Yksityisten omistamat rakennukset ovat suhteellisen hyvässä kunnossa, 

kun taas osa kaupungin omistamista taloista on päässyt rapistumaan käyttämättö-

myyden ja hoitamattomuuden takia. Kaupungin omistamien rakennusten vuokra-

ehtona olevan kunnossapitovelvollisuuden noudattaminen ja sen toteutumisen 

valvonta vaikuttaa olevan vaatimatonta. Osassa rakennuksista maali on pahasti 

rapistunut, ja niissä, missä kunnossapidosta on huolehdittu, rakennuksen alkupe-

räinen ulkonäkö on huomattavasti muuttunut. Esimerkiksi kirkkaan siniseksi maa-

lattu huvila pistää muun rakennuskannan joukosta tehokkaasti silmään. 

Sunnanvikin huvila 

Vuonna 1920 rakennettu kaksikerroksinen Sunnanvikin huvila edustaa hyvin ai-

kakaudelle tyypillistä klassismia. Siinä on erkkerimäiset ikkunat, koristeltu ham-

maslista ja pylväiköllä varustettu kuisti. Se on toiminut ennen Alko Oy:n loma-

keskuksena ja nykyisin AKAVAn jäsenten lomapaikkana. Rakennusta on myös 

vuokrattu erilaisiin tapahtumiin, mm. häiden pitopaikaksi. 
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Kuva 11. Sunnanvikin huvilan takapiha 

Huvilaan kuuluu laajahko, alas rantaan viettävä puutarha, joka on hoidon puut-

teessa päässyt villiintymään. Huvilan edustalla maanpintaa on tasoitettu ja teras-

soitu luonnonkivistä tehdyn tukimuurin avulla. Monet puutarhakasveista ovat si-

perialaista alkuperää, joten ne ovat kestäneet kylmyyttä ja pärjänneet laiminlyön-

neistä huolimatta. Puutarhaan on istutettu mm. sembramäntyä ja idänkanukkaa. 

Lähellä sijaitsee saaren talonmiehen asuntona toiminut rakennus, jonka ensimmäi-

nen kerros on rakennettu vanhan navetan kivijalalle. Navetta on rakennettu 1800-

luvulla, ja se on muutettu asuinkäyttöön vuosina 1950–55, jolloin rakennukseen 

vedettiin sähkö- ja vesijohdot. 

  

Kuva 12. Entinen talonmiehen asunto Kuva 13. Sunnanvikin puutarha 
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Reposalmen huvila 

Mansardikattoinen, 1 ½-kerroksinen huvila on yksi saaren harvoista ympärivuoti-

sesti asutuista rakennuksista. Se on rakennettu 1920-luvulla ja muutettu talviasut-

tavaksi 50-luvulla. Rakennuksessa on nähtävissä vielä joitain jugend-tyylille omi-

naisia piirteitä, mm. ikkunajako on tyypillistä jugendia. Suurella ja hyvin hoidetul-

la puutarhatontilla on myös puuleikkauksilla koristeltu huvimaja. Tontin erottaa 

yleisestä polusta verkkolanka- ja pensasaita. 

 

Kuva 14. Reposalmen huvila 

Vådötorppet 

Vanhan maatilan päärakennus on suurikokoinen 2 ½-kerroksinen jugendhuvila. 

Vuonna 1900 rakennetun talon julkisivua hallitsevat kuistit ja parvekkeet. Pylväät 

ja kaiteet on koristeltu runsain puuleikkauksin ja maalatuin ornamenttikuvioin. 

Rakennusta on kunnostettu moneen otteeseen. 

Tilaan kuuluvat myös tiilirakenteinen talli vuodelta 1918, lato, tilanhoitajan asun-

tona toiminut torppa ja piharakennus. Maanviljely tilalla loppui vasta 1970-luvulla 

(Helsingin saaristo ja merialue, 1996). Päärakennus on tällä hetkellä yksityisomis-

tuksessa, mutta muut rakennukset kuuluvat kaupungille. Päärakennus yhdessä 
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läheisten maatalousrakennusten ja peltomaiseman kanssa muodostavat idyllisen 

1800- ja 1900-lukujen vaihteen välisen maalaismaiseman. 

