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Tiivistelmä

Helsingin eteläisen ulkosaariston laidalla sijaitseva 76-hehtaarinen Isosaari on jäänyt vuosisadan 
mittaisen sotilasaikakauden jälkeen tyhjilleen. Tämä diplomityö käsittelee saaren 
uudelleenkäyttömahdollisuuksia osana Helsingin saariston kokonaisvaltaista kehittämistä. 

Työn tavoitteena on tarjota vaihtoehtoja ja työkaluja saariston ja erityisesti Isosaaren   
kehittämiseen esimerkiksi saavutettavuuden, palvelutarjonnan ja vetovoimaisuuden kannalta. 
Työssä tutkitaan Isosaaren uudistamista väliaikaisen asumisen, työnteon ja virkistyskäytön 
tarkoituksiin yhteisöllisyyttä, omavaraisuutta ja luonnonläheisyyttä painottaen. 

Ensiksi käsitellään Helsingin saaristoa ja sen kehittämismahdollisuuksia, minkä jälkeen 
tarkennetaan Isosaareen ja sen lähtökohtiin. Sitten esitellään tekijän omat suunnittelutavoitteet, 
joita seuraa katsaus suunnittelussa huomioitaviin tulevaisuuden muutosilmiöihin ja elämänlaadun 
osatekijöihin.  
Seuraavaksi kartoitetaan Isosaaren potentiaali uudiskäyttöön kulttuurihistoriallisten ja 
luontoarvojen säilyttämisen ehdoilla. Analyysin pohjalta laaditaan strategia Isosaaren 
uudelleenkäytölle ja luodaan konseptisuunnitelma Isosaaresta kaikille avoimena virkistys- ja 
residenssisaarena sekä yhteisöllisenä hiilineutraaliuden pilottikohteena, jota voi tulevaisuudessa 
kehittää kohti ympärivuotisuutta ja vakituista kyläyhteisöä. 
 
 
 
 

Avainsanat linnakesaaret, Helsingin saaristo, kaupunkisuunnittelu, uudelleenkäyttö,                 
saaristorakentaminen, kausiasuminen, yhteisöllisyys, omavaraisuus, kantokyky
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Abstract

Isosaari, a 76 hectare-sized island in the southern edge of Helsinki archipelago was in military use
for a century and has recently been abandoned. This Master´s thesis processes potential patterns
for the new use of the island as a part of developing the whole archipelago area of Helsinki.

The objectives of this thesis are to provide options and tools for the development of Helsinki
 archipelago area and especially the Isosaari island in aspects of accessibility, service supply and
attractiveness. The thesis examines the renewal of Isosaari for periodical living, working and
recreational purposes emphasizing on collectiveness, self-sufficiency and the proximity of nature.

The thesis begins with surveying the Helsinki archipelago and its development possibilities, after
which it zooms in on Isosaari and in its premises.
Next the author´s targets are presented followed by a review of the future trends and components
of the quality of life, which are affecting the design process.

The renewal potential of Isosaari is explored considering the preserving of cultural history and
natural values in all the actions. The rejuvenating strategy for Isosaari is composed on the basis of
the conditions analysis which leads to a conceptual vision of Isosaari as a hospitable place for
recreation and  residency for the city-dwellers and tourists as well as a communal, ecological and
self-sufficient pilot site, which could be further developed towards year-round activities and
permanent housing.

Keywords fortress island, Helsinki archipelago, renewal, urban planning, archipelago
architecture, periodical living, collectiveness, self-sustainability, carrying capacity
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JOHDANTO

Meri on yksi Helsingin imagon voimakkaimmista elementeistä, 
ja merenrannat ja saaret suosittuja kaupunkilaisten vapaa-ajan-
viettokohteita ympäri vuoden. Puolustusvoimilta viime vuosina 
vapautuneet saaret ovat tuoneet virkistävän lisän Helsingin 
saaritarjontaan. Lonnan ja Vallisaaren yleisöryntäykset ovat 
osoittaneet, että meriluonto ja saaristo kiinnostavat. 

Helsingin saariston kokonaisvaltainen kehittäminen on ollut 
kaupunkisuunnittelijoiden ja poliitikoiden ja asialistalla moneen 
kertaan vuosien varrella, mutta tärkeämmäksi katsotut 
hankkeet ovat kiilanneet edelle toteutusvaiheessa. Saaristo on 
mökkeilijöiden ja veneilijöiden käytössä, mutta saarien julkinen 
saavutettavuus rajautuu vain pieneen osaan: yhteysalukset 
kulkevat kesäisin alle kahteenkymmeneen Helsingin kolmesta-
sadasta saaresta. 

Myös toimintamahdollisuudet  saarissa ovat rajallisia. Herkissä 
luontokohteissa kuten Vallisaaressa  kieltokyltit ohjaavat pysy-
mään  poluilla ja ihailemaan maisemia etäisyydeltä ympäristön 
kulumisen ehkäisemiseksi. Lähimpien saarten ravintoloiden ja 
kahviloiden lisäksi saaristossa on tarjolla niukasti palveluita. 
Vain Suomenlinnassa voi tällä hetkellä asua ympärivuotisesti, 
ja se on harvoja majoituspalveluita tarjoavia saaria.

Isosaari Helsingin sisä-ja ulkomeren rajalla tarjoaa monia mah-
dollisuuksia. Se on vuosia salattu mysteeri, jossa vieraillakseen 
on tarvinnut erityisluvan puolustusvoimilta. Saari sijaitsee tar-
peeksi kaukana kaupungista rauhalliseen kohtaamisen luonnon 
kanssa, mutta vain puolen tunnin venematkan päässä. 

Isosaarella on valtava potentiaali kiinnostavana virkistys- ja 
vierailukohteena Helsingin ulkosaaristossa. Sen vetovoimateki-
jöitä ovat monipuolinen luonto ja maisematyypit sekä kulttuuri-
historiallisesti arvokkaat ensimmäisen maailmansodan aikaiset 
linnoitteet. Valmis infrastruktuuri vesi- ja sähköjohtoineen 
helpottaa uudelleenkäyttöä. Linnakeaikainen rakennuskanta on 
osittain käyttökuntoista, osittain korvattavissa uudella rakenta-
misella.

Tässä diplomityössä pohditaan Isosaaren uudelleenkäyttömah-
dollisuuksia avaamishetkestä vuosikymmenten päähän. 
Ensiksi käsitellään Helsingin saaristoa  ja sen kehittämismah-
dollisuuksia, minkä jälkeen tarkennetaan Isosaareen ja sen 
lähtökohtiin. Sitten esitellään tekijän omat suunnittelutavoitteet, 
joita seuraa katsaus suunnittelussa huomioitaviin tulevaisuuden 
muutosilmiöihin  ja elämänlaadun osatekijöihin. 
Seuraavaksi kartoitetaan saaren potentiaali uudiskäyttöön
kulttuurihistoriallisen ja luontokohteen säilyttämisen ehdoilla. 
Analyysin pohjalta laaditaan strategia Isosaaren uudelleen-
käytölle ja luodaan konseptisuunnitelma Isosaaresta kaikille 
avoimena virkistys- ja residenssisaarena. 

Taustatietoa Isosaaresta on saatu saarella asuneiden haas-
tatteluista, Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirastosta ja saarta 
hallinnoivalta Senaatti-Kiinteistöiltä, joiden kanssa saaren 
kehittämisestä on käyty keskusteluja.
Helsinkiläiset rakastavat saariaan ja ottaisivat mielellään vierail-
tavakseen uuden merellisen kohteen, mutta voisiko Isosaares-
sa myös asua -- joko väliaikaisesti tai jopa ympärivuotisesti?
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HELSINGIN SAARISTO

MERTA  500,36 km ²

Pääkaupunkiseudun edustan saaristo on ainutlaatuinen koko-
naisuus niin geologisesti  kuin maisemallisestikin. Saaristolle on 
tyypillistä, että saarien määrä vähenee ja niiden koko pienenee 
avomeren suuntaan mennessä. Samantyyppistä murtovesisaa-
ristoa esiintyy Suomessa etelä- ja lounaisrannikolla, Itämerellä 
Tukholman edustalla ja  osissa Viron rannikkoa.
 (Kuoppamäki-Kalkkinen 1973:19)
Helsingin saaristo on rannikon suunnassa noin 20 km leveä 
ja 10 km rannasta merelle ulottuva alue. Helsingillä on man-
tereista rantaviivaa yli 130 km, saaria 315, merialuetta 500 
neliökilometriä (70 prosenttia kaupungin  maa- ja merialueiden 
yhteenlasketusta pinta-alasta). (Tilastokeskus 2013)
 Saariston osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 260 km ², 
josta maan osuus on vajaa 15 km² (HKR 2011).

Meri on aina kuulunut vahvasti osaksi Helsingin identiteettiä. 
Vuonna 1550 Vantaanjoen suulle perustettu kaupunki siirrettiin
1600-luvulla Kruununhakaan paremman satamapaikan toivos-
sa, mistä lähtien meriliikenteellä on ollut vahva rooli Helsingin 
kaupankäynnin kehittymisessä. (KSV 2014a:10)

 Meri on edelleen tärkeä elinkeinojen luoja, vaikka kalastus 
onkin vaihtunut matkailuun ja purjealukset rahtilaivoihin ja 
risteilijöihin. Meri kuuluu vahvasti Helsingin kaupunkikuvaan ja 
kaupunkilaisten sielunmaisemaan. Se luo luonnollisia tauko-
paikkoja tiiviiseen ja korkeaan kaupunkirakenteeseen. Näkymät 
merelle rauhoittavat  ja ranta-alueet ovat suosittuja virkistysalu-
eita ja harrastuspaikkoja. Laivaväylät johtavat satamiin ympäri 
Itämerta, ja omalla veneellä voi jatkaa vielä pidemmälle. 

SAARIA ~ 315

MAATA
214,21 km ²
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HELSINGIN SAARISTO

MAATA
214,21 km ²

Isosaari

Useimmat pääkaupunkiseudun saarista ovat melko pieniä: yli 
puolet  niistä ovat pinta-alaltaan alle puoli hehtaaria. Yli kolmen 
hehtaarin saaria on noin 50 ja pikkuluotoja (alle 0,1 ha) tai 
kareja on runsas viidennes kaikista. Veden syvyys saariston 
ulkoreunassa on noin 30 metriä ja kaupungin rajalla etelässä 
paikoin noin 60 metriä. (HKL 2015: 6-9)

Helsingin saaria on asutettu jo keskiajalta lähtien. Kalastaja-
torppien lisäksi saaria käytettiin mantereelta tuotavan karjan 
laidunmaana. Lähimpiin saariin syntyi 1800-luvulla merenkulun 
tarpeita palvelemaan pienteollisuuttakin, kuten telakoita, vene-
veistämöitä ja maalitehtaita. 

1800-luvulla Saariin nousi huvilayhdyskuntia, joissa porvaristo 
vietti kesiään. Vilkas höyrylaivaverkosto piti yllä liikenneyhte-
yksiä. Huvilaelämä kukoisti aina 1960-luvulle asti, jolloin muun 
muassa etelänmatkat alkoivat kilpailla saaristokohteiden kans-
sa. Vanhat huvilat oli rakennettu vain kesäkäyttöön ja niiden 
huoltaminen ilman palveluskuntaa oli raskasta. 

1800-luvun loppupuolella saaria avattiin saksalaisen mallin mu-
kaan kansanpuistoiksi etenkin työväen virkistymistarkoituksiin. 
Niissä tanssittiin ja kisailtiin, urheiltiin ja rentouduttiin. Suoma-
laisella kansapuistolla oli myös sivistystehtävä, joten saariin 
avattiin museoita kuten Seurasaareen ja eläintarha Korkeasaa-
reen. (HS 1.6.2016)

Armeijalla on aina ollut käytössään huomattava osuus saa-
ristosta: saaria on linnoitettu puolustustarkoituksiin ja niillä on 
pidetty ammusvarastoja sekä varuskuntia. Rannikkolinnakkei-
den kiinteä tykistö palvelee heikosti moderneja sodankäynnin 
malleja, minkä vuoksi Puolustusvoimat on vähitellen luopumas-
sa kymmenistä saari- ja rannikkolinnakkeistaan. Saarten val-
miina- ja ylläpitokustannukset nousevat liian korkeaksi niiden 
tarpeeseen nähden.  Saarien uuden toiminnan ja rahoituksen 
malleja  mietitään kuumeisesti. Näistä ovat esimerkkeinä 
asukaskäyttöön jo vakiintuneet Suomenlinna ja Utö, sekä juuri 
virkistys- ja matkailualueiksi muutetut Örö ja Vallisaari.

P
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Suurimman osan Helsingin edustan saarista omistaa 
valtio, joka on antanut ne muutamaa poikkeusta 
lukuun ottamatta puolustusvoimien käyttöön. Valtion 
omistuksessa ovat kaikki ulkosaariston suurimmat 
saaret sekä valtaosa itäisen ulkosaariston luodoista. 
Muut valtion saaret ovat joko Senaatti-kiinteistöjen 
tai  Metsähallituksen hallinnoimia. Suomenlinnaa 
hallinnoi Suomenlinnan hoitokunta. Helsingin 
kaupunki on toinen suuri saariomistaja. Sen virastot 
hallinnoivat noin neljäsosaa saarista. 

Valtaosa läntisistä pikkusaarista ja luodoista sekä 
saariston sisemmän osan monet saaret kuuluvat 
kaupungille. Yksityiset ihmiset omistavat saaripin-
ta-alasta noin 10 prosenttia. Loput saarista kuuluvat 
yrityksille ja yhteisöille ja kaikkein pienin osa, muu-
tama luoto, on jakamatonta maa-aluetta. Vesialu-
eista suurimman osan omistavat valtio ja Helsingin 
kaupunki. (HKL 2015)

 
Helsingin edustan saaret vaihtelevat kooltaan, saa-
vutettavuudeltaan, käyttö-tarkoituksiltaan ja käyttäjä-
määriltään. Lähimmät ja helposti saavutettavimmat 
saaret ovat suosituimpia lyhyeen oleskeluun, kuten 
ravintolakäynteihin tai ulkoiluun. Mitä pidempi mat-
ka-aika on, sitä kauemmin saarilla vietetään aikaa.

Saarten palveluiden määrä vähenee etäisyyden kas-
vaessa ja  saavutettavuuden vaikeutuessa. Osiin 
saarista pääsee vain tilauskuljetuksilla tai yksityisillä 
veneillä. 

Kuva 1.  Helsingin saarten maanomistus. Lähde:(http://kartta.hel.fi/)

Yksityisomistus
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5km

P

RAVINTOLASAARET
pursiseura,ruokailu, 
yksityistilaisuudet

              2-3 h

ravintola-asiakkaat, 
pursiseuran jäsenet,
kutsuvieraat

Sirpalesaari, Valkosaari, 
Särkkä, Uunisaari, Liuskasaari 

VIRKISTYSSAARET

uiminen, retkeily

kaupunkilaiset

Pihlajasaari, 
Vallisaari

RETKEILYSAARET

telttailu, retkeily

veneilijät, retkeilijät,
kaupunkilaiset
Kaunissaari,
 Vartiosaari

ULKOLUODOT

telttailu, veneily,retkeily, kalastus

veneilijät, retkeilijät

Koirasaari, 
Käärmeluodot,
Louekari

4...8 km 10...25 km + 20 km

URBAANIT SAARET
picnic, uiminen, yleinen 
sauna, kulttuuritapahtumat

                              2h- 24 h

ulkomaalaiset ja 
suomalaiset matkailijat, 
kaupunkilaiset, asukkaat

Lonna, Suomenlinna

MUSEOSAARET

näyttelyn kierto

             2-3 h

museo/
eläintarhavieraat

Korkeasaari, 
Seurasaari,Harakka 

1. saarityyppi

2. aktiviteetit

3. palvelut

4. vierailuaika

5. saavutettavuus

6. sesonki

7. käyttäjät

8. esimerkki-
saaria

9. etäisyys 
mantereesta

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

50...100 mmaayhteys/ 0...50 m 2...3 km

leiriytyminen
keittokatos wc ja jätehuolto luontokohde

sauna kauppakulttuuri, historia
kahvila

ravintola
pursiseura

kesäsesonki ympärivuotinen
vierailuaika
tunteina

kesäliikenne
talviliikenne

silta
venelaituri
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KATSAUS SAARISTON SUUNNITELMIIN
--Meri-Helsinki  uudessa Yleiskaavassa 

• Virkistyskäyttöön osoitetut rannat, saaret, vesi ja luonto
 merellisine äänimaisemineen laajentavat kaupunkilaisten 
 ulkoilu, retkeily- ja vapaa-ajankäyttömahdollisuuksia 
ympärivuotisesti merenlahdilta aina ulkosaaristoon 
saakka.

• Uusia merellisiä asumisratkaisuja edustavat
ympärivuotiset kelluvat asumisen ratkaisut kuten kelluvat
asunnot, asuntolaivat, sekä pysyvä ympärivuotinen 
saariasumisen paikka.

• Oman rantamökin vaihtoehdoksi rannoilla ja saarissa
vahvistuvat erilaiset helsinkiläiset merellisen vapaa-ajan
asumisen ja yrittäjyyden ratkaisut kuten lomamajat.
• virkistys- ja matkailualueet merellisten elinkeinojen 
 edistämiseksi.

• Ekologisen rakentumisen ja toteutumisen
 mahdollistamiseksi ratkaisut edellyttävät vesiliikenteen 
kokonaisvaltaista kehittämistä. 
• Helsingin kaupungilla on omistuksessaan useita vesialueiden
hoitoon erikoistuneita huoltoaluksia. 
saariston ja merialueiden huoltotoimintojen ja -palvelujen 
jatkuminen.