  

Kuvat 15 & 16. Vådötorpetin päärakennus 

  

Kuva 17. Talli       Kuva 18. Vanhoja maataloustyökaluja 

6.4 Verkostot 

Rakennetut kadut puuttuvat Vartiosaaresta kokonaan, sillä ajoneuvoliikennettä 

alueella ei ole sillan puuttuessa. Kapea polkuverkosto sen sijaan kattaa koko saa-

ren, vaikka vakituiset asukkaat ovatkin paikoin sulkeneet maidensa läpi kulkevia 

teitä. Polut on rakennettu 1910–20-luvuilla, ja pääreitit ovat kivituhkapäällysteisiä 
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ja reunustettu luonnonkivillä. Vaikka polkuja pitkin saaren kiertäminen onnistuu 

mainiosti, rannat ovat hankalasti saavutettavissa. Polkuverkosto painottuu saaren 

keskiosiin, koska yksityisten omistamat tontit estävät kulkemisen rannoilla. Pai-

koin polut kulkevat vaikeakulkuisessa maastossa, kallioilla ja kivikossa, joten 

saaren kiertäminen ei sovi liikuntaesteisille. Jyrkimpiin paikkoihin saarelaiset ovat 

rakentaneet kaiteettomia puuportaita, mutta ne ovat erityisesti sateella ja talvella 

liukkaita ja jopa vaarallisia. 

  

Kuva 19. Käyttökelvottomat portaat   Kuva 20. Pääreittiä 

Saareen on vedetty sähkö- ja puhelinverkko, mutta yleistä katuvalaistusta saarella 

ei ole. Suurin osa taloista saa vetensä omasta kaivostaan, mutta saaressa on myös 

maanpäällinen kesävesijohto. Muutamassa talossa on lisäksi saostuskaivolla va-

rustettu viemäri. 

Luontopolku 

Saareen avattiin vuonna 2000 luontopolku, jolla on 13 kohdetta ja pituutta runsaat 

kaksi kilometriä. Polku kiertää koko saaren ja sen varrelle on kerätty erilaisia 

luonnon harvinaisuuksia ja merkkejä saaren historiasta, esimerkkeinä höyrylaivan 
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odotushuone, jatulintarha, viikinkiaikainen merkkitulipaikka, tapionpöytä, hiiden-

kirnu ja kotkansiipilehto. Polun ideoivat ja toteuttivat kaksi Vartiosaari-seuran 

aktiivista jäsentä, ja se on valittu Suomen parhaaksi asukaslähtöiseksi luontopo-

luksi vuonna 2002 Hymy-lehden järjestämän kilpailun perusteella. (Leppänen 

2005.) 

  

Kuva 21. Suuri siirtolohkare  Kuva 22. Kaiteella suojattu hiidenkirnu 

6.5 Liikenneyhteydet 

Vartiosaareen ei ole ympärivuotista julkista liikenneyhteyttä, vaikka saarta ympä-

röivät Jatasalmi, Reposalmi ja Ramsinsalmi ovatkin veneilijöiden vilkkaassa käy-

tössä kauttakulkureitteinä. Kesäisin saareen kulkee muutaman kerran päivässä 

yksityisen liikennöitsijän omistama vesibussi, joka lähtee Hakaniemestä ja saapuu 

Reposalmen laituriin. Pääyhteyslaiturit Reposalmessa ovat Helsingin kiinteistövi-

raston omistuksessa, ja ne toimivat myös huoltolaitureina. Asukkaat ovat lisäksi 

itse rakentaneet pieniä, puisia laitureita omaan käyttöönsä. 
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Kuva 23. Korjaamisen tarpeessa oleva laituri 

Vartiosaari-seura on kunnostanut vierailijoiden käyttöön kaksi soutuvenettä, jotka 

ovat kesäisin ilmaiseksi käytettävissä (Leppänen 2005). Siltayhteyttä saareen ei 

myöskään ole, mikä osaltaan on auttanut saaren luontoarvojen säilymistä, mutta 

toisaalta vähentänyt alueen virkistyskäyttöä. 

Mantereen puolella Reposalmen ylityspaikan kohdalla on kaksi pysäköintialuetta 

autoilijoita varten. Toinen sijaitsee rannassa aivan venevalkaman vieressä ja toi-

nen noin 200 metrin päässä rannasta Reposalmentien ja Ilomäentien risteyksessä. 

Vakituiset asukkaat käyttävät kesällä omia veneitään ja talvisin kulkevat jäitä pit-

kin. Kelirikkoaikaan jäälle on tehty polku lankuista, joita pitkin on turvallisempaa 

kulkea. Aina lankutkaan eivät ole riittävän turvallisia, joten osan vuotta saarelais-

ten pääsy mantereelle on hyvin hankalaa ja joskus jopa mahdotonta. Moottori-

kelkkailu on kielletty Helsingin edustalla, mutta Vartiosaaren asukkailla on poik-

keuslupa moottorikelkan käyttöön suurempien tavaroiden kuljetusta varten. (Lep-

pänen 2005.) 
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6.6 Nykykäyttö ja käyttäjäryhmät 

Vartiosaaren marja- ja sienimaastot ovat erinomaiset, joten se on erityisesti loppu-

kesällä ja syksyllä keräilijöiden suosiossa. Kesällä pääkäyttäjäryhmänä ovat koulu-

laiset, joille nuorisoasiainkeskus järjestää leirejä ja kursseja. Ympäröivät vedet 

ovat myös harrastelijakalastajien käytössä. Talvella Vartiosaarta rajaavat salmet 

jäätyvät, ja ne ovat suosittuja hiihto- ja kävelyreittejä. 

Vartiosaaren tarjoamat harrastus- ja virkistysmahdollisuudet ovat hyvät, mutta 

käyttäjäkunta ei ole kovin suuri. Kaupungin tiedotus saaresta on lähes olematonta, 

ja tieto saaren olemassaolosta onkin levinnyt enimmäkseen kävijältä toiselle. Toi-

nen syy vähäiselle käytölle on saaren hankala saavutettavuus ilman omaa venettä. 

Vartiosaari-seura 

Vartiosaaren tunnettavuuden ja käytön lisäämiseksi perustettiin vuonna 1994 re-

kisteröity Vartiosaari-seura, jossa on runsaat 100 jäsentä. Vuosituhannen vaihtees-

ta lähtien toiminta on virinnyt uudelleen pienen aktiivisen joukon toimesta. Seura 

on järjestänyt mm. jo jokavuotiseksi muodostuneen ja kaikille avoimen Vartiosaa-

ri-päivän, taidetapahtumia, muutaman soutuveneen yleiseen käyttöön saarelle pää-

syä varten ja rakentanut retkeilijöiden tarpeisiin mm. laavun ja grillikatoksen. Var-

tiosaari-päivänä saarelle on ilmainen venekyyti, musiikkiesityksiä, latotansseja 

tallilla ja muuta ohjelmaa. Lisäksi seura on ideoinut ja toteuttanut saarelle luonto-

kirkon, jossa pidetään kesällä jumalanpalveluksia ja suosittuja retriittejä. Seura 

vastustaa saaren kaavoitusta asuinkäyttöön, ja on kerännyt adresseja saaren virkis-

tyskäytön lisäämiseksi. 
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Kuva 24. Luontokirkko 

7 KAAVOITUSVAIHEET 

7.1 Aikaisemmat vaiheet 

Ensimmäinen Vartiosaarta koskeva kaavoitusmerkintä on vuodelta 1918, jolloin 

Eliel Saarisen Suur-Helsinkiä koskevassa yleisasemakaavassa saari oli merkitty 

virkistysalueeksi. Vuoden 1943 yleiskaavaehdotuksessa Vartiosaari merkittiin 

asuinalueeksi, josta olisi siltayhteys sekä Tammisaloon että Ramsinniemeen. Käy-

tännön seurauksia ei kummastakaan kaavaehdotuksesta kuitenkaan koskaan aiheu-

tunut. 

Yleisasemakaavaa jouduttiin tarkistamaan vuoden 1946 esikaupunkialueiden alue-

liitosten jälkeen, ja vuoden 1960 asemakaavassa Vartiosaari oli kokonaisuudes-

saan osoitettu asuinalueeksi. Kaava oli perusteena 1960-luvun vaihteessa tapahtu-

neille maakaupoille, joissa Kansallis-Osake-Pankin omistamat asunto-osakeyhtiöt 

ostivat Vartiosaaresta 29 tilaa pinta-alaltaan yhteensä 64 hehtaaria. Tarkoituksena 

oli rakentaa saarelle edustavia asuinrakennuksia. Yhtiöt esittivät kaupunkisuunnit-

telulautakunnalle vuonna 1968, että ne saisivat laadituttaa alueelle asemakaavan, 
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ja kaupunkisuunnittelulautakunta tekikin vielä samana vuonna päätöksen Vartio-

saaren kaavoittamisesta. Kaupunginhallitus kuitenkin kumosi tämän päätöksen 

seuraavana vuonna, ja kehotti lautakuntaa laatimaan uuden yleissuunnitelman 

30.6.1970 mennessä. Yleissuunnitelmasta tuli selvitä eri toiminnoille varatut tar-

kat maa-alueet ja saaren liittyminen ympäröivien alueiden maankäyttöön. Suunni-

telma ei kuitenkaan valmistunut määräaikaan mennessä, ja saaren sopivuutta 

asuinkäyttöön alettiin pohtia uudelleen. 

Seuraavassa yleiskaavassa vuodelta 1970 Vartiosaari oli jälleen merkitty virkistys-

alueeksi ja osaksi Itä-Helsingin kattavaa yhtenäistä viheralueverkostoa. Kiinteistö-

lautakunta jätti kaavaehdotuksesta kuitenkin lausunnon, jossa ehdotettiin maiden 

osittaista käyttöä asuinrakentamiseen. 