• Yleiskaavan aikajänteellä tuulisuuden lisäksi saaristo- 
ja merialueen muut luonnonolosuhteet, aurinkoisuus, 
aaltoilevuus ja meriveden energiasisältö luovat edellytyk-
siä uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen alueen 
toimintojen kehittämisessä. 

Kuva 2. ylh: Yleiskaavamateriaaleja: Merivisiokartta, KSV 2013
Kuva 3. oik: Yleiskaavaehdotus Merellinen Helsinki.14.06.http://www.hel.fi/hel2/
ksv/julkaisut/yos_2014-15.pdf

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa kaupungin merellinen potentiaali on otettu kehitystarkasteluun. Saariston 
saavutettavuus sekä ympärivuotinen virkistys,- asumis -ja matkailukäyttö ovat Meri- Helsingin yleiskaavan päätavoitteita:
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Yleiskaavassa merellistä asumista on esitetty Puolustusvoimilta 
vapautuvaan  Melkkiin, Santahaminaan, Vallisaareen, Koivu-
saareen ja mantereisen rantaviivan tuntumaan. Saaristo- ja 
reittiliikennereittiverkosto laajenee  ulkosaaristoon, jossa virkis-
tyskäyttöön avautuu uusia saaria, kuten Isosaari ja Kuivasaari.
 Merenlahdet on nimetty niiden toiminnallisuuden mukaan tee-
moittain, kuten luonto, kulttuuri tai purjehdustapahtumat. 

Yhteyksiä rantaan ja merelle nostetaan kehitettäväksi etenkin 
niissä kohdissa, missä meri ja metro kohtaavat, eli merenranta 
on lyhyen, noin 600 metrin kävelymatkan päässä asemasta. 
Saaristoraitiotieyhteys Hakaniemestä Kruunuvuorenrannan 
ja Vartiosaaren kautta Vuosaareen asti mahdollistaisi itäisen 
saaristoalueen tehokkaamman asuttamisen.

Helsingin hiilineutraalisuussitoumuksia, cleantech -osaamisen
edelläkävijyystavoitteita sekä kaupungin imagon vahvistamis-
tavoitteita tukisi Helsingin merialueilla tuotettavan tuulienergian 
toteuttaminen. Teollisen tuulivoiman hyödyntämistä esitetään 
ulkosaariston alueelle Isosaaren eteläpuolelle, ja myös pieni-
mittakaavaisen paikallisen tuulivoiman tuotantomahdollisuuksia 
selvitetään. (KSV 2014b)

Osa Meri-Helsingin vision selvityksistä pohjautuu Saaris-
ton Osayleiskaavan kattaviin materiaaleihin. Vuoden 1997 
osayleiskaavan ehdotuksista suurin osa on jäänyt toteutumatta, 
koska saariston kehittäminen on jäänyt ajankohtaisemmiksi ja 
tärkeämmiksi koettujen hankkeiden alle.
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60-luvun utopia: Meri-Helsinki

Merellisempää Helsinkiä on ideoitu jo 60-luvulta, jolloin arkki-
tehti Pentti Petäjä laati ehdotuksen merelle ulottuvasta, 
150 000 asukkaan kaupunginosasta Helsingin edustalla, jossa 
asuminen, palvelut, liikenne ja paikoitus sekä johtoverkosto on 
jaettu eri kerroksiin. Idealuonnoksessa kerrostalokorttelit perus-
tetaan täyttömaalle, ja meri-metro vie Tallinnaan saakka. 
(Arkkitehti 1967)

Kenzo Tange: Tokyo Bay

Utopistisessa ehdotuksessa on Kenzo Tangen Tokionlahden
vuoden 1960 megastruktuurihenkeä. Tangen ryhmän ehdotti  
Tokion kasvun ohjaamista lineaarisesti  kyliksi ja pienkeskuk-
siksi kaupungin pääakselien varrelle. 40 metrin korkeudelle 
Tokionlahden ylle nostetun 10 miljoonan asukkaan kaupungin 
suunnitelma nojasi tehokkaaseen moottoritieselkärankaan ja 
teknisiin ratkaisuihin. Toteutumatta jäämisestään huolimatta 
suunnitelma sai huomiota ympäri maailman ja on jättänyt 
jälkensä Japanin kaupunkisuunnitteluhenkeen. (archeyes 2016)

Kuva 4.  Arkkitehti-lehti 6/1967 Kuva 5. http://archeyes.com/plan-tokyo-1960-kenzo-tange/

AIKAISEMPIA SUUNNITELMIA 
--Helsingin merialueen toteutumattomia visioita 
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Greater Helsinki Visions 2050

2007 Helsingin kaupungin järjestämässä Greater Helsinki 
Visions 2050 -kilpailussa etsittiin  suuntaviivoja kasvavalle 
metropolialueelle. Voittajaehdotuksessa Emerald saaristoa 
otettiin voimakkaasti käyttöön:  20 kelluvaa asuntosaarta 
(vaaleanpunaisella) ovat pinta-alaltaan Helsingin niemen ja 
Lauttasaaren kokoisia. Myös Vallisaareen ja Santahaminaan on 
esitetty asuinrakentamista.  Merenalainen junaverkko yhdistää 
saaret toisiinsa.

Ehdotuksen toteutumista edellyttävän infrastruktuurin rakenta-
minen olisi hyvin monimutkaista ja kallista. Etäpesäkemäisten 
keinosaarten vaikutukset luonnollisiin saariin ja saaristonäky-
miin arveluttavat. Santahaminan hyödyntäminen asuinalueena 
on kuitenkin järkevä ja hienovarainen keino kasvavan Helsingin 
asuntotarpeen tyydyttämiseksi. Ehkä tulevaisuudessa Puolus-
tusvoimat voi keskittää tukikohtiaan entisestään, ja Santahami-
na avautuisi yleisölle. Samalla  Kruunuvuorenselkää ympäröivä 
saaristo voitaisiin yhdistää kehämäiseksi reitiksi jalankulkijoille, 
pyöräilijöille tai jopa kevytraitiotieyhteydelle.

Kuva 6. Ote WSP Groupin Emerald -voittajaehdotuksesta Greater Helsinki Visions 2050- kilpailussa (Arkkitehtuurikilpailuja 1/2008)
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SAARISTON VESIREITTIVERKOSTO 
 -tämänhetkinen tilanne, ei sisällä näköala- eikä tilausristeilyjä
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Kuva 7. Vuoden 2016  vesiliikenneverkosto. Lähde: http://www.hel.fi/static/liv/2016/vesiliikenne2016.pdf)

ympärivuotinen 
liikenne
kesäliikenne

Tällä hetkellä vesiliikenneyhteys on järjestettty 13 kaupungin saareen. Näistä tunnetuimpia ja suosituimpia ovat Suomenlinna 
(850 000 kävijää/vuosi), Korkeasaari (500 000 kävijää/vuosi, myös siltayhteys) ja Pihlajasaari (40 000 kävijää/kausi), joiden ympä-
rille vesiliikenne enimmäkseen keskittyy. Hakaniemestä lähtee reitti itäiseen saaristoon, ja Hietalahdenrannasta Espoon 
Otaniemeen. Suomenlinnan lautta on ainoa Helsingin joukkoliikenteen piirissä oleva vesireitti, muut vesiliikennöitsijät ovat yksityi-
siä. Ainoastaan Suomenlinnan vesiliikenne on ympärivuotista ja ainoa esimerkki autokannelliseen lauttaliikenteeseen perustuvasta 
joukkoliikennejärjestelmään kuuluvasta ratkaisusta Helsingin vesialueella.

Lauttoja käytetään eniten päiväretkiä varten, hyvin harva jaa saaristoon yöksi. Palveluja on saarissa tarjolla vähäisesti, mikä 
on varmasti osasyy lyhyeen viipymisaikaan. Lauttojen vuorovälit etäisempiin saariin ovat harvoja, joten ne vaativat retkeilijältä 
suunnitelmallisuutta. Säännöllisen saaristoliikenteen järjestäminen on kallista, mutta sitä voisi kehittää joustavampaan suuntaan 
käyttäjäystävällisemmäksi.
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VESILIIKENNEVISIO
-tekijän laajentama vesireittikartta, muokattu Yleiskaavan reittivision pohjalta

Kuva 8. Reittikartan lähteenä Huttunen-Lipasti-Pakkanen Arkkitehdit: Past & Future: KAUPPATORI (2015)
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saaristoliikenne

Meri-Jokeri -poikittaislinjat

silta tai lossi

Tour de archipelago -reitti:
raide tai kevyt liikenne

asukasliikenne tai mahdollinen asukasliikenne

MERI-JOKERI
--POIKITTAISREITIT

Suurin osa tämän hetkisistä vesiliikennereiteis-
tä kulkevat lähtösataman ja määränpään välil-
lä: esimerkiksi Suomenlinnasta Pihlajasaareen 
päästäkseen on matkustettava vaivalloisesti 
mantereen kautta, kun merimatka saaresta 
saareen veisi varttitunnin. Saarihyppely on täl-
lä hetkellä mahdollista Lonnan, Suomenlinnan 
ja Vallisaaren välillä, mutta käyttöä poikittais-
reiteille olisi muidenkin saarten välillä.

YHTEYSVENE --> YHTEISVENE

Tämänhetkistä harvojen vuorovälien jähmeää 
yhteysvenemallia voi ketteröittää avaamalla 
vesiliikennepalveluita useammalle toimijalle. 
Vesiliikenteeseen voisi ottaa mallia yhteisötaksi-
palvelu Uberista: sovelluksen avulla kyydin tar-
vitsijat löytävät venekyydin käytettävissä olevalta 
veneilijältä korvausta vastaan. Yhteysveneiden 
rinnalla toimisi myös suosituimpien reittien välillä 
kulkevia yhteisomisteisia yhteisveneitä, jonka 
liikennöinnistä vastaisivat vuorotellen veneen 
osuuskunnan jäsenet.

TOUR DE ARCHIPELAGO

Santahaminan asuinalueeksi muuttaminen 
mahdollistaisi Kruunuvuorenselän ympäri 
kiertävän Tour de archipelago -reitin, joka 
kytkisi sisäsaaristoalueen kantakaupunkiin ja 
sujuvoittaisi saaristoliikennettä.

UUDET VESIREITIT-- VETOVOIMAA SAARISTOON

Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa (2013-2016) esitetään merel-
lisen joukkoliikenteen voimakasta kehittämistä. Kaavassa mahdollistetaan 
esimerkiksi uusia lautta- tai vesibussiyhteyksiä Melkkiin, Koivusaareen ja 
ulkosaaristoon. Tässä diplomityössä esitetään myös poikittaisyhteyksiä 
saarten välillä sekä mahdollista asukasliikennettä Isosaareen. Lisäksi 
sisäsaariston saavutettavuutta parantaisi Kruunuvuorenselän kiertävä 
rengasreitti ja uudenlaiset, jakamistalouteen perustuvat vesiliikennemallit.

Kasvavan asukasmäärän lisääntyneet virkistystarpeet, asuin- ja työpaik-
karakentaminen meren äärellä, merelliset virkistys- ja matkailupalvelut, 
vireä merellinen yritystoiminta ja riittävän suuri käyttäjämäärä luovat 
edellytykset vesiliikenteen lisäämiselle. Jos saaristoon ei synnytetä veto-
voimaisia kohteita, virkistysaariin ei synny myöskään vesiliikennereittejä. 
Vesiliikenne on toisaalta edellytys, jotta saariston käyttöä eri tarkoituksiin 
on ylipäätään mahdollista ryhtyä kehittämään. 

Pois lukien viranomaisalukset vesiliikenteessä toimijoita on Helsingissä 
useita; Liikuntaviraston kilpailuttamien saaristoalusten lisäksi omia yhte-
ysaluksia on myös Suomenlinnan hoitokunnalla, Korkeasaarella ja mm. 
Helsingin seurakunnilla, ja puolustusvoimilla. Kantakaupungin ja Kruunu-
vuorenrannan entisille satama-alueille rakentuvien asuntoalueiden ja tule-
vaisuuden merellisten ranta-alueiden rakentumisen myötä vesiliikenteen 
mahdollisuudet parantuvat Helsingissä ja koko seudulla. Kun asumista ja 
työpaikka-alueita sijaitsee rannan tuntumassa, intressit työmatkustamista 
ja asumista palvelevan reittivesiliikenteen kehittämiseen kasvavat. 
Tarvittavat matkustajamäärät ja toistuva, säännöllinen tarve liikkumiselle 
luovat pohjaa reittivesiliikenteelle muun joukkoliikenteen rinnalla. 
(KSV 2014-15.pdf s 19)
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SAARISTON PALVELUVISIO 
- tekijän ehdotus saariston palveluiden kehittämiseen
Monet retkeilijät eivät kaipaa palveluita luontoon lähtiessään: omat eväät ja riittävä varustus kuuluvat retkeilyn omavaraiseen 
luonteeseen. Mutta lämmin juoma ja uunituore pulla voisivat lämmittää saariretken päätteeksi, saunan lämpö houkuttelisi 
sateen lähestyessä ja teltan sijaan voisi olla mukavaa nukkua suojaisammassa asumuksessa. Palvelut laskevat kynnystä 
lähteä saaristoon ja luovat turvallisuuden tunnetta. Helsingin saaristosta puuttuu erityisesti mahdollisuuksia viipymiseen ja 
yöpymiseen: majoitusvaihtoehtoja on vähän ja reittiliikenne on suunniteltu vastaamaan päiväretkeilijöiden tarpeita. Saaristosta 
pitäisi pystyä nauttimaan myös ilman omaa venettä tai mökkiä.
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uudet vierailusaaret

telttailu

saarimaja

luontokohde

kahvila/leipomo

ravintola

sauna

wc ja jätehuolto

kulttuuri ja historia

vesiurheilu

kalastus

kauppa/kioski

yleisökäytössä jo 
olevat saaret

nuotiopaikka

keittokatos

luonnonsatama

vierasvenesatama

uimaranta

LIIKUTELTAVAT PALVELUT

Koska saaristoon on sen kantokyvyn ja 
vaihtelevien sääolosuhteiden mukaan han-
kalaa ja kannattamatonta järjestää vakituisia 
palveluita, merialueiden palveluja kannattaisi 
kehittää liikkuviksi, joustaviksi ja ketteriksi 
vaihtamaan paikkaa esimerkiksi sään vaihtu-
essa. Kiertävien palveluiden avulla pienellä 
panoksella voisi tarjota mahdollisimman laajalti 
esimerkiksi terveys- kirjasto- ja ruokatarvike-
palveluita, joiden saatavuuden ei tarvitse olla 
päivittäistä. Esimerkkinä liikkuvasta palvelus-
ta toimii kauppalaiva Christina, joka kiertää 
Itä-Helsingin ja Sipoon saaristoa kesäisin.

VÄLIAIKAISUUS JA 
VAIHTUVUUS

Jos resurssit eivät riitä kaikkien saarten 
yhtäaikaiseen ylläpitoon, voitaisiin vuosittain 
valita muutama teemasaari, jonne keskitetään 
liikuteltavia palveluita vuodeksi. Seuraavana 
vuonna kalusto siirrettäisiin seuraavaan paik-
kaan. Kaupunkilaiset voisivat nauttia uusista 
vierailukohteista ja kaluston käyttösuhde pysyi-
si korkealla. Saaristossa voisi panostaa myös  
lyhytaikaisiin pop-up -toimintoihin esimerkiksi 
yöttömän yön tai silakkakauden 
aikaan. Erikoistapahtumat houkuttelevat 
yleisöä ja vierailujen keskittäminen lyhyisiin 
jaksoihin tehostaa henkilöstökuluja.

SAARIMAJAT

Yhteisomisteinen saarimajaverkosto toimi-
si Kaupunkipyörien tavoin: yksinkertaisia, 
valmisrakenteisia majoja sijoitettaisiin ympäri 
saaristoa. Ne tarjoavaisivat suojaisan ja kuivan 
yöpymispaikan sekä mahdollisuuksien mukaan 
keitto- ja peseytymismahdollisuuden. 
Saarimajojen käyttöoikeuden voisi lunastaa 
esimerkiksi kesäkaudeksi, ja niitä voisi varata 
korkeintaan muutamaksi yöksi omaan käyt-
töön.
Alennusta saisi osallistuessaan huoltotöihin. 
Majojen varauskalenteri, käyttöohjeet ja 
-säännöt sekä huolto-ohjeet olisivat saata-
villa sovelluksen kautta. Sovelluksen avulla 
päivitettäisiin tietoa huoltotarpeesta ja muista 
vaihtuvista olosuhteista.

KAUPUNKILAISTEN 
OSALLISTAMINEN

Saarien vierailijoita kannustetaan omatoimisiin 
huoltotöihin saarten viihtyisyyden hyväksi, 
kuten puiden hakkaamiseen, puhtaanapitoon 
tai rakennuskannan kunnostukseen. 
Talkooavusta saisi ilmaisia lauttalippuja, 
elämyspalveluita tai öitä saarimajoissa. 
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  ISOSAARI
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  ISOSAARI

Puolustusvoimilta vapautunut saari avomeren 
äärellä on tarpeeksi suuri suojaamaan myrs-
kytuulilta tarjoamaan vaihtelevia maastoja 
tutkittavaksi ja reittejä kuljettavaksi. Sen 
päästä päähän ehtii kuitenkin nopeasti tar-
vittaessa, eikä moottoriajoneuvoja tarvita. 
Valmis infrastruktuuri, vuosisadan kokemuk-
set asuinkäytöstä, upea luonto ja kiinnostava 
historia motivoivat miettimään saaren uudel-
leenkäyttömahdollisuuksia. Suunnitelmia voi 
soveltaa myös muihin Helsingin ja koko Suomen 
saariin.