Vuoden 1981 esikaupunkialueiden yleiskaavassa Vartiosaari oli edelleen merkitty 

virkistysalueeksi edellisen kaavan tapaan, ainoastaan kaavamääräyksiä oli tarken-

nettu aluevarausten osalta. Tämä kaava ei Vartiosaaren kohdalla enää aiheuttanut 

lisälausuntoja, sillä kaupunki oli tehnyt vuonna 1979 Kansallis-Osake-Pankin 

kanssa aluevaihtosopimuksen, jolla Vartiosaari siirtyi kaupungin omistukseen ja 

KOP sai liikerakentamiseen kaavoitetun tontin Kampin kaupunginosasta. 

Yleiskaava 1992:ssa Vartiosaari varattiin kokonaan virkistys- ja vapaa-ajan asu-

miseen. Saariston osayleiskaavaa vuonna 1996 laadittaessa käyttötarkoitukseksi 

ehdotettiin jälleen virkistysaluetta, mutta asiasta ei päästy sopuun, joten Vartiosaa-

ri rajattiin pois osayleiskaavasta. Laadituissa suunnitelmissa Vartiosaari oli mer-

kitty VR- ja VU- merkinnöillä eli sen käyttötarkoituksena olisi ollut virkistys ja 

retkeily. Huviloiden tontit oli kaavoitettu loma-asuntoalueiksi, joilla olisi yhteis-

käytössä oleva ranta. 20 huvilaa oli määritelty suojeltaviksi erilliskohteiksi pääasi-

assa niiden rakennustaiteellisen arvon takia. 
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7.2 Nykytilanne 

Valmisteltaessa yleiskaavaa 2002 Vartiosaarta ehdotettiin sekä asuinrakentami-

seen 8000 ihmisen ja 290000 k-m2 lähiöksi että virkistysalueeksi saaren ominais-

piirteitä suojellen. Vartiosaari jäi osittain Koivusaaren ja Kivinokan kaavoitukses-

ta ja länsimetrosuunnitelmista syntyneen kiistan varjoon, ja näin olleen saari rajat-

tiin jälleen yleiskaavan ulkopuolelle ja jätettiin selvitysalueeksi. Yleiskaavaan on 

merkitty varaus siltayhteydelle saareen. Vaikka Vartiosaari on muuten merkitty 

selvitysalueeksi, etelärannalla oleva rantaruttojuuren suojelualue on yleiskaavaan 

merkitty omana alueenaan. (LIITE 7.) 

Voimassa olevassa Uudenmaan maakuntakaavassa 2006 alue on merkitty ns. val-

koiseksi alueeksi. Valkoisiin alueisiin ei kohdistu maakunnallisia käyttötarpeita, ja 

niiden maankäyttö tulee ratkaista kunnan yksityiskohtaisemman suunnittelun avul-

la. (Uudenmaan maakuntakaava, selostus 2007, 13.) 

Yleiskaava laaditaan kymmenen vuoden välein, joten seuraavaa yleiskaavaa ale-

taan laatia todennäköisesti vuonna 2012. Ennen tätä Vartiosaarelle on tarkoitus 

laatia erillinen osayleiskaava. Vuoden 2007 lopulla selvitystyöt Vartiosaaren kaa-

voittamiseksi alkoivat jälleen, ja uutta osayleiskaavaehdotusta ollaan valmistele-

massa kaupunkisuunnitteluviraston vuosien 2008–2010 toimintasuunnitelman 

mukaisesti. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

8.1 SWOT-analyysi 

 

Vahvuudet Heikkoudet 

∗ luonto 
∗ monipuolisuus 
∗ sijainti lähellä mannerta 
∗ huviloilla rakennustaiteellista 

arvoa 
∗ saari 
∗ marja- ja sienimaastot 

 

∗ säännöllisen liikenneyhteyden 
puute 

∗ tietämättömyys saaren olemas-
saolosta 

∗ kaavan puute 
∗ paikoin vaikeakulkuinen 
∗ kallioalueilla heikko kulutus-

kestävyys 

Mahdollisuudet Uhat 

∗ kansanpuistosaari 
∗ opetuskohde 
∗ retkeily ja virkistys 
∗ perinnebiotooppien säilyttämi-

nen 

∗ liiallinen rakentaminen 
∗ rakennusten rapistuminen 
∗ umpeenkasvu 
∗ asukkaiden vastustus 
∗ mahdollisen sillan mukanaan 

tuoma ajoneuvoliikenne 

Kuva 25. SWOT-analyysi 

Kuvassa 25 esitetyn SWOT-analyysin perusteella Vartiosaaren tulevaisuus riippuu 

pitkälti seuraavan osayleiskaavan sisällöstä. Mikäli kaavaa ei saada laadittua tai 

sitä ei hyväksytä lainvoimaiseksi, rakennusten rapistuminen ja laiminlyönti jatkuu 

eivätkä ihmisetkään välttämättä osaa hyödyntää saaren tarjoamia mahdollisuuksia. 