60°06.13´N, 25°03.26´E

31



Kauppatori

HELSINKI---TALLINNA

H
ELSIN

KI---TALLIN
N

A

H
ELSIN

KI---TU
KH

O
LM

A

SIJAINTI

0 5 km32



HELSINKI---PIETARI

Santahamina

Isosaari

33



H
EL

SI
N

KI
---

TR
AV

EM
U

N
D

E

Kokkoniemi

kasarmi-
alue

ampuma-
rata

3

tulenjohtotorni

2

Etelärannikko

avomeri, Viro

sisäsaaristo, Helsinki

hiekkaranta

asuinalue

B- ja C -kasematit

A-kasematti

0                                 250                                   500                               750                           1000

34



avomeri, Viro

hiekkaranta

B- ja C -kasematit

1

Jyrkkäniemi

päälaituri

Peninniemi

Isosaari on suuri, nimensä mukainen. Metsäi-
nen-- rantakalliot erottuvat vaaleina tummasta, 
tuuheasta puumassasta. Idässä erottuu pitkä 
avokallioinen kieleke, Peninniemi. Niemellä 
loistaa auringossa komea valkoinen rakennus, 
entinen torpedokoeasema (1). Saavumme 
pohjoisrannan  yhdysvenelaituriin . Hiekkatie 
vie kohti saaren keskusta, nurmen peittämää 
rivitaloaluetta. 

Ohitamme upseerikerhon rannassa (2). Sen 
terassilta on seurailtu auringonlaskuja loputto-
miin. Rannassa on saunarakennus (3) hienon 
hiekkarannan vieressä. Poukama on tarpeeksi 
suojassa avomeren aalloilta ettei hiekka ole 
huuhtoutunut mereen. Vaikka rakennukset
sijaitsevat saaren pohjoispuolella, puiden
 lomasta säteilee runsaasti valoa. 

Saaren keskiosien yli satavuotias havumetsik-
kö on  tarpeeksi rehevä suojatakseen tuulelta, 
mutta tarpeeksi harva päästämään valon lävit-
seen. Hiekkatiet vievät Peninniemeen, saaren 
eteläpuolelle ja pohjoisrannan suuntaisesti 
länsirantaan. Etelärannan kallioilta aukeavat 
merinäkymät silmänkantamattomiin, seuraavana 
etelässä on Viro.

Kuva 9. Ortokuva Isosaaresta (KSV 2015)A
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Tallinna?

Kuva 10.  Etelärannan ulappaPA

VIERAILU SAARELLA: KOHOKOHDAT

Kuva 11. Pohjoispuolen hiekkaranta
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Tallinna?

Kuva 11. Pohjoispuolen hiekkaranta

Kuva 12.  Avokallioinen Peninniemi (kuva: Anu Vuorinen) Kuva 13.  Merenrantaniityt
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Isosaari sijaitsee Helsingin edustalla ulkosaaristossa, 3,8 kilo-
metriä Santahaminasta etelään, noin 9 kilometriä Kauppatorilta. 
Saaren koko on noin 76 hehtaaria. Se on muodoltaan kolmio, 
jonka pohjoinen ja kaakkoinen sivu ovat noin kahden kilometrin 
ja läntinen sivu noin kilometrin mittaiset. (Vuorinen 2011:7)

Saaren ja sillä sijaitsevat rakennukset omistaa Suomen valtio, 
ja niitä hallinnoi Senaatti-kiinteistöt. Saaren alkuperäinen nimi 
Mjölö (suomeksi Jauhosaari) tulee pohjoisrannan hienosta, 
jauhomaisesta hiekkarannasta. 

Saarta on käytetty Helsingin sisääntuloväylän maamerkkinä 
merenkulussa jo 1600-luvulla. Isosaaren ensimmäiset asukkaat 
olivat kalastajia. (Enqvist 1991: 2)

Isosaaren linnakekausi kesti vuosisadan ajan: vuonna 2012 
varusmiestoiminta saarella lakkautettiin, jolloin saari jäi puolus-
tusvoimien harjoitusalueeksi ja vartiolinnakkeeksi. Puolustus-
voimat poistuivat saarelta vuoden 2014 lopussa, jolloin vuok-
rasopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa päättyi. Viime vuosina 
saarta on siivottu uusia käyttötarkoituksia varten. 

Saarella on tällä hetkellä vain yksi vakituinen asukas, joka 
on syntynyt Isosaaressa v. 1949. Vaikka saari on autioitunut, 
kasematit, bunkkerit  ja tykkipatterit muistuttavat linnakeajoista, 
kasarmirakennukset  ja ampumarata taas kertovat varusmies-
koulutusjaksosta. Viemäri-ja sähköverkosto sekä öljysäiliö ovat 
tarjonneet veden, sähkön ja lämmön aktiiviaikoina. Raken-
nuksissa näkyy ajan jälkiä. Ne eivät kestä enää montakaan 
lämmittämätöntä talvea.

ESITTELY

Kuva 14. Kartta: Isosaaren mittasuhteet ja etäisyys suhteessa Helsinkiin
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Isosaari on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakenne-
tuksi kulttuuriympäristöksi, ja se on arvokas myös sotahistorial-
lisena kokonaisuutena ensimmäisen maailmansodan aikaisine 
linnoitteineen. Saarella on lisäksi arkeologisesti arvokkaita 
kohteita ja muistomerkkejä.

Isosaaren luonto on monipuolinen: sieltä löytyy tuuheaa havu- 
ja lehtimetsää, rantaniittyjä ja  -hietikkoja, rehevää lehtoaluetta, 
rantakivikkoa sekä avokallioinen eteläranta ja Peninniemi. 

Ampumaharjoituksia, avohakkuita ja pohjoispuolen asutusta  
lukuun ottamatta saari on saanut olla suhteellisen rauhassa 
ihmisen toiminnalta, minkä vuoksi saarella esiintyy harvinaisia 
kasvi-, lepakko- ja lintulajeja. Osa lajeista on venäläisten muka-
na tulleita vieraslajeja, joita ei tavata muualla Suomessa. Myös 
tavallisten merilajien ja  saaristokasvien kirjo on runsas.

Isosaari rakennuksineen on valtion omistama ja Senaatti-kiin-
teistöjen hallinnoima. Puolustusvoimien toiminnan lakattua 
Senaatti on aloittanut saaren uuden käytön suunnittelun 
yhteistyössä Helsingin kaupungin ja muiden viranomaistahojen 
kanssa. 
Tavoitteena on kaavallinen ratkaisu, jolla mahdollistetaan saa-
ren osoittaminen siviilikäyttöön, matkailu- ja virkistysalueeksi. 
Uuden käyttötarkoituksen myötä Suomen valtio pyrkii niinikään 
luopumaan saaresta ja löytämään ulkopuolisen omistajan ja 
kehittäjätahon. (Livady 2016:7)
Isosaaren länsipuolella 1,5 kilometrin etäisyydellä sijaitsevaa 
Kuivasaarta on myös käytetty linnakesaarena, ja sinne kerätyis-
tä tykeistä on muodostunut pienimuotoinen sotamuseo. Tällä 
hetkellä saarelle järjestetään tilausristeilyjä. 
Tässä työssä on Kuivasaari on rajattu suunnittelualueen ulko-
puolelle, mutta Kuivasaareen voi soveltaa samoja uudiskäyttö-
suunnitelmia kuin Isosaareen.

Kuva 15. Tulenjohtoasema eli ”Rikaman torni” saaren etelärannalla
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Kuva 16. Etelärannikon tykkijalusta ja juoksuhauta Kuva 17. Päälaiturin vartiotorni  ja asuinalueen viereinen kasematti

KUIVASAARI
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Kuva 17. Päälaiturin vartiotorni  ja asuinalueen viereinen kasematti

KUIVASAARI
Kuva 18. Puolustusvoimien henkilökunnan rivitaloasutusta 1960-luvulta

Kuva 19. Pohjoisrannan golfkenttä Kuva 20. Tykkijalusta Peninniemellä
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Vuonna 1913 Venäjä ryhtyi linnoittamaan Isosaarta osana 
Viaporin linnoitusta ensimmäisen maailmansodan alla. Saares-
ta tuli osa Pietari Suuren maa- ja merilinnoituksista koostunutta 
ketjua, jonka päätarkoitus oli suojata Pietaria (Krepost Svea-
borg). Linnoitteet ja  rakennettiin mereltä päin suuntautuvan 
hyökkäyksen torjumiseksi saaren eteläosiin, kun taas muita 
toimintoja palveleva rakentaminen sijoitettiin metsän suojaa-
man pohjoisrannan puolelle.

Venäläisten lähdettyä vuonna 1918 suomalaiset saivat haltuun-
sa sotilassaaren, johon oli rakennettu tykkiasemien ja niihin 
välittömästi liittyvien rintavarustusten ja muiden suojaraken-
teiden lisäksi muun muassa kaluston ja materiaalin liikuttelua 
mahdollistava tiestö sekä ammunnan suuntausta ja tulenjohtoa 
palvelevat rakennelmat. Lisäksi valmiina oli muuta linnakkeen 
toimintaa palvelevaa rakennuskantaa, kuten esimerkiksi puisia 
asuinrakennuksia. Linnoitusrakenteita lukuun ottamatta lähes 
kaikki venäläisaikaiset rakennukset on purettu tai ne ovat 
tuhoutuneet muilla tavoin.

Vuoden 1918 huhtikuusta syyskuun puoliväliin Isosaaressa 
toimi Iso-Mjölön punavankileiri. Rauhan aikana Isosaaren  va-
ruskunnassa oli 300 varusmiestä, 50 työpaikkaa ja 70 vakituista 
asukasta puolustusvoimien työntekijät perheineen. Armeijan 
kouluttajien lisäksi saarella työskenteli esimerkiksi keittäjiä, 
säämiehiä ja tutkamittaajia valmiuslinnakkeen tukitoimintoja 
hoitamassa.

Isosaaren rakentumisen logiikka on lähes kokonaan seurausta 
rannikkotykistön tarpeista. Kasarmi-, asuin- ja huoltorakennus-
ten sijoittelu on ollut alisteisia linnakkeen puolustusnäkökoh-
dille. Toisaalta asuinalue on  sijoittunut suurin piirtein siihen 
osaansaarta, jossa on tiettävästi ollut asutusta jo 1700-luvulta 
asti. Pohjoispuolelta merimatka on myös lyhyempi Santahami-
naan ja Helsinkiin ja alue on suojassa avomeren tuulilta.
(Livady 2016: 26-69)

Kuva 21. Isosaaren rannikkotykistöleirille vuonna 1964 osal-
listuneet varusmiehet tähystävät merimaalia. Sotamuseo

TAUSTAA
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Kuva 22. Kuvat: Perhe-elämää Isosaaressa. Kuvakaappaus Livadyn selvityksestä,                  
originaali Puolustusvoimat

ELÄMÄÄ ISOSAARESSA

Saarella toimi alakoulu vuosina 1946-1996, ja oppilaita oli 
parhaimmillaan 22. Yläasteikäiset lapset kävivät mantereella 
koulussa, ja heidät majoitettiin usein arkipäiviksi Isosaarelta 
kaupunkiin muuttaneiden luo. Puolustusvoimien vuoroalus 
Santahaminaan  kulki päivittäin: aamulla, keskipäivällä ja ilta-
päivällä.  Santahaminasta on yhteys mantereelle Hevossalmen 
sillan kautta. Lisäksi järjestettiin viikottain asiointivuoro suoraan 
Kauppatorille. (Vuorinen 2011: 115-119, 404)

Vuosina 1984–2008 Isosaaressa oli puolustusvoimien ylläpitä-
mä sääasema, jossa tehtiin säähavaintoja Ilmatieteen laitok-
selle. Havainnontekijöinä työskentelivät varusmiehet. Lisäksi 
saarella on toiminut Aalto-yliopiston korroosiotutkimuskeskus.

Asukkaat asuivat rivitaloissa, ja koulun ja kasarmin lisäksi 
aktiviteetteja tarjosivat erilaiset yhdistykset ja kerhot. Elokuvia 
näytettiin ruokalassa ja myöhemmin kasarmin urheilusalissa. 
Ensiapurakennus, upseerikerho eli Klubi ja sauna kuuluivat 
myös saaren tarjontaan. Saarella on lisäksi 9-reikäinen
 golfkenttä. 
Huoltokuljetukset mantereen kaupoista eivät olleet päivittäisiä, 
ja kulkuyhteydet mantereelta saarelle olivat sääolosuhteiden 
armoilla. Kantahenkilöstö joutui monien vuosikymmenten ajan 
turvautumaan omavaraisuuteen: pidettiin kotieläimiä ja hoidet-
tiin omia viljelyksiä, kasvattaen esimerkiksi porkkanaa, lanttua 
ja punajuurta. Tarve omavaraisuuteen hitsasi osaltaan ihmisiä 
yhteen, ja rannikkolinnake saattoi muistuttaa pikemminkin 
perinteistä kyläyhteisöä kuin varuskuntaa. 
(Enqvist & Tiilikainen 2014, 82.)
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kasematteja
ilmakuvassa

punavankeja
heinäkuussa 1918,
Työväen Arkisto

rataverkosto 
päälaiturilta
 eteläkärkeen 1,5km

rivistö 10 tuuman kanuunoita 1920-30- 
luvulla, painotus ilmatorjuntaan 

Ranskan ja Englannin laivasto pommittaa
 Viaporia 1855     Max Beeger/Museovirasto

Kuvamateriaali on otettu Livadyn kulttuurihistoriallisesta selvityksestä (2016).
 Alkuperäiskuvat Puolustusvoimat, ellei toisin mainittu

Itämeren kartta vuodelta 1695. Isosaari (Mjölö) 
merkitty punaisella ympyrällä.

                 ISOSAAREN SOTILAALLINEN AKTIIVISUUS

30-VUOTINEN SOTA
1618-1648

KRIMIN SOTA
1853-1856

ENSIMMÄINEN
MAAILMANSOTA
1914-1918

rannikkorykmentti 1919

           3000 venäläistä 
            linnoitustöissä

1913

300010-15

1600 1700 1800 1918

venäläiset lähtevät 
saarelta

Viaporin rakentaminen 
aloitetaan 1740

Pienimuotoinen 
kalastajayhteisö

merenkulun 
maamerkki

osaksi  Pietari Suuren
merilinnoitusta: Isosaaren
linnoitustyöt aloitetaan 1913

punavankileiri 1918

(Enqvist 1991, 2)

ISOSAAREN AIKAJANA 1600-2016

SOTA-
HISTORIALLINEN 
KONTEKSTI

ISOSAAREN
 ROOLI 

VALTIOVALTA RUOTSIN KRUUNU VENÄJÄN VALTA
1809-- Suomen autonomia

ASUKASTA/TYÖNTEKIJÄÄ
ISOSAARESSA

 ITSENÄINEN SUOMI: ISOSAAREN VARUSKUNTA-AIKA

SISÄLLIS-
SOTA 1918
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rannikkorykmentti 1919

           3000 venäläistä 
            linnoitustöissä

punavankileiri 1918

valonheitinasema 
n. 1920-30 -luvulla

Itätornin muottivalua, 1942 Talviammuntaa Isosaaressa 130 TK /tykillä 2008-2011 

perhe-elämää Isosaarella, 1968 uutta rivitaloasumista, 1974

TOINEN
MAAILMANSOTA
1939-1945

JATKOSOTA ´41-44

 ITSENÄINEN SUOMI: ISOSAAREN VARUSKUNTA-AIKA

              300 varusmiestä, 60 työntekijää perheineen

Valtion omistama, Senaatti-kiinteistöjen hallinnoima

ilmatorjuntapatteristo

Isosaaren koulu ´46-´96

Puolustusvoimat
 lähtee saaresta 2012

SISÄLLIS-
SOTA 1918

360 1

1941 1945 1960 1980 2000 2016

Helsingin meripuolustuksen
 tärkein linnakesaari ja 
pienoisyhdyskunta

Puolustusvoimien 
valmiuslinnake

Puolustusvoimien 
toiminta saarella hiipuu

Uusi 
omistaja
--uusi 
käyttö?

Vuokrasopimus 
Senaatti-kiinteistöjen
 kanssa päättyy

uudessa yleiskaavassa 
Isosaaresta virkistys- 
ja retkeilyalue, 
vapaa-ajan asuminen

45



ISOSAAREN VARUSKUNTA
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Kuva 23. Kuvat: Anu Vuorinen: 1. Merivalvontamiehet muodossa 
Kuva 24. 2.Valatilaisuuden ohimarssilla 3. Alokkaat saapuvat Isosaareen          
tammikuussa

Isosaarella palveli samanaikaisesti 300 varusmiestä.He aloit-
tivat koulutuksen puolivuosittain 150 hengen erissä. Kuuden-
kymmenen vuoden aikana saarella suoritti asepalveluksen 
yhteensä noin 18000 varusmiestä, joten saari on tuttu monelle 
helsinkiläismiehelle. Varusmiehet asuivat kasarmilla ja suoritti-
vat asepalvelustaan suhteellisen eristyksissä vakioasukkaista. 
Linnake vastasi itse valmiustehtävistään ja miehistön suhteelli-
sen vähäisyyden johdosta myös varusmiehet saivat keskimää-
räistä vähemmän viikonloppuvapaita, eikä saaresta iltavapailla 
päässyt mantereelle. 

Valmiustehtäviin kuului saaren vartiointi, merivalvonnan tilanne-
kohtainen vahvistaminen, sekä valmius ampua järeillä 
130 TK -rannikkotykeillä varoitustuli. Tämän lisäksi linnakkeen 
miehistö vastasi myös Merisotakoulun vartioinnista. Linnak-
keen sotilaspoliisimiehistö vastasi suuresta osasta linnakkeen 
valmiustehtävistä. (Enqvist& Tiilikainen 2014: 76-105)
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Asuinolot saarella olivat erikoislaatuiset. Saari toimi paitsi 
työpaikkana, myös kotina, ja työntekijöiden perheet lapsineen 
ja puolisoineen toivat väriä saaren arkeen. Kuivasaarella ja 
Isosaarella yhteensä 17 vuotta työskennellyt ja asunut Anu 
Vuorinen on koonnut Isosaari-teokseensa (Vuorinen 2011: 
398-435) saaren asukkaiden muistelmia. Osa muistelmista on 
myös Anu Vuorisen haastattelusta. 

“Varttitunnin matka Helsingin keskustaan, rivita-
lon päätyhuoneisto, rantasauna sekä puutarhasta 
avautuva merinäköala. Kivenheiton päässä yhdek-
sänreikäisestä golfkentästä. 
Harvoin tarjolla!
Lapsiperheelle saa parempaa ja rauhallisempaa 
asuinpaikkaa hakea. Sään ja vuodenaikojen vaih-
teluihin tulee saaressa asuessaan kiinnittäneeksi 
aikaisempaa enemmän huomiota.

--Linnakkeen valmiusupseeri yliluutnantti Antti-Pekka Kiiski

Työ-ja vapaa-aika vietettiin samojen ihmisten kanssa samassa 
paikassa. Puolustusvoimien hierarkia oli tosin läsnä vapaa-ajal-
lakin: sotilasarvoiltaan ja tehtäviltään ylimmät eivät seurustel-
leet muiden kanssa vapaallakaan.

Anu Vuorinen muistelee saaren vuoden kiertoa vakiona: ke-
säaika oli yhteisöllistä ja aikaa vietettiin enimmäkseen ulkona. 
Syksyn pimetessä asukkaat sulkeutuivat koteihinsa. Päivien 
pidetessä saarelaiset ryömivät ulos koloistaan ja yhteisöllinen 
kesänvietto alkoi taas.
 Vapaa-ajan ratoksi perustettiin kokoontumiskerhoja upseeri-
kerhon lisäksi saaren naisille, lapsille, golfareille, veneilijöille, 
valokuvaajille ja niin edelleen. Yhteiset tapahtumat kokosivat 
koko saaren väen yhteen, ja monille onkin jäänyt mieleen 
toimikuntien järjestämät  juhannus- pikkujoulu- ja vappujuhlat, 
illanvietot, naamiaiset ja myyjäiset.

”Välillä tuntui, ettei ehtinyt nukkumaan kun oli 
niin paljon kaikenlaista.”

                                         -Minna Vikeväkorva, toimistosihteeri

Harrastusmahdollisuudet olivat laajat paitsi kulttuurin myös 
liikunnan saralla. Pururadalla harjoiteltiin saaren omalle ma-
ratonille, kasarmin liikuntasalissa nosteltiin painoja ja talvisin 
hiihdettiin ja luisteltiin. Saaren marjastus- , sienestys- metsäs-
tys- ja kalastusapajia hyödynnettiin ahkerasti.

MUISTOJA  ISOSAARELTA
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Lapset muistavat saaren jännittäviä leikkipaikkoja, pitkiä uima-
kausia jäiden lähdöstä ensipakkasiin, jollan rakentamista  ja 
vierailuja lastenkerhon kanssa mantereen kohteissa:

“Uimataito oli ehdoton edellytys saaren lapsille, 
ja se opittiinkin kuin varkain kun kesät puljattiin 
uimarannassa. Varhaisiin uimarantamuistoihin 
kuului mielikuva siitä, että uimarannassa oltiin 
päivät pääksytysten ja aina paistoi aurinko. Syk-
syisin uitiin vaikka pienessä riitteessä, keväisin 
heitettiin talviturkki jäiden lähdettyä.”
---“Yhteishenki pienessä saaressa muodostui pakos-
takin hyväksi; naapurisopu ja -apu olivat kaikille 
tärkeitä. Muidenkin kuin omien lasten perään kat-
sottiin, ja käden taidot valjastettiin koko yhteisön 
iloksi. “Isosaari oli upea paikka viettää lapsuutta ja 
sinne on mukava palata aina tilaisuuden tullen”
                                                                           --Kari Aro

”Parasta työssä on itsenäisyys ja ulkosaariston 
karut olosuhteet (etenkin talvella).”
                 -Linnakkeen vartiopäällikkö ylipursimies Keijo Jario

Kuva 25. Naamiaiset kerholla, Anu Vuorinen
Kuva 26. Rantajuhlat, Anu Vuorinen
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KUVIA SAARELTA -saapuminen

1 2

3

4

1.saapuminen saarelle Santahaminasta 2. puolustusvoimien pika-alus 
3. päälaiturialue vartiotorneineen 4. pienvenesatama
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Pohjoisranta

1.saarta halkova ”Bulevardi” 2. tykkihalli 
3. upseerikerho huvimajoineen ja pihoineen 4. golfkenttä  
5.rantatie ja venevaja  6. hiekkaranta

1 2

3

5 66

4

51



Peninniemi

1. vanha koulu 2. rantakäärme kalliolla 3. tykkipohja 4. verkkotelineet 
5. korroosiokoealue 6. torpedokoeasema 7. rantakalliot 8. sääasema 
9. merenrantaniitty 10. englantilaisen hauta

1 2

7

1098

3

5
6

4
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1. näkymä merelle 2. B- ja C-kasematit eli ”Huurin kasematti” 
3. tulenjohtotorni, Rikaman torni 4. näkymä kohti Peninniemeä 
5. silokallioalue 6. Rikaman muistomerkki  
7. A-kasematti eli ”Rikaman kasematti” 
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3

5

6 7

4

Etelärannikko
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SAAREN KESKUSTAN RAKENNUKSET

1

2

3

4

5

6
7

1. asuinalue, rakennettu vuonna1960
2. uusi koulu , 1987
3. sairastupa 1960
4. sauna ,1943
5. kasarmi, 1958
6. öljysäiliö, 1960
7. ruokala, 1933 87
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3.

  uusi
ISOSAARI
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  uusi
ISOSAARI
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SAAREN UUSI ELÄMÄ?

etätyöresidenssi?

kulttuurifestivaali?

vuokrattavia merimajoja?

allergiaretriitti?

pienpanimo?

vesiurheilukeskus?

luontoleirintä?

omavaraista 
saaristoasumista?

luonto ja virkistys, 
historia

ulappasauna?

aurinkopaneelirannikko?

pientuuli-
voimala?
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Etätyöresidenssi, omavarainen saariyhdyskunta, lähiruokaherkuttelijan, kulttuurinnälkäi-
sen tai lintuharrastajan pyhiinvaelluskohde, luontoretriittien tai taidefestivaalien näyttämö 
--vaihtoehtoja Helsingin saariston uudelleensytytettävän tähden profiloitumiseen on 
lukemattomia. Isosaaren linnakesaari Helsingin saariston ulkolaidalla voisi olla yhdistel-
mä tätä kaikkea: kaupunkilaisten yhteinen saarikeidas luonnosta nauttimiseen, yhteistoi-
mintaan ja lyhytaikaiseen asumiseen. 

Saaren omistajuus vaikuttaa kuitenkin pitkälti sen kehittämisen suuntaviivoihin. Senaat-
ti-kiinteistöt on ilmoittanut valmistelevansa saaren myyntiprosessia, mutta  tuleva ostaja 
on vielä arvoitus.Todennäköisenä omistajana voidaan nähdä Helsingin kaupunki, yksi-
tyinen yrittäjä tai muu vastaava toimija. Demokraattisin omistusvaihtoehto olisi joukkora-
hoitusmalli, jossa saarta ylläpitäisi osuuskunta. 

Sen osakkaat vastaisivat saaren tilasta ja toiminnasta yhteistyössä muiden sidosryh-
mien kanssa. Osakkaaksi pääsisi lunastamalla saariosakkeita, joiden tuloilla rahoitet-
taisiin ylläpitokustannuksia ja investointeja. Omistajuuden kautta osakkaat sitoutuvat 
pitämään huolta saaresta siitä nauttimisen lisäksi. Osakkaiden määrä riippuu saaren 
myyntihinnasta: esimerkiksi Isosaaren tyyppisen Kotkan edustalla sijaitsevan Rankin 
linnakesaaren myyntihinta on 700 000 euroa vuodessa, joten esimerkiksi 2000 euron 
vuosiosakkeella 350 osakasta voisi lunastaa saaren. Hintaan lisätään ylläpito- ja uudis-
rakentamiskustannukset, mutta verrattuna omaan mökkiin järjestely olisi edullinen. 

Tässä työssä ehdotettu toimintasuunta ei ole riippuvainen tietystä omistajavaihtoehdos-
ta, vaan on toteutettavissa niin julkisen kuin yksityisenkin toimijan taholta. Isosaaren 
kohtalo riippuu kuitenkin pitkälti tulevan omistajan intresseistä ja poliittisista päätöksistä.

Tärkeintä on kehittää saarta sen luonto- ja kulttuuriarvot edellä: ne ovat saaren tärkeim-
mät vetovoimatekijät, joten niiden vahingoittaminen  johtaisi koko saaren kokemukselli-
sen  ja rahallisen arvon heikkenemiseen. 

uusi omistaja?
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  kestävyys ja 
luonnonmukaisuus

mahdollisimman vähäinen vaikutus 
luontoon:luonnollinen rakentaminen,eris-
täminen, materiaalit, kevyt perustaminen, 
hengittävät rakennukset, kuivakäymälät, 
keskitetty viemäristö
ympäristön kantokyvyn huomioiminen

elämänlaatu
meren  ja luonnon läheisyys ja 
niiden ymmärtäminen
ulkoilmaelämä
yhteisöllisyys, etätyö, 
stressinhallinta, 
rauha, kaupunkiin 30 min

TAVOITTEET UUDELLE KÄYTÖLLE

historia
historian kerrostumien 
kunnioittaminen
infopolku, opasteet
olemassaolevien 
rakennusten
ja infran hyodyntäminen

yksilöllisyys ja
joustavuus
joustava veneliikenne
etätyöresidenssit
vaihtelevat uudisrakennustyypit,  
vaiheistamismahdollisuus
kompaktit, kustannustehokkaat 
mökit ja residenssiasunnot
järkevä lämmitys- ei 

peruslämpöpakkoa

yhteinen ilo
helppo saavutettavuus:

saari kaikkien ulottuvilla,
yhteisöomistajuus ja sitoutuminen
virkistys, retkeily, mökkeily,
väliaikainen residenssiasuminen 
palvelut, kierrokset, yöpyminen

houkuttelevuus

kiinnostava vierailukohde
vireä saaristokylä
vahva identiteetti
vuodenkierron tapahtumat

omavaraisuus:
suljetun kierron viljelymenetelmät, 
kotieläimet 
kiertotalous,
tehokas kierrätys: vesi, jäte, 
kompostointi,
aurinko -ja tuulienergia,
 lämpöä merestä
sadeveden hyödyntäminen
elintarvikkeiden pientuotanto

kestävyys:  sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen, kulttuurinen
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I saaren 
avautuminen
yleisölle, reittiliikenne
päiväretki:
kiinnostava 
vierailukohde

III mahdollisuus
 yöpymiseen 
luonnossa: 
sleepover -majat

VI kausiasuminen, 
vapaa-ajan 
asuminen, 
etätyöresidenssi

IV tapahtumat, leirit,
festivaalit,
 kansalaistaito-
koulutus

V eloisa kesäkohde 
palveluineen
pienvenesatama, majoitus,
 kioski, saunat

VII ympärivuotinen 
saaristoyhdyskunta

II laadukasta ja kiinnos-
tavaa tekemistä: historia, 
ulkoilmalajit, retkeily, 
taide, 
kulttuuri, luonto, ruoka

Päätavoitteena Isosaaren kehityksen suhteen on kestävyyden 
toteutuminen sen kaikkien ulottuvuuksien kannalta.
Ekologisella kestävyydellä tarkoitetaan toimimista saaren 
kantokyvyn rajoissa, sen luonnonvarojen kestävää käyttöä ja 
monimuotoisuuden säilymistä. Isosaaressa on lukuisia harvinai-
sia kasveja, suojeltuja maisematyyppejä ja lintulajeja, joiden 
säilyminen on tärkeää. Ihmisen toiminnan jättämät jäljet pitäisi 
rajata mahdollisimman kevyiksi rakennusratkaisujen ja muun 
toiminnan osalta. 
Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa hyvinvoinnin edellytysten 
jakautumista tasapuolisesti: saari on avoin kaikille vierailijoille
sosio-ekonomisesta tai kulttuurisesta taustasta huolimatta.  
Saaren tarkoituksena on parantaa vierailijoidensa terveyttä, 
hyvinvointia ja elämänlaatua. Kulttuurinen kestävyys käsittää 
Isosaaren kulttuuriperinnön säilymisen, ja ilman taloudellista 
kestävyyttä saaren ylläpito ja kehittäminen ei olisi mahdollista.

Isosaaren vetovoima perustuu sen tarjoamiin elämyksiin 
luonnon ja kulttuurin parissa. Se tarjoaa veneettömille ja 
mökittömille kaupunkilaisille ja matkailijoille mahdollisuuden 
viipyä saariluonnossa ja nauttia siitä omatoimisesti tai yhdessä 
muiden kanssa. Saaren yöpymisvaihtojen myötä sinne voi tulla 
viettämään vapaa-aikaa tai työstämään keskittymistä vaativia 
työprojekteja.
Saariolosuhteissa ulkoilmassa vietetään luonnollisesti enem-
män aikaa. Luonto on läsnä vahvemmin kuin kaupungissa, ja 
yksinkertaisissa oloissa voi keskittyä olennaiseen. Koska saa-
ren logistiikka on mantereen olosuhteita monimutkaisempaa, 
siellä on luontevaa panostaa omavaraisuuteen energiamuoto-
jen, elintarvikkeiden ja muiden tarpeiden suhteen.

Tarkoituksena ei ole luoda  saaristohuvipuistoa, vaan ruokkia 
vierailijoiden mielikuvitusta ja kannustaa löytämään polkuja 
itsensä kehittämiseen ja virkistämiseen. Toisille Isosaari voi olla 
rauhoittumispaikka, toisille aktiivinen seikkailukohde. 
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VAHVUUDET// STRENGTHS 

• Upea, monipuolinen luontokohde
• Rauha
• Houkutteleva retkikohde
•  Kauppatorille 30 min merimatka
•  Kiinnostava kulttuurihistoria
•  Valmis infrastruktuuri: tiet, viemäriverkosto, sähkö,      
   Internet
• asuinoloista vuosikymmenien kokemus
• Luontomatkailun ja luontoharrastusvaihtoehtojen  
  kasvu    
• Yleisön kasvava mielenkiinto luonto- ja 
  virkistyskohteisiin

 HEIKKOUDET//WEAKNESSES  

• Ulkomeren sääolosuhteet:
   talvi- ja myrskyliikenne, jää,
• Pimeys talviaikaan
• Saavutettavuus / liikenneratkaisut, 
  palveluketjuongelmat
• Siirtymävaiheen investoinnit
• Rakennuskannan ja kunnallistekniikan ylläpito 
  ja kunto

• Sesonkirakenteen vaativuus

MAHDOLLISUUDET//OPPORTUNITIES  

• Vireä ja elinvoimainen saaristokylä, residenssi- ja 
   vapaa-ajan kohde lähietäisyydellä Helsingistä
•  Matkailu, saaristoretkeily
• Omavaraisuuden pilottikohde: kalastus, viljely
• pohjavesialue: paikallinen juomavesilähde
• Tuulivoima, aurinko, lampöä merivedestä
• Öljyntorjunta mereltä, meripelastus, säämittaus
• Mahdollisuus yksilölliseen, luonnonläheiseen
  ja -mukaiseen (väliaikaiseen) saaristoasumiseen,
  yhteisöllisyys
• Suomenlinnan ja Vallisaaren paineen purkaminen
• vaihtoehto omalle mökille

UHAT// THREATS  

• Riittämättömät resurssit
• Poliittinen päätöksenteko
• Luontoarvojen aleneminen
• Autioituminen, ilkivalta
• Vedenpinnan nousu
• Itämeren tilan heikkeneminen, 
  öljyonnettomuudet
• Ilmastonmuutoksen vaikutukset paikallissäähän,
  myrskyt
• Puutiaisaivokuumealue
• Tulipalot, metsänhakkuut

SWOT-ANALYYSI
Isosaaren uudiskäytön vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat SWOT- analyysin avulla

62



Isosaaren sijainti Helsingin sisäsaariston ja avomeren vaihet-
tumisvyöhykkeellä on kiehtova . Saari on ikään kuin puoliksi 
Helsingin edustalla pohjoisen puolelta, josta kaupungin siluettia 
voi tarkkailla, ja etelän puolelta puoliksi avoimella merellä, joka 
jatkuu silmän kantamattomiin. Eteläpuoli on villi ja aalloille ja 
tuulelle altis, pohjoisranta taas ihmisen kesyttämä ja suojaisa. 
Isosaari on tarpeeksi kaukana Helsingin hälystä ja ilmansaas-
teista, mutta kuitenkin vesiteitse Kauppatorilta sinne pääsee 
puolessa tunnissa. Saari sopii välimatkaltaan hyvin päiväretki-
kohteeksi, mutta erityisesti sen tunnelmaan voi virittäytyä viipy-
mällä yön yli tai pidempään. 76 hehtaarin saareen voi tutustua 
useammankin päivän ajan. 