Saaren vahvuudet nyt, ja hoidon turvin myös tulevaisuudessa, ovat sen sijainti ja 

monipuolinen luonto, ja tämä tulisi ottaa huomioon kaavatyössä. 

Maastoinventointien ja kartta-analyysien perusteella on määritelty Vartiosaarelle 

parhaiten soveltuva käyttömuoto ja saaren tarvitsemat uudistus- ja parannustoi-

menpiteet. Eri toiminnot on suunnitelmassa pyritty sijoittamaan siten, että her-

kimmät luontokohteet säästyvät suurimmalta kulutukselta, mutta samalla saaren 
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käyttöastetta voidaan lisätä. Näin ollen saaren eteläosa on ns. aktiivisen käytön 

aluetta ja pohjoisosa passiivista aluetta. 

8.2 Kehityskohteet ja suunnitelma 

Kaavoituksen ollessa jälleen ajankohtaista, Vartiosaaren tunnettavuutta on tällä 

hetkellä helpompi edistää. Kaavoituksen etenemisestä ilmoitetaan sanomalehdissä, 

yleisötilaisuuksissa ja kaupunkisuunnitteluviraston internetsivuilla. Erilaisissa 

tilaisuuksissa voi ilmaista mielipiteensä kaavaluonnoksista, ja sitä kautta vaikuttaa 

saaren tulevaisuuteen ja käyttömahdollisuuksiin. 

Vartiosaari olisi kaavoitettava ulkoilu- ja virkistysalueeksi. Monipuolinen luonto, 

kasviharvinaisuudet ja historialliset kerrostumat ovat saaren vahvuuksia, ja ne 

tulisi säästää rakentamisen aiheuttamilta muutoksilta. Entisiltä satama- ja teolli-

suusalueilta vapautuu riittävästi asuinrakentamiseen soveltuvaa maa-aluetta, jotta 

kaupungin tulevien vuosikymmenten rakentamistarve saadaan täytettyä. Aikai-

semmin Sipoolle kuuluneet alueet helpottavat myös osaltaan nykyisin viheralueille 

ja kaavoittamattomille alueille kohdistuvaa rakentamispainetta. 

Vartiosaaren kehittäminen vaatii ehdottomasti säännöllisen veneyhteyden, jotta 

saari olisi kaikkien saavutettavissa. Nykyisin veneliikennettä on vain kesäisin 

muutama vuoro päivässä. Reposalmen ylittävä lossityyppinen liikennöinti voisi 

olla saarelle luontevin pääsykeino. Siltaa saareen ei kannata rakentaa, 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. Lisäksi saaren maastonmuotojen takia paras 

liikkumismuoto alueella on kävely, ja saarellinen luonne on jo sinänsä suojeltava 

virkistysarvo. 

Saarien tärkeimpänä virkistysarvona koetaan yleisesti ranta-alueet. Tämän takia 

Vartiosaaressa polkuverkostoa tulisi laajentaa siten, että se kulkisi enemmän ran-

toja pitkin. Yksityisten omistamien tonttien kohdalla polku voi poiketa keskem-
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mälle saarta, mikä samalla osaltaan tuo vaihtelua polulta avautuviin näkymiin. 

Monin paikoin ranta on kasvanut umpeen ja vaatii raivausta houkuttelevien näky-

mien avaamiseksi. Luonnon säästämiseksi kaikki raivaustyöt saarella on syytä 

tehdä hevosvoimin. 

Polkuverkostoa laajennettaessa kulku on syytä ohjata pois kaikkein kulutusher-

kimmiltä kallioalueilta. Kulutuskestävyyttä voidaan parantaa mm. levittämällä 

haketta poluille ja ohjaamalla kulkua kevytrakenteisten aitojen sekä selkeiden 

opasteiden avulla. 

Monipuolisen luontonsa takia Vartiosaari sopii erinomaisesti opetuskohteeksi, 

jonka käyttäjäryhmänä olisivat pääasiassa koululaiset. Nykyisin Harakan saarta 

käytetään vastaavana opetuskohteena, ja se on erittäin suosittu luokkaretkikohde 

varsinkin keväisin, jolloin kaikkia halukkaita ei edes voida ottaa vastaan. Luon-

nonoloiltaan Vartiosaari ja karu Harakka kuitenkin poikkeavat huomattavasti toi-

sistaan, joten ne voivat tarjota eri asioita ja molemmille löytyisi käyttöä. Harakan 

saarella opetustoiminta on painottunut Itämeren vaiheisiin, joten Vartiosaaressa 

voitaisiin keskittyä enemmän pelkästään Helsingin saaristoon, historiaan ja luon-

toon. Tarkoitusta varten saarelle voisi perustaa kurssikeskuksen joko Sunnanvikin 

vanhaan navettaan tai rakentaa sen lähistölle uuden käyttötarkoitukseen sopivan 

rakennuksen. 