Saari on tunnettu etenkin siellä ja Santahaminassa palvelleiden 
kymmenille tuhansille uusimaalaisille varusmiehille. Vetovoi-
maa lisää yleinen luonto- ja kulttuurimatkailun nousujohteinen 
suuntaus ja luontoharrastusten suosion kasvu. Luontokohtei-
den, kuten Vartiosaaren ja Keskuspuiston rakentamista arvos-
tellaan vetoamalla virkistysalueiden tarpeeseen kasvavassa 
Helsingissä, joten tarvetta uusille virkistysalueille koetaan ole-
van. Tosin eurooppalaisittain Helsingin tilanne on vielä varsin 
vihreä: esimerkiksi Helsingin kaupunkialueen metsien  osuus 
maapinta-alasta (22%) oli vuonna 2006 lähes kaksinkertainen 
eurooppalaisten kaupunkien keskiarvoon nähden (12%)
( HKR 2011).

Helsingin edustan saariston virkistyspotentiaalia tulisi joka 
tapauksessa hyödyntää voimakkaammin.  Suomenlinna on 
kansainvälisten kävijöiden kestosuosikki ja kantokykynsä rajoil-
la. Vallisaari ja Lonna ovat tuoneet tervetulleen lisän Helsingin 
saariston tarjontaan. Isosaari voisi täydentää kokonaisuutta 
tarjoamalla mahdollisuuden sukeltaa syvemmälle ulkosaaris-
toon ja viipyä pidempään kuin päivävierailulla. Isosaari voisi olla 
kaupunkilaisten oma tukikohta, jossa on lupa toimia - saaren ja 
vierailijoiden yhteistä hyvinvointia vaalien. 

Isosaari voisi  houkutella myös veneettömiä kaupunkilaisia 
nauttimaan meriluonnosta. Vaikka pääkohderyhmänä ovat kau-
punkilaiset, saaren vierailijakuntaa monipuolistaisivat residens-
sivierailut myös muualta Suomesta  ja ulkomailta.

Saari on kooltaan niin suuri, että sieltä löytyy karujen kallioiden 
lisäksi myös viljelykelpoisia alueita. Isosaari voisi olla viljelyin-
novaatioiden ja uusiutuvien energianlähteiden pilottikohde:
pienimuotoisetkin ruoan- ja energiantuotantolaitokset riittäisivät 
saaren ylläpitoon. Myös metsän ja meren antimia on käytettä-
vissä.

Etäisyys mantereelta tuo Isosaaren kehittämiseen omat haas-
teensa. Merimatka vaihtuvissa sääoloissa, talvikauden pimeys 
ja kylmyys vaativat erityisen varustautumisen ja asenteen. 
Säännöllisen reittiliikenteen järjestäminen vaatii riittävän käyttä-
jäpohjan ja logistiikka vaatii erityistä suunnitelmallisuutta.
Isosaari on kuitenkin vahvuuksiltaan niin monipuolinen, että 
vaivannäkö kannattaa.

Suurin uhka Isosaaren lupaavalle tulevaisuudelle on siirty-
mävaiheen resurssien riittämättömyys ja tahdonpuute, mikä 
vaarantaisi saaren luontoarvojen suojelun sekä vaikeuttaisi his-
toriallisen rakennuskannan ja rakenteiden kunnossapitoa – eli 
heikentäisi Isosaaren matkailun suurimpia vetovoimatekijöitä.
Luontoarvot voivat vahingoittua myös esimerkiksi öljyonnet-
tomuuden tai tulipalon johdosta. Haavoittuvan meriluonnon 
suojeluun on kiinnitettävä erityishuomiota kaikessa toiminnassa 
saarella, ja siihen osallistetaan yritysten ja julkisten toimijoiden   
lisäksi myös saaren vierailijat.

63



YHTEISÖLLISYYS

kiinnostus terveyteen ja hyvinvointiin

YKSILÖLLISYYS

AJANKÄYTTÖ

muutokset kulutustottumuksissa

ja asenteissa energiatehokkuus

lisääntyvä vapaa-aika

TYÖELÄMÄN MUUTOKSET

ILMASTONMUUTOS

DIGITAALIVALLANKUMOUS

ASUMISEN JA TILANKÄYTÖN 
MUUTOKSET

UUDET AJATTELUTAVAT

etätyöt, työn tehostaminen
työajan lyhentäminen, liukuva työaika

yksilöllisyys työskentelyssä, etätyöt, 

ajatushautomot, poikkialaisuus,

joustavat työtilat: työhuonekollektiivit, 
vuokratoimistot, kolmannet paikat

keikkatyö, lyhytaikaisuus, monityöllistyminen

eettisyys

lähiruoka, omavaraisuus

tavaran kulutus -->

palveluiden kulutus

halu vaikuttaa oman 

kulutuksen kautta

tilojen vuorottaiskäyttö

elinkaariajattelu, tilojen 

muutosjoustavuus

väli- ja lyhytaikaisuus, 
pop-up -tilat, 

uusiutuvuus

 alkuperä- ja raaka-ainetietoisuus
kestävä kehitys

 määrän korvaaminen laadulla

kakkosasunnot, asumisen 

vuorottelu

vara ja vapaus valita

statuksen vahvistaminen valinnoilla

ihmislähtöisyys suunnittelussa

yhteisöjen muodostaminen 

(live ja sosiaalinen media)

räjähtävät reaktiot: 

joukkoraivo tai -into

sosiaalinen
 media

DEMOGRAFISET MUUTOKSET

ikääntyminen, ns. päiväväestö

monimuotoiset ruokakunnat 

yksinasujista uusperheisiin

tuloerot, sosiaalinen eriytyminen

kaupungistuminen

monikulttuurisuus

pakolaiset

uusiutuvat luonnonvarat

Työelämä perheen, sosiaalisen elämän ja 
vapaa-ajan ehdoilla

downsifting, hidastaminen, 

sisältö vs. tulos

innovaatiot

ekologinen elämäntapa ja 

uudenlaiset virkistysmuodot.

älykkäät ratkaisut, internet of things

kehittyvät tietoliikenneyhteydet

pilvipalvelut

älyliikenne, -palvelut, -järjestelmät, sovellukset

turhuuden karsiminen, 

järkeistäminen: lean- ajattelu 

robotiikka ja automaatio, tekoäly

virtuaalitodellisuus

lisääntyvä liikkuvuus
ympärivuorokautisuus

halu vaikuttaa, entä ottaa vastuuta?

lokaatioriippumattomuus

YKSILÖ YHTEISKUNTA

kollektiivinen voima:

joukkorahoitus,

painostuskampanjat 

riippuvaisuus tekniikasta? Voiko

kaiken korvata keinotekoisella?

lineaarinen talous --> kiertotalous

järkevien ratkaisujen etsiminen

ja tukeminen

yhteisomistajuus, osuuskunnat 

uusi talkooajattelu: Sompasauna

osallistavat tapahtumat:

Ravintolapäivä, Sauna Day

jakamistalous: 

Uber, Airbnb

KOHTI TULEVAISUUTTA
Elämäntapoihin vaikuttavat muutokset ja trendit sekä niiden väliset yhteydet
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YHTEISÖLLISYYS

kiinnostus terveyteen ja hyvinvointiin

YKSILÖLLISYYS

AJANKÄYTTÖ

muutokset kulutustottumuksissa

ja asenteissa energiatehokkuus

lisääntyvä vapaa-aika

TYÖELÄMÄN MUUTOKSET

ILMASTONMUUTOS

DIGITAALIVALLANKUMOUS

ASUMISEN JA TILANKÄYTÖN 
MUUTOKSET

UUDET AJATTELUTAVAT

etätyöt, työn tehostaminen
työajan lyhentäminen, liukuva työaika

yksilöllisyys työskentelyssä, etätyöt, 

ajatushautomot, poikkialaisuus,

joustavat työtilat: työhuonekollektiivit, 
vuokratoimistot, kolmannet paikat

keikkatyö, lyhytaikaisuus, monityöllistyminen

eettisyys

lähiruoka, omavaraisuus

tavaran kulutus -->

palveluiden kulutus

halu vaikuttaa oman 

kulutuksen kautta

tilojen vuorottaiskäyttö

elinkaariajattelu, tilojen 

muutosjoustavuus

väli- ja lyhytaikaisuus, 
pop-up -tilat, 

uusiutuvuus

 alkuperä- ja raaka-ainetietoisuus
kestävä kehitys

 määrän korvaaminen laadulla

kakkosasunnot, asumisen 

vuorottelu

vara ja vapaus valita

statuksen vahvistaminen valinnoilla

ihmislähtöisyys suunnittelussa

yhteisöjen muodostaminen 

(live ja sosiaalinen media)

räjähtävät reaktiot: 

joukkoraivo tai -into

sosiaalinen
 media

DEMOGRAFISET MUUTOKSET

ikääntyminen, ns. päiväväestö

monimuotoiset ruokakunnat 

yksinasujista uusperheisiin

tuloerot, sosiaalinen eriytyminen

kaupungistuminen

monikulttuurisuus

pakolaiset

uusiutuvat luonnonvarat

Työelämä perheen, sosiaalisen elämän ja 
vapaa-ajan ehdoilla

downsifting, hidastaminen, 

sisältö vs. tulos

innovaatiot

ekologinen elämäntapa ja 

uudenlaiset virkistysmuodot.

älykkäät ratkaisut, internet of things

kehittyvät tietoliikenneyhteydet

pilvipalvelut

älyliikenne, -palvelut, -järjestelmät, sovellukset

turhuuden karsiminen, 

järkeistäminen: lean- ajattelu 

robotiikka ja automaatio, tekoäly

virtuaalitodellisuus

lisääntyvä liikkuvuus
ympärivuorokautisuus

halu vaikuttaa, entä ottaa vastuuta?

lokaatioriippumattomuus

YKSILÖ YHTEISKUNTA

kollektiivinen voima:

joukkorahoitus,

painostuskampanjat 

riippuvaisuus tekniikasta? Voiko

kaiken korvata keinotekoisella?

lineaarinen talous --> kiertotalous

järkevien ratkaisujen etsiminen

ja tukeminen

yhteisomistajuus, osuuskunnat 

uusi talkooajattelu: Sompasauna

osallistavat tapahtumat:

Ravintolapäivä, Sauna Day

jakamistalous: 

Uber, Airbnb

KOHTI TULEVAISUUTTA
Elämäntapoihin vaikuttavat muutokset ja trendit sekä niiden väliset yhteydet
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VÄHÄHIILINEN YHTEISKUNTA 

Uhkaavat talousvaikutukset motivoivat kamppailuun ilmas-
tonmuutosta vastaan paitsi myös yritys -ja yhteiskuntatasolla. 
Globaalit päästöt pitäisi saada laskuun kymmenessä vuodessa. 
Vuonna 2050 suomalaisen yhteiskunnan päästöjen pitäisi olla 
90% pienemmät kuin nykyisin. 
Energia- ja materiaalitehokkuudesta tulee lähtökohta kaikelle 
suunnittelulle. Energia- ja luonnonvarojen niukentuessa hae-
taan uusia ratkaisuja energian ja ruoan hajautettuun paikalli-
seen tuotantoon. Uudet ratkaisut tilojen ja laitteiden jaettuun 
käyttöön leviävät.  Isosaari sopisi olosuhteiltaan ja kooltaan hii-
lineutraaliuden ja omavaraisuuden pilottikohteeksi, jossa uusia 
menetelmiä voisi kokeilla ennen skaalaamista massakäyttöön.

KASVAVAT KAUPUNGIT

Helsingin ja pääkaupunkiseudun voimakas väestönkasvu 
tulee ennusteiden mukaan jatkumaan lähivuosikymmeninäkin. 
Kasvua tulee maan sisäisestä muuttoliikkeestä maaseudulta 
kaupunkiin sekä maahanmuutosta. Vetovoimatekijöinä ovat 
työpaikat, monipuolinen palvelutarjonta ja elävä ilmapiiri. 
Suuressa kaupungissa innovaatiot liikkuvat, ihmiset tutustuvat 
ja talous kasvaa suhteessa paremmin kuin harvaan asutulla 
alueella. 
Pääkaupunkiseudun asuntopulaa lievittämään otetaan asuin-
rakennuskäyttöön uusia alueilta ja tiivistetään olemassaolevaa 
kaupunkirakennetta. Satamatoiminnoilta vapautuneet Jätkäsaa-
ri ja Kalasatama tarjoavat kodin tuhansille uusille helsinkiläisil-
le. Rantaviivan rakentaminen leviää itään Kruunuvuorenrannan 
ja Vartiosaaren asuttamisella. Seuraavana vuorossa voisi olla 
esimerkiksi Santahaminan varuskunta-alue. Helsingin edustan 
saaret, kuten Melkki, Vallisaari ja Isosaari ovat välimatkallisesti 
vain muutaman kilometrin päässä mantereesta mutta niiden 
asuttaminen edellyttää sujuvaa vesiliikennettä tai siltayhteyksiä 
ja riittävää väestöpohjaa.  
 

URBAANIT VIHERYMPÄRISTÖT

Tiivistämisinnossa on tärkeää säilyttää myös luontoa kau-
punkiympäristössä. Viheralueiden arvo ei ole samalla tavalla 
realisoitavissa kuten tonttimaan, mutta niiden elämykselliset ja 
terveydelliset vaikutukset tarjoavat suuren kansanterveydellisen 
hyödyn. Asukkaiden henkinen ja fyysinen hyvinvointi on perus-
ta työssäjaksamiselle, oppimistuloksille ja siten taloudelliselle 
suorituskyvylle. Viihtyvyyden lisäksi viheralueet ovat  myös 
tärkeitä hiilinieluja ja suojaavat eroosiolta, tuulelta ja tulvilta.

Osalla kaupunkilaisista side luontoon on katkennut, mutta 
osalla on edelleen vahva perustarve päästä metsään ja vesille, 
mikä on otettava huomioon kaupunkisuunnittelussa. Luonto- ja 
viheralueiden pitäisi olla vaivattomasti saavutettavissa myös 
ilman omaa autoa tai venettä. Isosaari tarjoaisi uuden merelli-
sen virkistyskohteen avomeren äärellä.

PAIKALLISTUOTANNOLLA KOHTI OMAVARAISUUTTA 

Elintarviketuotantoa tehdään pienellä volyymillä, erikoistuneesti 
ja paikallisesti. Tuotteet , kuten pienpanimo-oluet, ovat yksilöl-
lisiä ja persoonallisia, minkä vuoksi ne koetaan kulttuurisesti 
arvokkaiksi. 
Ruoantuotannon tilantarvetta tiivistetään kaupunkioloihin sopi-
viksi, sekä kotitalouksien että suurempien yksiköiden käyttöön. 
Tehostetut viljelykeinot kuten levä- kala- ja  ilmaviljely mahdol-
listavat ruoantuotannon pienelläkin pinta-alalla tai tilavuudella. 
Vertikaaliviljelyssä hyödynnettään esimerkiksi toimistoraken-
nusten laajoja seinäpintoja. Pienviljelyyn voidaan yhdistää 
kiertotalousajattelua hyödyntämällä esimerkiksi kotitalouksien 
tai ravintoloiden biojätettä lannoitus- ja kasvualustana. Syö-
tävien hyönteisten tai äyriäisten mikrokasvattamot parantavat 
paikallisten proteiinilähteiden tarjontaa. 
Isosaaren varasto- ja linnoiterakennuskantaa voisi hyödyntää 
erikoistuneessa elintarviketuotannossa, mikä tukisi yritystoi-
mintaa ja työllistymistä. Saaren omavaraisuutta voisi kehittää 
uusien viljely- ja ruoantuotantomenetelmien avulla.

 Isosaaren suunnittelussa huomioitavat ja hyödynnettävät muutosilmiöt sinisellä
Lähteenä on käytetty Tulevaisuuden kaupungit -artikkelia Tekniikka ja talous -lehdessä 09/2016, jossa yhdyskunta- ja maisemasuunnittelun 
asiantuntijaprofessorit Panu Lehtovuori, Maunu Häyrynen, Marko Karvinen ja Jyrki Tarpio keskustelevat tulevaisuudesta, 
sekä Demos Helsingin koontaa Greater Helsinki -seutuvisiosta  (Neuvonen, Mokka, 2011)

 TRENDIT JA MUUTOSILMIÖT 
YHTEISKUNTA- JA YKSILÖTASOLLA
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ÄLYKÄS LIIKENNE JA DIGITALISAATIO

Digitalisaatio vaikuttaa rakentamiseen, liikenteeseen ja 
ihmisten elintapoihin. Älykkäät ratkaisut ja palvelut helpotta-
vat arkea ja sopeutuvat käyttäjien tarpeiden ja olosuhteiden 
mukaan. Teknologia ja robotiikka avustavat paitsi työelämässä 
myös päivittäisissä askareissa. Kaupunkilaisille jää enemmän 
vapaa-aikaa, mitä käytetään ihmisten kohtaamiseen ja elämyk-
siin. Palveluiden kulutus nousee materian kulutuksen ohi: myös 
aineettomat asiat voidaan kokea ylellisyytenä.
Älyliikenteessä itseohjautuvat liikennevälineet tuovat uusia 
mahdollisuuksia: ilmakuvauksessa yleistyneet drone- nelikop-
terit voisivat kuljettaa myös esimerkiksi postia ja pienikokoisia 
paketteja. Ilmaliikenne helpottaisi myös saaristologistiikkaa. 

Informaation avoin virtaus ja hyvin koulutettu väestö mahdol-
listavat kokonaan uudenlaisia tekemisen tapoja.  Paikkasi-
donnaisuus, hierarkiset järjestelmät ja tiedon salailu vaihtuvat 
avoimeen dataan perustuvaan tietoliikenteeseen, vapaaseen 
liikkuvuuteen ja innovaatioihin. Myös Isosaarta voitaisiin 
kehittää kansalaislähtöisesti. Tekniikkaa voidaan hyödyntää 
esimerkiksi kommunikoinnissa ja vierailijoiden interaktiivisessa 
opastamisessa. 

ERIYTYVÄT ELÄMÄNTAVAT

Ikääntyminen, maahanmuutto, alakulttuurit sekä etenkin kulutus 
ja markkinat moninaistavat ihmisten elämäntapoja. Hitaammin 
muuttuvat luontosuhde, perhe-elämä ja kaupunkirakenne ta-
saavat muutosta. Syvenevä monikulttuurisuus haastaa vanhat 
suunnitteluprosessit. Paikallisten toimijoiden itseorganisoitu-
minen voi tuottaa urbaania laatua ja toimia työkaluna kamp-
pailussa segregaatiota ja muita lieveilmiöitä vastaan. Isosaari 
voisi olla sosiokulttuurista eriytymistä ehkäisevä, kaikille avoin 
kohtaamispaikka jota kehitetään yhteistyössä.

YKSILÖLLISTYMINEN

Kohonnut elintaso tarjoaa valinnanvaraa: valinnoilla ilmaistaan 
sosiaalista statusta ja yhteenkuuluvuutta sosiaalisiin ryhmiin. 
Kuluttamisesta tulee itsensä toteuttamisen ja identiteetin luo-
misen väline. Kulutustottumukset muuttuvat tiedostavammiksi 
ympäristön suhteen: valitaan luonnonmukaista, lähellä tuotettua 
ja ympäristöystävällistä. 

Kun  ihminen  on  yhä  riippumattomampi  perinteisistä  instituu-
tioista, hän  on  myös  vapaampi  rakentamaan  oman  elä-
mäntyylinsä  eri vaihtoehdoista.Standardiratkaisu sopii entistä 
harvemmalle. Isosaaressa retkeily tai asuminen väliaikaisesti 
tai pysyvästi  sopisi aktiivisille, urbaaneille ulkoilmaihmisille.

Yksilöllistymiskehityksen vaikutukset poliittiseen päätöksente-
koon ovat mullistavat. Rankkoja yhteisiä päätöksiä on vaikea 
tehdä. Yhä useampi kokee, että hänellä on oikeuksia, mutta 
vastuun ottaminen on vaikeampaa.  

KASVAVA YHTEISÖLLISYYS JA JAKAMISTALOUS

 Sosiaalinen media ja mobiilisovellukset helpottavat  yhteisö-
jen muodostamista ja viestintää. Suomalainen vahva yhdis-
tystraditio saa uusia muotoja. Tieto saavuttaa nopeasti suuret 
ihmisjoukot, mikä johtaa massareaktioihin --sekä positiivisiin 
että negatiivisiin.  Rinnalle syntyy uudenlaisia yhteisöjä, joiden 
voimavarojen valjastaminen palvelemaan yhteistä hyvää 
edellyttää muutosta instituutioilta. Osallistaminen sosiaalisen 
median kautta reaaliajassa yleistyy. 
Oma-aloitteinen yhteisö voisi ottaa vastuun Isosaaren kehittä-
misestä  ja kattaa kustannuksia joukkorahoituksen avulla. 

Työtiloja, kyytejä  ja koteja jaetaan yhä enemmän. Asunnon 
mukana saadaan yhteisö, ja  asukkaat pääsevät vaikuttamaan 
ympäristöönsä. Yhteisölliset hankkeet lisääntyvät: ihmiset tuot-
tavat yhdessä monimuotoisempaa ja hauskempaa kaupunkia. 
Kaupunkiympäristöt tarjoavat yhteistä toimintaa tavarankulu-
tuksen tilalle, luovat identiteettiä ja kiinnittävät ihmiset ympäris-
töönsä.
Isosaaren yhteisöllinen kehittäminen ja sen majoitusraken-
nusten jakaminen nostaisivat käyttöastetta ja mahdollistaisivat 
mahdollisimman monen pääsyn nauttimaan saaresta.

 Kaupungistumiselle saattaa syntyä myös vastailmiö. Edulliset 
kiinteistöt, tila  ja omavaraisuuden mahdollisuus houkuttele-
vat pääkaupunkiseutujen ruuhkiin kyllästyneitä. Maaseudulta 
voidaan hankkia myös kakkosasunto, jossa on kaupunkikotiin 
nähden enemmän tilaa. Internetin myötä työskentely ja yhtey-
denpito eivät ole enää sidottuja tiettyyn paikkaan, mikä vapaut-
taa liikkuvuutta. Mökki tai residenssiosake Isosaarelta yhdistäisi 
maaseutukodin hyvät puolet ja lyhyen välimatkan kaupunkiin.
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Elinympäristöjä  suunnitellessaan arkkitehti vaikuttaa väistä-
mättä ihmisten elämänlaatuun. Tämän työn lähtökohtana on 
ollut vahvistaa hyvän elämän edellytyksiä tarjoamalla kaupun-
kilaisille mahdollisuus viettää aikaa yhteisöllisessä saariluon-
nossa. 

Mutta mikä tuo onnea, mistä elämänlaatu koostuu? Kansakun-
tamme on rikkaampi ja älykkäämpi kuin koskaan, ja kehitys 
kiihtyy koko ajan. Se, mikä tuntui 90-luvulla mahdottomalta, on 
nyt arkipäivää. Tällä hetkellä robottiautot tuntuvat utopistisilta, 
mutta viidentoista vuoden päästä ihmetellään jo uusia ilmiöitä. 
Kehittyykö onnellisuus samassa suhteessa kuin teknologia ja 
talous? Pelastavatko automatisoidut laitteet  ja elämää sujuvoit-
tavat mobiilisovellukset kansakunnan vaivannäöltä ja omatoimi-
selta ajattelulta?

Ensimmäisten homo sapiensien päätehtävänä oli muiden 
nisäkkäiden tapaan selviytyminen. Riittävä ravinto, lämpö ja 
suoja taudeilta ja pedoilta takasi mahdollisuuden jatkaa sukua. 
Tulen, maanviljely- ja metsästystekniikan kehittyessä perustar-
peet ovat käyneet varmemmiksi, ja aikaa riittää myös merki-
tyksellisen elämän tavoitteluun ja oman elämän peilaamiseen 
kanssaihmisiin. Luolamies saattoi kokea suunnatonta onnea 
hirven kaatamisesta ja ruoan turvaamisesta useiksi päiviksi 
perhekunnalle. Hyvinvointi on kuin huume: mitä enemmän sitä 
saa, sitä enemmän sitä haluaa lisää. Oliko luolamies onnelli-
sempi kuin yltäkylläisyyden nykyihminen?

Hyvinvointia ja elämänlaatua on pohdittu ihmistieteissä, kuten 
filosofiassa, sosiologiassa ja lääketieteessä antiikin ajoista 
lähtien. Edelleen yllättävän ajankohtaisessa aristoteelisessä 
hyvinvointikäsityksessä ytimenä ovat hyveet eli hyvän elämän 
sisältö. Työn ja perheen tuomat velvollisuudet  ohitettiin antiikin 
aikana orjien ja naisten avulla, joten itsensä kehittämiseen jäi 
aikaa. 

 Liberaalinen ajattelutapa taas karttaa sisällön määrittelyä: hyvä 
elämä tarkoittaa valinnan vapautta: mitä enemmän resursseja 
tai mahdollisuuksia, sitä enemmän hyvinvointia.  

Suomalaisen sosiologi Erik Allardtin teoria elämänlaadusta  
kattaa aineellisen elintason, sosiaaliset suhteet, elämän mielek-
kyyden, subjektiivisen tyytyväisyyden ja viihtyisän ympäristön. 
Hän vertaa sitä hyvinvoinnin käsitteeseen, jonka jakaa elinta-
soon (“having”), ihmissuhteisiin(“loving”), ja elämän merkityk-
sellisyyteen (“being”) (Allardt 1993).
Vakaa yhteiskunta on tyydyttänyt ihmisen perustarpeita jo 
vuosia tarjoamalla perustoimeentulon ja turvallisen ympäris-
tön itsensä toteuttamiseen. Elämän sisällöllisyydestä on tullut 
merkityksellisempää, kun perustarpeet koetaan itseisarvona. 
Tarpeiden saavuttamisen myötä janoamme lisää: laadukkaam-
paa, tehokkaampaa, monipuolisempaa. Hyvinvoinnin määrit-
telemisen ja mittaamisen painopiste on siirtymässä aineellisen 
vaurauden korostamisesta elämisen merkityksellisyyden ja 
ihmissuhteiden arvostamiseen sekä huono-osaisuuden välttä-
miseen.
Ronald Inglehart esittää empiirisiin tutkimuksiin nojautuen, että 
ihmisten käsitykset ovat viime vuosikymmeninä muuttuneet. 
Taloudellisuuden ja turvallisuuden korostamisesta on edetty 
korostamaan Inglehartin post-moderneiksi nimeämiä arvoja: 
olemisen ja työn merkityksellisyyttä sekä ihmissuhteita. (Ingle-
hart 1997.) Post-moderni yhteiskunta on verrattavissa antiikin 
Kreikkaan: velvollisuudet ohjataan koneille ja vapaa-aikaa 
riittää. 

Isosaaressa asuminen tai oleskelu parantaisi elämänlaatua
merkityksellisyyden myötä, vapauden valita luonnonläheinen 
elämäntyyli ja joustavuus työnteossa, luonnon läheisyys.
Yhdessä tekeminen, hetkien jakaminen ystävien ja perheen 
kanssa. Elämysten (being) arvotus having-tason sijaan.

ELÄMÄNLAATU, HYVINVOINTI JA ONNELLISUUS

68



• täyden elämänkaaren eläminen ilman kohtuuttomia vaaroja ja onnettomuuksia

• hoivan ja turvallisuuden saaminen 

• ravinnon, suojan ja sukupuolielämän tarpeiden tyydytys

 • aistien, kuvittelun ja ajattelun sekä huumorintajun kehittäminen

• ruumiinkykyjen, käytännön taitojen ja taloudellisen toiminnan harjoittaminen

• opiskelu ja kattavan tiedollisen maailmankuvan muodostaminen

• tunne- ja kiintymyssiteiden luominen läheisiin ja muihin ihmisiin

• ajan viettäminen perheen ja ystävien parissa

• virkistyminen, leikki ja luonnosta nauttiminen 

• osanotto omaa elämää ja yhteiskuntaa koskevaan päätöksentekoon 

• tunnustetuksi tuleminen itsessään arvokkaana päämääränä,
muista erillisenä omaa elämäänsä ja omaisuuttaan hallitsevana,
 mutta myös tärkeäksi kokemaansa kulttuuriseen taustaan kuuluvana

Juha Sihvola (2004, 64)

ARISTOTELES 330-340 EAA

Having (~ varallisuus)

Kuva 27. Allardtin hyvinvointiteoria.                                                                 
Muokattu kaaviosta  (Kotilainen 2013) 

Being (~ itsensä toteuttaminen)

ALLARDT 1993

Loving (~ myönteinen vuorovaikutus)

 
 

PRIMITIIVISET TARPEET

selviytyminen=

• fyysinen hyvinvointi: terveys,ravinto, uni, lämpö

• turvallisuus: suoja

• ihmissuhteet: fyysinen läheisyys,
  ryhmä, perhe: apu, yhteistyö
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Työelämä on muuttumassa monimuotoisempaan, joustavampaan ja yksilöllisempään suuntaan. Työn merkitys muuttuu lei-
vän ansaitsemisesta intohimon toteuttamista kohti. Sitä kehitetään aktiivisemmin perheen, sosiaalisen elämän ja vapaa-ajan 
ehdoilla. Työtä tehdään useammin työpaikan ulkopuolella.Väliaikaiset keikkatyöt ja monen työn yhdenaikainen tekeminen 
sekä pienyrittäjyys yleistyvät.

Vapaa-ajan ja työajan raja muuttuu häilyvämmäksi etätöiden ja hybriditoimistojen myötä: työpaikoilla voi olla myös tiloja 
vapaa-ajan viettoon ja esimerkiksi leikkipaikka lapsille.
 Poikkitieteelliset ajatushautomot ,elämänrytmien moninaistuminen, palvelujen vaihto ja jakamistalous  mahdollistavat verkot-
tumisen ja paikallisten innovaatioiden synnyn. 

ETÄTYÖN EDUT

Turun yliopiston koordinoiman Flex-hankkeen pilottikäyttäjät olivat tyytyväisiä etätyöviikkoon saaristossa. Toimistotyöpistees-
tä siirryttiin viikoksi Suomen, Ahvenanmaan tai Viron saaristoon. Häiriöttömän työympäristön koettiin kasvattavan työtehoa, 
jatyöpäivän jälkeinen luonnossa liikkuminen ja oleilu rentouttivat.
Viikon mittaisen joustotyöjakson aikana työntekijät tunsivat olonsa aiempaa energisemmäksi. Työnteon keskeytykset 
vähenivät ja työn henkistä rasittavuutta sekä kiireen tuntua koettiin aiempaa vähemmän. Osallistujille tehtyjen fysiologisten 
stressimittausten alustavan tulkinnan mukaan joustavasta työkulttuurista saattaa olla hyötyä myös alkavan työuupumuksen 
ehkäisemisessä. Haastavatkin tehtävät koettiin saaristossa helpompina. Asioihin pystyttiin keskittymään, kun ei jatkuvasti 
tarvinnut reagoida juokseviin asioihin. (http://www.flexwork.utu.fi)

ETÄTYÖ ISOSAARESSA

Isosaaren historiassa työnteolla on vahva rooli varhaisista kalastajista sotilasaikaan. Työnteon perinne jatkuisi luonnollisesti 
etätyötilojen ja -residenssien kautta. Isosaari palvelisi hyvin väliaikaista, kausittaista residenssiasumista taiteilijoille, tutkijoille, 
kirjoittajille, tietotyöläisille, start up-yrityksille, jotka hyötyisivät eristäytymisestä ja intensiivisestä keskittymisestä.  Isosaares-
sa voisi myös toimia pienyrityksiä, joita voisi hoitaa osa-aikaisesti oman työn ohella. Työpaikkoja saarella tarjoaisivat myös 
Itämerentutkimusasema, matkailu- ja majoituspalvelut sekä öljyntorjuntakeskus.
Työviikko saariluonnossa toisi arkeen vaihtelua ja työhön uutta motivaatiota. Keskittymisrauha, virkistävät tauot luonnossa ja 
Helsingin keskustan läheinen sijainti ovat Isosaaren etätyömahdollisuuksien vetovoimatekijöitä. 

TYÖN UUDET MUODOT
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LUONTO

Suomalaiset kokevat olevansa myrskyistä ja räntäsateesta 
piittaamatonta luontokansaa: kokeneita metsänkävijöitä ja 
luonnontuntijoita. Kuitenkin ulkoilmassa vietetetään vähemmän 
ja vähemmän aikaa, mikä johtaa etenkin kaupunkilaisten vie-
raantumiseen luonnosta. Luonto kuuluu vahvasti suomalaiseen 
identiteettiin, mutta onko kyseessä enää haalistunut illuusio?
Tutkimuksissa on havaittu, että kaupunkilaislapset viettävät 
maaseudulla eläviä vähemmän aikaa luonnossa ja ulkoleikeis-
sä. Viisi vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaan kolmasosa 
helsinkiläisnuorista ei harrasta lainkaan luonnossa liikkumista.

Mikko-Pekka Heikkinen kuvailee tilannetta kolumnissaan 
Ihmisestä on tullut toimistoeläin, ja nyt tarvitaan ulkoilmavallan-
kumous (HS 15.10. 2016):
” Ihminen – savannieläin – tuijottaa päivät seinään tai näyt-
töpäätteeseen eikä horisonttiin. Väki muuttaa maaseudulta 
kaupunkeihin, ja maailmamme on kirjaimellisesti rakennettu 
esteistä ihmisen ja luonnon välillä. Luonto on jossain seinän, 
korttelin, kaupungin ja tieverkon tuolla puolen. Alla asvaltin, jota 
astelemme työpaikan ulko-ovelta autolle. Joillekin se on pisin 
vaellus, joka omin jaloin tehdään. Napanuoramme luontoon on 
venynyt hiuksenhienoksi, ellei jo katkennut. Olemme vaipuneet 
syvälle sisäilmanarkoosiin.”

luonto

“Jokaisen suomalaisen pitäisi viettää aikaa saarella 
ymmärtääkseen Itämerta ja luontoa.”
                     --Suomen Ympäristökeskuksen  Itämerentutkija Raisa Turja

tärkeimpiä luonnossa liikkumisen syitä: 

1) rauha ja hiljaisuus
 2) kaunis maisema
3) liikunta
4) saaliin saaminen
5) jokapäiväisyydestä irrottautuminen 
6) yhdessä oleminen
 7) vapaus
8) kasvien ja eläimien näkeminen
9) itsensä haastaminen
10) luonnossa yöpyminen
 11) uusien asioiden oppiminen
12) yksityisyys
13) seikkaileminen
(Hallikainen 1998, 121, 288.)
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tärkeimpiä luonnossa liikkumisen syitä: 

1) rauha ja hiljaisuus
 2) kaunis maisema
3) liikunta
4) saaliin saaminen
5) jokapäiväisyydestä irrottautuminen 
6) yhdessä oleminen
 7) vapaus
8) kasvien ja eläimien näkeminen
9) itsensä haastaminen
10) luonnossa yöpyminen
 11) uusien asioiden oppiminen
12) yksityisyys
13) seikkaileminen
(Hallikainen 1998, 121, 288.)