Tällä hetkellä nuorisoasiainkeskuksella on saarella toimintaa aina kesän alussa. 

Lapsille ja koululaisille järjestetään tällöin ohjattua toimintaa, ja saaren sijaitessa 

lähellä keskustaa lapset pääsevät yöksi kotiin, mikä on tärkeää varsinkin pienille 

lapsille. Isommille koululaisille järjestetään yön yli kestäviä leirejä. Toimintaa 

tulisi laajentaa ottamalla käyttöön lisää kaupungin omistamia rakennuksia, joissa 

voi halutessaan yöpyä. 

Vartiosaari tarjoaa mahdollisuuden sekä lyhyisiin päivän vierailuihin että pidem-

pään oleskeluun. Viihtyvyyden lisäämiseksi saarelle tulee järjestää penkki-

pöytäryhmiä, jäteastioita, kompostoivia käymälöitä ja grillikatoksia. Grillikatosten 

ja käymälöiden yhteyteen järjestetään vesipisteet kesävesijohtoverkoston avulla. 
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Retkeilijöitä ja turisteja varten saarelle tulisi perustaa retkeilymaja tai vaihtoehtoi-

sesti muutamia vuokrattavia mökkejä. Majoitusrakennuksille soveltuva alue on 

Sunnanvikin huvilan länsipuolella olevan peltoaukion ympäristö. Entistä talon-

miehen rakennusta voidaan hyödyntää retkeilymajatoiminnassa, sillä siellä on jo 

valmiina muutama majoituspaikka ja sähkö- ja vesijohdot. Pitempikestoista oles-

kelua varten saarelle olisi rakennettava käymälä- ja pesutilat. Sunnanvikin huvi-

laan voidaan järjestää tilat kahvilalle tai ravintolalle. Luonnonsuojelualueen itä-

puolella on hiekkapohjainen ranta, joka kunnostuksen jälkeen soveltuu erinomai-

sesti uimarannaksi. 

Uimarannan ja sen pohjoispuolella kulkevan polun väliin istutetaan pensaita toi-

mintoja rajaamaan ja näkösuojaksi auringonottajia varten. Suositeltavia lajeja ovat 

mm. erilaiset kanukat, joita kasvaa saarella jo ennestään. Muita lisäistutuksia saa-

rella ei tarvita, sillä kasvillisuus on elinvoimaista ja tiheää. Nykyinen luonnonkas-

villisuus pidetään kunnossa säännöllisillä harvennushakkuilla, raivauksella ja lai-

dunnuksella. Puutarhat kunnostetaan alkuperäiseen asuunsa. 

Umpeenkasvamassa olevat hakamaat tulisi ottaa taas laidunkäyttöön. Saarelle voi 

muutaman vuoden tauon jälkeen jälleen tuoda kesäksi lampaita, jotka laidunnuk-

sellaan pitäisivät hakamaat ja niityt kunnossa. Aitaukset ja katokset ovat edelleen 

paikoillaan, mutta ne vaatisivat kevyen kunnostuksen. 

Viljelypalstat saarella ovat olleet erittäin haluttuja, ja niitä voidaan lisätä 30–40 

kappaletta. Sopiva paikka niille on nykyisen alueen vieressä pellon pohjoisosassa. 

Saareen sijoitettavat uudet toiminnot, kuten kahvila ja kurssikeskus, voidaan si-

joittaa olemassa oleviin rakennuksiin, joten mittavaa lisärakentamista saareen ei 

tarvita. Ainoastaan majoitustoiminta vaatii muutaman uuden rakennuksen Sun-

nanvikin alueelle. Muita uusi rakenteita ovat eri puolille saarta sijoitettavat penk-

kiryhmät, kolme grillikatosta ja laavu. Vanhat huvilat tulee kunnostaa, jotta ne 

säilyisivät käyttökelpoisina. 
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Vartiosaaren yleisestä kunnossapidosta ja hoidosta vastaamaan tarvitaan yksi hen-

kilö. ”Saaren talonmiehen” tehtäviin kuuluisi esimerkiksi yleinen kunnossapito, 

eläinten hoito, vieraiden opastus ja valvonta. 

Kaikessa saareen liittyvässä kehittämisessä ja erityisesti uudisrakentamisessa on 

ensiarvoisen tärkeää muistaa muutosten maltillinen mitoitus. Luonto on paikoin 

hyvin kulutusherkkää ja maasto jyrkkäpiirteistä, minkä takia rakentamiseen sovel-

tuvia alueita on vähän. Vartiosaaren ainutlaatuisuus on juuri sen luonnontilaisuu-

dessa ja monipuolisessa luonnossa. Siltayhteyden puuttuminen on estänyt ajoneu-

voliikenteen saaressa, ja tämän takia kulkutiet ovat säilyneet alkuperäisessä asus-

saan ja juuri nimenomaan ihmiselle sopivassa mittakaavassa.  Muualla Helsingissä 

on jo riittävästi rakennettua ympäristöä. 