Vaikka päivät vietetäänkin sisätiloissa kotona, toimistoissa ja 
oppilaitoksissa, vapaa-ajalla ulkoilu on edelleen suosittua. 
Tutkimustulokset osoittavat, että luonto on edelleen suomalai-
sille korvaamaton voimavara liikkumisympäristönä, sosiaalisesti 
ja psyykkisesti sekä luontotietoisuuden kehittäjänä.
(esim. Lyytinen & Vuolle 1992)

 Luonnossa liikkumisen terveyshyötyjen tutkimusnäyttö on yk-
simielistä: se hoitaa fyysistä ja psyykkistä terveyttä esimerkiksi 
parantamalla vastustuskykyä, keskittymiskykyä ja kognitiivista 
suorituskykyä sekä vähentämällä stressiä ja verenpainetta. 
(Metla 2008-13).  Luonto lisää myös sosiaalista kanssakäy-
mistä ja osallisuuden tunnetta. Luonnon vaikutukset koetaan 
aistien välityksellä ja erityisesti kuulo-, näkö-ja hajuaisti ovat 
kanavia, joiden kautta luontokokemukset syntyvät. (Sitra 2013) 

Luonnon virkistyskäyttö -selvityksen mukaan (Sievänen et al 
2010)  Ulkoilua harrastaa 96 prosenttia suomalaisesta aikuisvä-
estöstä, keskimäärin 2–3 kertaa viikossa ja ulkoilukertoja kertyy 
keskimäärin 170 kertaa vuodessa.
Uudenlaiset ulkoilmalajit uintijuoksusta leijalautailuun moni-
puolistavat  ulkoilukenttää, vaikka suomalaisten suosituimpia  
ulkoilutapoja ovatkin ovatkin kävely, pyöräily, juoksu ja hiihto. 
Lisäksi uinti luonnon vesissä, mökkeily, marjastus, kalastus, 
veneily, sienestys ja auringonotto rannalla ovat
yleisiä ulkoilumuotoja (Pouta & Sievänen 2001: 49-51.).

Ulkoilu painottuu vapaa-aikaan sisällä vietetyn työpäivän tai
 -viikon vastapainoksi. Arkisin työmatkat  hyödynnetään 
ulkoiluun ja töiden jälkeen voi esimerkiksi lenkkeillä. Viikonlo-
put mahdollistavat yön ylittävät retket luontoon lähialueille ja 
loma-ajoilla ulkoilmassa voi viettää pitkiäkin aikoja esimerkiksi 
telttaillen, mökkeillen tai veneillen.

Suomalaisista noin 43 prosenttia tekee yhden tai useamman 
luontomatkan vuoden aikana. Heille kertyy keskimäärin 8 
luontomatkaa ja 26 luontomatkapäivää. Luontomatkoista 33 % 
kohdistuu vapaa-ajan asunnolle, 20 % valtion alueille, 28 % yk-
sityismaille ja loput 19 % kuntien alueille. (Sievänen et al 2010) 
Vuosina 2001–2015 kansallispuistojen vuosittainen kävijämää-
rä kasvoi 850 000:sta 2,6 miljoonaan (Heikkinen 2016).

Luonnon taloudellista arvoa määritellessä keskitytään tällä 
hetkellä ensisijaisesti metsistä saataviin aineellisiin hyötyihin 
ja unohdetaan sen aineettomat, kulttuuriset ja informatiiviset 
arvot. Luonnon hyödyntämisen jalostusarvoa voitaisiin lisätä 
siirtymällä tuotelähtöisestä biomassan jalostuksesta kohti pal-
velulähtöistä mallia, jossa luonnon aineettomia hyötyjä, kuten 
elämyksellisyyttä ja virkistystä, hyödynnettäisiin enemmän  
(Sitra 2013).
Vuoteen 2050 mennessä noin 70 % maailman väestöstä tulee 
asumaan kaupungeissa (LSE Cities 2011). Luonnon epäsuo-
rien hyvinvointivaikutusten huomiointi kaupunkirakentami-
sessa ja arjen ympäristöissä tarjoavat suuria mahdollisuuksia 
yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäjänä (Sitra 2013). Esimerkiksi 
urbaanilla saaristoluonnolla on siis valtava vaikutus kaupunki-
laisten hyvinvointiin.
Isosaaressa ulkoilu sulautuu luonnolliseksi osaksi arkea, kun 
etäisyydet ovat lyhyitä kuljettaviksi jalan tai pyörällä. Raken-
nusten tilasarjassa ulko- ja sisätilat muodostavat yhtenäisen 
kokonaisuuden, ja siirtyminen tilojen välillä on vaivatonta.
Ikkunoista ja terasseilta voi seurata säätilojen, vuorokauden-
aikojen vaihtelua ja luonnon ilmiöitä. Luonnossa liikkumisen 
mahdollisuudet ovat monipuoliset hiihdosta avantouintiin ja 
polkujuoksuun.

”En tiedä muista, mutta itse olen saanut parhaat ideani luonnossa liikkuessani.”
--Helsingin Sanomien toimittaja Mikko-Pekka Heikkinen
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KATSAUS AIKAISEMPIIN SELVITYKSIIN

Analyysin perustana on käytetty Isosaaresta vuosina 2010-2015 tehtyjä maankäyttö -maisema - ja kulttuurihistoriallisia sekä 
luontoselvityksiä. Ennen vuotta 2012 toteutettujen selvitysten tilaajana on ollut Puolustusvoimat, jonka intressinä on ollut alueen 
varuskuntakäytön jatkaminen. Vuoden 2012 jälkeiset selvitykset ovat Senaatti-kiinteistöjen tilaamia, tavoitteena määrittää lähtö-
kohtia saaren uusille käyttötavoille. 
Tämän työn kannalta on koottu tietoa saaren uudelleenkäytön reunaehdoista: luonto-, maisema- ja kulttuurihistorialliset arvot, 
rakennettavuus ja ilmasto. 

Vuonna 2011 julkaistussa kirjassa Isosaari – pääkaupungin etuvartio saarella asunut ja työskennellyt Anu Vuorinen kuvaa katta-
vasti sotilassaaren historiaa ja arkea. Lisätietoa saaren elinoloista on saatu haastattelemalla Vuorista sekä Isosaaren tällä hetkellä 
ainoaa asukasta Kalle Reposta, joka on elänyt lähes koko elämänsä saarella syntymästään (v.1949) saakka.
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KATSAUS AIKAISEMPIIN SELVITYKSIIN

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tilauksesta Pöyry Finland Oy laati Isosaaren alueen ensimmäisen maankäyttö- ja maise-
masuunnitelman vuosien 2009–2011 aikana. Maankäyttösuunnitelma käsittää Isosaaren alueen sekä sitä ympäröivät merialueet, 
maisemasuunnitelma saaren keskeiset rakennetut alueet. Selvityksen liitteenä on Isosaaren rakennuskannan selvitys. Suunnitel-
ma laadittiin noin 10–15 vuoden aikavälille.

Arkkitehtitoimisto Livady Oy:n Isosaaren Kulttuuriympäristöselvityksessä (2016) on käsitelty olemassaolevat rakennukset, saaren 
historia sekä maisema- ja kulttuuriarvot, sekä ehdotettu suojeltavia kohteita. Arkeologisen kulttuuriperinnön inventointi sekä 
Isosaaren ja Kuivasaaren luontoselvitys valmistuivat vuonna 2015 Museoviraston toimesta. Sitä ennen Isosaaressa on suoritettu 
muinaismuistoinventointi (Museovirasto 1999).

Luontoanalyysin tukena on käytetty Rambollin laatimaa Isosaaren ja Kuivasaaren luontoselvitystä (2015), sekä lisäksi Helsingin 
luontotietojärjestelmää ja muita saaren ympäristöä käsitteleviä selvityksiä.
Ahlman Arkkitehdit on kerännyt Senaatin tilauksesta ideoita Isosaaren uuteen maankäyttöön vuonna 2014. 
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ISOSAAREN KERROKSET SUHTEESSA AIKAAN

Saari on kuin hyvin hitaasti liikkuva laiva, sen sijainti
 muuttuu hitaasti mannerlaattojen ja eroosion myötä. 
Se aloitti matkansa jo ennen jääkautta 10 000 vuotta 
sitten, ja jatkaa edelleen liikettään. Matkan pituuden mit-
takaavassa ihmiset ja rakennelmat ovat matkustajia, vain 
kyydissä hetkellisesti monituhatvuotisen reitin varrella.

Kallioperän iän mittakaavassa ihmisen aika on hyvin lyhyt 
mutta muutokset ovat olleet voimakkaimpia. Tulevan käy-
tön suunnittelussa on huomioitava saaren olemassa olevat 
kerrokset niitä kunnioittaen.

maaperä

puusto

rakennukset ja rakenteet

uusi kerros?

kallio

meri

n.2000 vuotta 
(Itämeren murtovesivaihe)

-

1-n .100 vuotta

perä

2 800 - 2 700 miljoonaa vuotta
(Fennoskandian kilven arvioitu ikä)

moreenimaa-aines jauhautunut 
jääkauden aikana: n.11500 
vuotta sitten

n. 16-100 vuotta
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Helsingin vuoden 2016 Yleiskaavaehdotuksessa Isosaari ja Kuivasaari ovat virkistys- ja matkailupalveluiden aluetta. Isosaari 
kuuluu myös teollisen kokoluokan tuulivoiman vyöhykkeelle. Osia saaren länsi- ja pohjoisrannasta sekä läheisiä luotoja on merkitty
luonnonsuojelualueiksi.

Isosaari kuuluu kokonaisuudessaan sekä listaukseen Uudenmaan kulttuuriympäristöistä (Uudenmaan Liitto 2012, 95) että valtio-
neuvoston vahvistamaan valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen (RKY 2009) alueeseen yhtenä pääkaupunkiseudun 
ensimmäisen maailmansodan linnoitteista. RKY-alueen määritelmän mukaisesti Isosaaren katsotaan edustavan maamme kehi-
tysvaiheita rakennettuna ympäristönä sekä kuvastavan maamme historiaa (Kuntaliitto & Ympäristöministeriö 2009). RKY-määritel-
mässä sen todetaan olevan yksi Helsingin edustan saarilla sijaitsevan Merilinnoitusketjun etulinjan linnakkeista yhdessä 
Itä-Villingin, Santahaminan, Kuivasaaren, Harmajan, Katajaluodon, Rysäkarin ja Espoon Miessaaren kanssa. ”Meririntaman linnoi-
tuskokonaisuuteen kuuluvat laituri, aallonmurtaja, mukulakiviset tiet, kapearaiteinen rautatie, tykkipatterit, valonheitinasemat, 
mittaustornit ja varastot.” (Museovirasto 2009 ). 
Isosaaren kulttuurihistoriallinen arvo perustuu pitkään jatkumoon ensin Venäjän, sitten Suomen puolustuslaitoksen käytössä. 
Myös saaren vaihe vuoden 1918 sisällissodan punavankileiripaikkana on huomion arvoinen. (Livady)

NYKYINEN KAAVATILANNE

Kuva 28. Osasuurennos Yleiskaavaehdotuksesta Isosaaren alueelta (KSV 2015)
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MAAPERÄKARTTA

Isosaaren maaperä poikkeaa muista ulkosaariston saarista moreenivaltaisuudellaan.
 Saaren korkein laki, 13 metriä mpy sijaitsee lounaisosassa, jossa on graniittijuonia ja kiillegneissisulkeumia. Avoimia kallioalueita 
on kaakkoon avautuvien rantojen tuntumassa sekä Peninniemessä. Kaakkoisrannan tuntumassa on kaksi laajaa rakkakivikkoa. 
Lähes koko saarta peittävät irtaimet maalajit, jotka ovat ilmeisesti hiekkaa ja soraa. Paksu eloperäinen maa muodostaa ainakin 
länsiosan suolla ja keskiosan lehto- ja korpialueilla pintakerroksen soran ja hiekan päälle. (Heinonen et al 1987). 
Saaren moreenikoostumus  vaihtelee rannikko-osien  hiekkaisesta ja soraisesta hienoaineksisemmaksi keskustaa kohti. Moree-
nimaa soveltuu hyvin rakentamiseen, mutta  pohjavesi on lähellä pintaa, mikä on huomioitava rakentamisessa. Metsikkö viihtyy 
moreenimaaperällä ja se soveltuu esimerkiksi perunan tai juuresten viljelyyn.

Isosaaren alue on rakentamiselle edullista ja helppoa sora-, tai hiekkamaastoa. Suurin osa tarkasteltavasta alueesta Isosaaressa 
on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi, mikä on otettava huomioon jätevesien ja hulevesien 
keräyksessä ja käsittelyssä. (Pöyry 2009-2011). 

Kuva 29. Isosaaren maaperäkartta. Lähde: Geologinen tutkimuslaitos.

Kalliopaljastumia

Moreenia

Soraa ja hiekkaa

Jyrkänne
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huippu 15-24 m mpy

keskilaki 6-15 m mpy

alanko 0-6 m mpy

MAASTONMUODOT
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Saaren pinnanmuodot vaihtelevat suhteellisen vähän. Jyrkempiä rinteitä on ainoastaan saaren lounaisosassa ja paikoin
 kaakkoisrannoille viettävillä alueilla Jyrkkäniemen kohdalla. Lounaiskärjen alueella sijaitsee myös saaren korkein kohta 20,4 mpy. 
Laajat alueet saaren keski-ja länsiosassa ovat lähes tasaisia. 

+ 0 m mpy + 20 m mpy

0%  20 %

rinteiden jyrkkyys 0-20 %

korkein kohta 23,4 m
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MAISEMAN RAKENNE
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hakattu alue

viheralueen raja

louhikko

avokallio

hietikko

nurmialue

metsä

merkittävä
näkymä

MAISEMA

Isosaaren sijainti saaristovyöhykkeen ja ulkomeren rajal-
la antaa saarelle omaleimaiset piirteensä. Saaren etelä- ja 
länsirannikko on karua, kallioista ja altis voimakkaille tuulille, 
mutta saaren sisäosissa ja tuulelta suojatuissa paikoissa on 
hyvinkin rehevää kasvillisuutta ja kookasta pihapuustoa sekä 
metsäalueita.  Asutus ja ihmisen toimet ovat  miellyttävämmän 
pienilmaston vuoksi keskittyneet saaren pohjoispuolelle.

76-hehtaarisen Isosaaren maisemakuva on vaihteleva: sieltä 
löytyy sekä saaristolle ominaisia, karuja avokallioalueita että  
rehevämpiä ja tiheämpiä niitty- ja metsämaisemia.  Saaren 
länsiosat vaihtelevat kituliaasti kasvavista kallioisten alueiden 
mäntytiheiköistä iäkkäämpiin lehtosekametsiin ja rantavyöhyk-
keen tervaleppävaltaisiin kivikkorantoihin. Pohjoisosissa vallit-
sevat järeää koivua kasvavat lehtipuuvaltaiset lehdot. Itäosissa 
saarta esiintyy kasarmi- ja asutusalueiden puistomaisia alueita 
sekä puoliavoimia, matalampia kalliopensaikkoja rehevine 
korpilaikkuineen. 
Isosaaren metsät määrättiin suojeltavaksi jo Ruotsin vallan 
aikana, jotta metsäinen saari säilyisi maamerkkinä merenkulki-
joille (Livady 2016). Puusto on osittain yli satavuotiasta. Saaren 
keskiosien myrskyjen heikentämät hakkuukypsät metsät hakat-
tiin syksyllä 2014.

RANTATYYPIT

Isosaaren etelä- ja kaakkoispuolen rannoilla vallitsevat ranta-
kallioalueet sekä kivikko- ja lohkarerannat. Saaren pohjoisran-
noilla esiintyy sekä hiekkarantoja että kivikkorantoja. Saaren 
monimuotoisuutta lisää Penniniemi, lähes  600 metriä pitkä 
kapea avokallioniemi. 