Helsingin edustalla on noin 300 saarta, joista 40 suurinta on virkistyskäyttöön tar-

koitettuja ns. ulkoilusaaria. Silti vain muutama näistä saarista on mainittu kaupun-

gin internetsivuilla ja esitteissä, ja niihin on säännöllinen veneyhteys. Pihlajasaari, 

Uunisaari, Harakka, Vasikkasaari ja Kaunissaari ovat Helsingin saarista tunne-

tuimpia, ja ne ovat varsinkin kauniina kesäpäivinä ylikuormitettuja ja ruuhkautu-

neita. (Helsingin saaristo ja merialue 1996.) Tiedotus yleisessä käytössä olevista 

saarista on varsin puutteellista, ja sen kehittäminen on erittäin tärkeää alueiden 

tasaisen käytön varmistamiseksi. Toimivia tiedotuskanavia olisivat kaupungin 

omat internetsivut, saaristosta kertovat esitteet ja sanomalehdet. 

8.3 Kaavoitusperiaatteita 

- Uudet aluevaraukset ja lisärakentamisen määrä mitoitetaan siten, ettei Vartiosaa-

ren luonnon, maiseman ja huviloiden poikkeuksellisia arvoja menetetä, mutta alu-

een virkistyskäytön lisääminen on kuitenkin mahdollista. 

- Vanhat, arvokkaat huvilat suojellaan ja kaavoitetaan joko ympärivuotiseen käyt-

töön tai loma-asunnoiksi kullekin kohteelle parhaiten soveltuvalla tavalla. Huvi-

loille laaditaan rakennustapa- ja korjausohjeet, jotta rakennusten yhtenäinen ilme 
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saadaan säilytettyä. Myös huviloiden vanhat puutarhat ja piharakenteet tulee kun-

nostaa, jotta niitä voidaan hyödyntää kaupunkikuvan rikastuttajina. 

- Mahdolliset uudet rakennukset tulee rakentaa 1900-luvun alun tyylisuuntausten 

mukaisesti, jotta ne sulautuisivat olemassa olevaan rakennuskantaan sekä ulko-

näöltään että kooltaan. 

- Kaupungin omistamat alueet kaavoitetaan ulkoilu- ja virkistysalueiksi. Ulkoilu-

alueeksi merkittävälle Sunnanvikin alueelle osoitetaan tilat majoitukseen ja uima-

rannalle. Viljelypalstoille varataan lisää tilaa saaren keskiosan peltoaukiolta. 

- Kaupungin omistamilla mailla järjestetään kulku rannan tuntumaan. Polkuver-

koston on oltava saareen sopivassa mittakaavassa, eli se ei saa olla liian leveä. 

Kulutusherkillä alueilla kulkua voidaan ohjata opasteilla ja keveillä, matalilla puu-

rakenteisilla aidoilla, ja polku voidaan kattaa esimerkiksi hakkeella kulutuskestä-

vyyden parantamiseksi ja eroosion ehkäisemiseksi. 

- Vartiosaari liitetään kaavoituksen avulla osaksi Itä-Helsingin kulttuuripuistoa ja 

Helsingin viheralueverkostoa. 

- Saareen järjestetään säännöllinen julkinen yhteysliikenne. Kesäisin lauttavuoroja 

lisätään erityisesti viikonloppuisin ja liikennöintiaikaa jatketaan pidempään syk-

syyn. Liikennöinti pelkästään Vartiosaareen on liikennöitsijälle tuskin kannatta-

vaa, joten Vartiosaari voi olla esimerkiksi osa Hakaniemestä Vuosaareen ja Kau-

nissaareen olevaa laajempaa reittiä. Yleiseen käyttöön tarkoitettuja soutuveneitä 

voidaan vuokrata Yliskylän puolella olevassa Reposalmen veneilykerhossa. 

- Veneilijöitä varten järjestetään venevalkama Jatasalmen suojaisaan lahteen, jotta 

kulku Tammisaloon helpottuu. Pääyhteyslaituri säilyy edelleen Reposalmessa. 
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9 YHTEENVETO 

Kaupunkien jatkuva kasvu asettaa viheralueille, niiden suunnittelulle ja kaavoi-

tukselle entistä suurempia vaatimuksia. Perinteisesti viheralueita on pidetty erään-

laisina vara-alueina asuin- ja liikerakentamiselle, mutta viime aikoina niiden mer-

kitys ja arvostus on noussut huomattavasti. Vaikka ihmiset asuvat mielellään kau-

pungeissa ja arvostavat niiden palveluita ja saavutettavuutta, luonnonläheisyyttä 

arvostetaan suuresti eikä kaupunkirakenteen tiivistämistä viheralueiden kustan-

nuksella toivota. 

Viheralueiden määrä Helsingissä on vähentynyt viime vuosina, sillä niistä lohko-

taan jatkuvasti paloja asuin- ja liikerakentamisen hyväksi. Lähes kaikki viheralu-

eet on määritelty oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, mutta rakentamisen vuoksi 

tehdään usein osayleiskaavamuutoksia, joilla viheralueet kaavoitetaan taloudelli-

sesti tuottavampaan käyttöön. 

Yleiskaava 2002:ssa selvitysalueeksi jätetty Vartiosaari on vuosikymmenten var-

rella vuorotellen merkitty ensin asuinalueeksi ja seuraavaksi taas virkistysalueeksi. 

Selkeän käyttötarkoituksen puuttuminen ja kaavattomuus merkitsevät epävarmaa 

tulevaisuutta ja sitä kautta rakennusten rapistumista ja kasvillisuuden villiintymis-

tä. Maankäyttömuodon lopulliseen määrittelemiseen tähtäävä Vartiosaaren 

osayleiskaavatyö käynnistyy jälleen vuonna 2008. 

Maastoinventointien perusteella Vartiosaaren luonto on erittäin monipuolinen. 

Erilaiset metsätyypit, maastonmuodot, jääkauden aikaiset muodostumat ja kasvi-

harvinaisuudet ovat jo sinällään nähtävyyksiä ja säilyttämisen arvoisia kohteita. 

Lisäksi saaren rakennuskanta edustaa 1900-luvun alun tyypillistä huvilakulttuuria, 

ja monet huviloista ovat rakennustaiteellisesti arvokkaita ja suojeltavia. 

Vartiosaarelle ominaisimpia käyttömuotoja olisivat virkistys ja ulkoilu. Laajamit-

taiseen asuinrakentamiseen alue ei sovellu, sillä maasto on paikoin hankalaa ja 



 43 
 

rakentaminen muuttaisi kasvuolosuhteita saarella, jolloin arvokkaat luontokohteet 

voisivat kärsiä. Lisäksi merinäköalalla olevat asunnot ovat aina hinnaltaan korkei-

ta, joten asuinalueesta pääsisivät nauttimaan vain hyvätuloiset. Virkistysalueena 

Vartiosaari toimisi mm. hyvänä opetus- ja retkeilykohteena koululaisille, harras-

tus- ja levähdyspaikkana kiireisille kaupunkilaisille sekä perinnebiotooppien ja 

kulttuurimaisemien säilyttäjänä. 

Työn tekoa vaikeutti Vartiosaarta koskevan lähdeaineiston vähäisyys. Kaupunki-

suunnitteluvirasto on laatinut saarta koskevia selvityksiä ja suunnitelmia, mutta ne 

on tehty 1970- ja 80-luvuilla ja sisältävät paljon vanhentuneita tietoja. Lisäksi 

suunnitelmissa ei ole otettu huomioon uudisrakennusten ja toimintojen soveltu-

vuutta kyseisiin luonnonoloihin. Hyödyllisintä työn kannalta oli kaupunkisuunnit-

teluviraston arkkitehdin ja Vartiosaari-seuran varapuheenjohtajan haastattelut. 

Heillä oli paljon saareen liittyvää erikoistietoa pitkältä ajanjaksolta. Haastateltavil-

la oli lisäksi varsin erilaiset näkemykset saareen soveltuvasta maankäytöstä, mikä 

osaltaan auttoi tarkastelemaan saarta eri näkökulmista, pohtimaan asiaa laajem-

massa mittakaavassa ja omaksumaan kriittisen mielipiteen. 

Työn tavoite eli Vartiosaarelle sopivimman maankäyttömuodon löytäminen ja 

kehittämissuunnitelman laatiminen onnistui mielestäni hyvin. Maankäyttömuodon 

valinta perustui saaren luonnonarvoihin, sen tarjoamiin luontokokemuksiin ja sii-

hen, että lähistöltä puuttuu tällä hetkellä laaja, yhtenäinen virkistysalue. Erilaisten 

kaavavaihtoehtojen laatiminen olisi ollut omalta kannaltani mielenkiintoinen lisä 

projektiin, mutta se ei kuulunut tehtävänantoon eikä tavoitteisiin. 

Helsingin kaupungin tulisi vielä kehittää tiedottamistaan kaupunkilaisten käytössä 

olevista virkistysmahdollisuuksista, ja lisätä internet-sivuilleen ja esitteisiinsä Var-

tiosaarta koskevaa tietoa. Näin myös saaren tunnettavuus lisääntyisi, käyttöaste 

nousisi ja kaupunkilaiset voisivat löytää itselleen uuden, vihreän keitaan keskustan 

läheltä. 
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