NÄKYMÄT

Ympäri saarta avautuu upeita merinäkymiä: kaakkoisrannikolla 
panoraama avomerelle ja pohjoispuolelta näköyhteys Helsinkiin 
ja sisäsaaristoon. Peninniemen kärjestä voi katsella kolmeen 
ilmansuuntaan, ja niemi näkyy myös päälaiturialueelta ja kaak-
koisrannikon kallioselänteiltä.1000
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KASVILLISUUS

Isosaaren eristynyt , suhteellisen rauhaisa ympäristö on tar-
jonnut suojaisan alustan moninaiselle kasvustolle. Saarella on 
tavattu muutamia uhanalaisia lajeja sekä manner-Helsingissä 
vaarantuneita lajeja, sekä tulokaslajeja,  jotka ovat kulkeutu-
neet ja asettuneet kasvupaikoilleen tuontiviljassa, purjelaivojen 
painolastissa ja venäläisen sotaväen matkassa (1809–1917). 
 Lisäksi saaren merenrantaniityt ovat luonnonsuojelulailla suo-
jeltu luontotyyppikohde. Merenrantaniittyjen luontotyyppikohde 
koostuu neljästä erillisestä alueesta, jotka sijaitsevat Isosaaren 
pohjois- ja länsirannoilla . Avoimet ja matalakasvuiset meren-
rantaniityt ovat luonnontilaiseen verrattavia alueita, joilla on 
edustava ja tyypillinen kasvilajisto. 
Isosaareen sijoittuvia arvokkaita kasvillisuuskohteita on viisi.
Vuonna 2014 saarella tehtiin avohakkuita, mitkä ovat osittain 
ulottuneet  suojelualueille. Hakkuut ovat myös äärevöittäneet 
jäljelle jääneiden metsäkaistaleiden ilmastollisia olosuhteita.
(Ramboll 2015, Livady 2016)

ISOSAAREN ARVOKKAAT KASVILLISUUSKOHTEET

Kohteet on arvotettu kolmeen luokkaan: I = hyvin arvokas,
 II = huomattavan arvokas, III = kohtalaisen arvokas.

1. Isosaaren itäosissa on laajalla alueella linnoittamisen
 synnyttämiä tai rikastamia kallio- ja muita ketoja, kasvillisuus-
tyyppien edustavuus, I
2. Venäläisaikainen patteri, jota ympäröi runsaslajinen 
 linnoitus- ja kallioketojen kasvillisuus, I
3. kivikkoranta, lehtomainen metsä ja saaren pääosin 
hiekkaista pohjoisrantaa. I
4. Metsämaan painaumassa oli v.2006 kostea lehto 
(saniaislehto) II ,avohakattu.
5. kasvillisuus pääosin kosteaa lehtoa  (isoalvejuuri- ja hiiren-
porrastyypin saniaislehtoa), III, avohakattu.

 

Kuva 30. Isosaaren arvokkaat luontotyypit ja kasvialueet. Helsingin luontotietojärjestelmä,  Ramboll 2015
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LINNUSTO

Isosaaren pesimälinnustoon kuuluu sekä varsinaisia saaris-
tolajeja että mantereen metsien ja muiden elinympäristöjen 
lintulajeja. Isosaaren laskennoissa (Ramboll 2015) havaittiin 78 
pesimälajiksi tulkittavaa lajia. Isosaaren pesivän linnuston koko-
naistiheys on 561 paria /km ². Linnustotiheydet ovat selkeästi 
korkeimpia itä- ja keskiosien lehtometsissä. 

Saaren linnustorunsauden selittää saaren elinympäristöjen 
monipuolisuus ja varpuslintujen osalta myös saaren metsien 
rehevyys. Peninniemen puuttommalla kallioniemellä pesimäla-
jisto edustaa ulkosaariston luotojen linnustoa, kun taas saaren 
rehevissä sekametsissä tavataan metsien runsaiden ja yleisten 
lajien ohella sekä vanhan metsän lajeja että lehtometsien lajeja.

Isosaaren pesimälajeihin kuuluu 23 suojelullisesti huomioitavaa 
lajia. Kansallisen uhanalaisluokituksen varsinaisesti uhan-
alaisiin lajeihin kuuluvat vaarantuneiksi luokitellut tukkasotka, 
karikukko ja kivitasku. Silmälläpidettäviksi luokitelluista lajeista 
saarella pesivät puolestaan haahka, pilkkasiipi, tukkakoskelo, 
isokoskelo, teeri, tylli, punajalkaviklo, rantasipi, sirittäjä ja puna-
varpunen. (Helsingin luontotietojärjestelmä)
Selvityksen mukaan Isosaarta voi pitää vähintään maakunnalli-
sesti merkittävänä linnustokohteena, jossa suhteellisen pienellä 
pinta-alalla esiintyy huomattavan monipuolinen pesimälinnusto.
Tämä on otettava huomioon Isosaaren uutta käyttöä suunnitel-
lessa ja hallittava toimintaa etenkin pesimäaikaan. Toisaalta lin-
nuston voi nähdä vetovoimatekijänä lintuharrastajien kannalta.

Kuva 31. Lintualue (Ramboll 2015)

saaristolintujen alue

maalintujen alue
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Arvokas lepakkoalue

Lepakoiden esiintymistä Isosaaressa ja Kuivasaaressa on 
selvitetty vuonna 2014 (Wermundsen et al 2014). Elokuussa 
2014 Metsähallituksen metsätalous kaatoi Isosaaressa sijaitse-
van, myrskyjen runteleman ja useiden lepakkolajien suosiman 
vanhan ja järeän kuusikon. Avohakkuualueen koko oli vajaat 20 
hehtaaria. Hakkuiden seurauksena viiksisiippojen ja korvayök-
köjen ruokailualueet heikentyivät oleellisesti. Hakkuuaukea ja 
niihin liittyvät saaren luoteisrannat on tästä syystä rajattu pois 
arvokkaista lepakkoalueista. 

Saaren koillisreunan varjoisat lahdelmat ovat ruokailualueena 
hyvin soveliaita vesisiipoille. Saaren luolista on tavattu talveh-
tivia lepakoita. Isosaaressa on todennäköisesti useita lepak-
kokolonioita ja satoja maanalaisia ja -päällisiä piilo- ja talveh-
timispaikkoja lepakoille. Käytöstä poistuvat luolatilat tarjoavat 
lepakoille erinomaisia kesäisiä piilopaikkoja, koloniasuojia ja 
talvehtimispaikkoja. (HKY Luontotietojärjestelmä)

LAJIT: pohjanlepakko, vesisiippa, viiksisiipat, korvayökkö, 
pikkulepakko

LEPAKOT
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Isosaaren herkät kasvillisuustyypit ja runsas  lintu- ja lepakkola-
jisto tuovat omat rajoitteensa Isosaaren käyttömahdollisuuksiin.
Lepakkokannalle tärkeintä on säilyttää niiden piilo- ja talveh-
timispaikkoja kuten luolatiloja, joten ihmisen päiväsaikaan ja 
maan päälle keskittyvän toiminnan häiriövaikutukset ovat vähäi-
set. Linnut ovat herkimpiä rakentamiselle, joten rakentamista 
tulisi välttää herkillä lintualueilla. Suojellut merenrantaniityt ja 
kasvialueet on merkittävä opastein ja niiden kulumista seu-
rattava. Vierailijoiden liikkuminen keskitetään yleisille teille ja 
kulkureiteille tallaantumisen ehkäisemiseksi.

Pohjoisrannan laituri- ja henkilökunnan asuinalueilla sekä 
saaren länsirannikolla ihmisen toiminnalla on vähäisin häiriö-
vaikutus ympäristöön, joten ihmisen toimintojen keskittäminen 
niille on perusteltua. Saaristolintujen suosituimmilla ranta-alueil-
la kuten Peninniemen kärjessä käymistä on rajoitettava lintujen 
pesimäaikaan.

LUONNON REUNAEHDOT RAKENTAMISELLE

Suojellut luontotyypit: merenrantaniityt

Lintualue

Alue, jolla rakentamisella vähäisin vaikutus ympäristöön

Arvokkaat kasvikohteet, arvoluokitus I-III

Arvokas lepakkoalue

I

I

I

II

III

Suojellut luontotyypit: merenrantaniityt

Lintualue
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I

I

I
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Kuva 32. Tuuliruusu Isosaari . Tuuli puhaltaa havaitsijaa kohti siltä ilmansuunnalta, joka on ilmoitettu tuulen suuntana. (Ilmatieteenlaitos)

ILMASTO

Isosaaren Peninniemellä sijaitsi vuosina1985-2007 varusmiesten hoitama meteorologinen asema, jolloin  saaren säätiloista 
saatiin tarkkaa tietoa. Vuoden 2007  jälkeen lähinnä Isosaarta sijaitsee Harmajan sääasema. Harmajan ja Isosaaren sääolot ovat  
Ilmatieteenlaitoksen samanaikaisten vuositilastojen perusteella yhtenäisiä, joten työssä on käytetty ajantasaisempia Harmajan 
tuulitietoja. 
Suomenlahdella vallitseva tuulensuunta on lounainen, mikä näkyy myös Harmajan ja Isosaaren tuulijakaumassa: lähes 14 % ha-
vainnoista on lounaistuulta. Tuulisinta Isosaarella on siis sen lounaiskärjessä ja etelärannikolla. Saaren keskiosan puut vaimenta-
vat tuulta, joten pohjoispuolella vallitsee leudompi mikroilmasto. Tuulen keskinopeus on 6 m/s. Tuulisia, yli 10 m/s päiviä Harma-
jalla on vuosittain noin 150 . Kovan tuulen päivät ajoittuvat talvikauteen: vuonna 2014 ja 2015 joulu- ja tammikuussa tuulipäiviä oli 
jopa yli 20 kuukaudessa. (Ilmatieteenlaitos)
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Lämpötilojen jaksojen 1984-2008 (Isosaari) ja 1981-2010 (Kai-
saniemi) keskimääräisten kuukausikeskiarvoista on huomatta-
vissa, että saari-ilmasto on talvisin lämpimämpi ja kesäisin 1-3 
astetta kylmempi meren lämpötiloja tasapainottavan vaikutuk-
sen vuoksi. Myös viilentävä tuuli ja ihmisen lämmittävä toiminta 
kaupungissa vaikuttavat eroon. Ulkomerellä on yleensä vähem-
män pilvipeitettä ja sadetta.

Tuulen vaikutus vesiliikenteeseen

 Mahdollisen yhteysaluksen pääsy Isosaareen hyvin tuulisina 
päivinä riippuu aluksen ominaisuuksista. Puolustusvoimien um-
pinaisilla pikaveneillä saareen on päässyt melkein joka säällä, 
mutta yleisöaluksen voisi kuvitella olevan vesibussin tyyppinen. 
Vesibussin tuuliraja avoimemmalla merellä olisi  luultavasti  12-
14 m/s. Helsingin ja Tallinnan väliset pika-alukset eivät kulje jos 
tuulen nopeus ylittää 15 m/s tai aallonkorkeus yli 3 metriä. 
Suomenlinnan lauttavuoroja joudutaan harvoin perumaan 
myrskyn vuoksi, koska sen yhteyslaituri sijaitsee vallitsevissa 
tuulioloissa suojan puolella ja lautan reitti kulkee vielä saarten 
suojassa.

Isosaareen on kuljettava kuitenkin noin neljän kilometrin avo-
meriosuus, mikä edellyttäisi lautalta erityisvakautta. Toisaalta 
erilaisia yhteysaluksia on kehitetty koviinkin myrskyolosuhtei-
siin: Islannista tuotu Utön lautta Eivor selviää merenkäynnissä 
hyvin, mutta se on vesibussiin verrattuna kooltaan kaksinkertai-
nen. Luotsiveneet ja Merivartioston alukset ovat myös suunni-
teltu kulkemaan joka säällä.

Vesireittiliikennettä järjestettäessä on mietittävä, kuinka sään-
nöllistä liikennettä saarelle tarvitaan. Kesäliikenne onnistuisi 
useimmiten vesibussilla, mutta saareen pääsy karsiutuisi noin 
puoleen päivistä marras-maaliskuussa  ja kahteen kolmas-
osaan keväällä ja syksyllä. Suomenlinnan lautan tyyppinen alus 
voisi kulkea voimakkaammissakin tuulissa. Tuulipäivinä tarvitta-
vat vuorot voisi ajaa myös yhteistyössä esimerkiksi Puolustus-
voimien, Luotsilaitoksen tai Merivartioston kanssa.
   
Liikenne Isosaareen voisi olla päivittäistä touko-elokuussa ja 
harventua talvikautta kohti palvelemaan residenssiasukkaiden 
liikkumista. Kesäaikaan vuoroja olisi kaksi-kolme kertaa päiväs-
sä, loma-aikojen ja viikonloppujen lisääntyvä tarve huomioiden. 
Saaren hiljentyessä syksyllä sinne jäävien residenssiasukkai-
den liikenne on järjestettävissä  joustavammin sään mukaan ja 
keskitettävissä vaihtopäiviksi pari kertaa viikossa.

Kuva 33. Isosaaren ja Kaisaniemen ilmastotilastoja 1984-2008. Ilmatieteenlaitos

Kuva 34. Isosaaren sademääristä lasketut keskimääräiset kuukausi- ja vuosisummat kaudella 1981–2010. Lähde: Ilmatieteenlaitos.
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Isosaaren eteläpuolisella merialueella olisi potentiaalia 
tuulivoimatuotantoon. Vakaiden tuuliolojen lisäksi saari on 
valmiiksi liitetty sähköverkkoon, joten sähkönsiirto mantereelle 
olisi sujuvaa. Tuulivoiman avulla saari voisi olla omavarainen 
sähköntuotannon suhteen. Lisäenergiaa voisi saada aurinko-
paneelien ja lämpöä paikallisten biojätepolttamoiden, avulla tai 
merivedestä. 

 Helsingin uudessa yleiskaavaehdotuksessa Isosaarta ja Kuiva-
saarta ympäröi teollisen kokoluokan tuulivoiman vyöhyke.
 Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto on selvittänyt tuulivoiman 
sijoittamisperiaatteita Helsingissä maisemavaikutusten, kustan-
nustaloudellisuuden ja paikallisen sosiaalisen hyväksymisen 
kannalta. Helsinkiläisten suhtautuminen tuulivoimaan osoittau-
tui kesällä 2015 suoritetun avoimen verkkokyselyn (WSP et al 
2015)  perusteella pääsääntöisesti positiiviseksi.

 Enimmistö lähes 2500 vastaajasta koki, että Helsingin tulisi 
toimia esimerkkinä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja 
tuottaa paikallista tuulivoimaa. Tuulienergian tuotannon koettiin 
vaikuttavan myönteisesti  kaupungin imagoon ja maisemankin 
osalta vaikutukset näki myönteisenä 63 prosenttia vastaajista. 
Eniten negatiivista suhtautumista maisema- ja imagokysymyk-
sissä. Suopeus tuulivoimaa kohtaan kasvoi suhteessa voima-
loiden etäisyyteen rannasta: Etäisimmän vaihtoehdon, 8–10 km 
päässä rannasta, koki hyvin myönteisenä 64 prosenttia ja hyvin 
kielteisenä 14 prosenttia. 
Kyselyn tulokset eivät edusta helsinkiläisiä kokonaisuudessaan, 
mutta suuntaa-antavasti voi todeta, että tuulivoimaa kannate-
taan Helsinkiin, mutta maisemavaikutukset ja tuottavuus on 
tutkittava tarkasti. (KSV 2016)

Kuva 35.  Yleiskaavan tuulivoimavyöhykkeet. KSV 2016

TUULEN MAHDOLLISUUDET
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Kuva 36. Tuulivoimalat. askjaenergy.com/iceland.

HIILINEUTRAALI HELSINKI

Helsinki on sitoutunut merkittäviin ilmastopäästöjen vähennyk-
siin. Vuoteen 2020 mennessä Helsinki tavoittelee 30 prosentin 
päästöjen vähentämistä vuoden 1990 tasosta. Vuoteen 2050 
mennessä tavoitteena on hiilineutraali toimintaympäristö. Ta-
voitteet jakautuvat kasvihuonepäästöjen vähentämiseen sekä 
energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen lisäämi-
seen. (stadinilmasto.fi)
Isosaari voisi toimia hiilineutraalina pilottikohteena. Teollisen 
kokoluokan tuulivoimapuisto muokkaisi avomerimaisemaa 
voimakkaasti, mutta pelkän saaren energiantarpeen voisi 
tuottaa yhdellä alle 50 kilowatin ja 20-metrin korkuisella pienellä 
maatuulivoimalalla. Sen kustannukset jaettaisiin saaren toimi-
joiden, kuten yrittäjien, vapaa-ajan asukkaiden ja osuuskunnan 
kesken.

ENERGIAOMAVARAINEN SAMSØ

Mallia voisi ottaa 4000 asukkaan Samsøn saaresta Tanskassa: 
saari on energiaomavarainen  yhteisomisteisten tuulivoimaloi-
den avulla. 11 maa- ja 10 merituulivoimalaa tuottavat runsaasti 
ylimääräistä energiaa, mikä myydään Tanskan sähköverkkoon. 
Energiaa tuotetaan myös aurinkovoimalla ja lämpöä paikallisilla 
biolämpövoimaloilla polttamalla puupellettejä ja olkea.  

Samsön hiilijalanjälki on negatiivinen 12 tonnilla asukasta kohti, 
kun tanskalaisten (kuten myös suomalaisten) keskimääräinen 
hiilijalanjälki on 10 tonnia. 
Tärkein ohjaaja projektille oli yhteinen hyöty, mihin uskottiin 
vahvasti. Tuulivoimaloiden kustannukset pystyttiin jakamaan, 
ja ilmaisen kulutussähkön lisäksi ylimääräisestä energiasta saa 
myyntituloja. Jokainen yhden megawatin tuulivoimala tuottaa 
energiaa noin 630 kotitalouteen.

Tuulimyllyjen omistajuus on osallistanut saarelaiset  kestä-
vään elämäntapaan esimerkillisellä tavalla. Asukkaat on saatu 
innostumaan uusiutuvan energiantuotannon hyödyistä, eikä 
toimintaa ole koettu vain ympäristöaktivistien vaivalloisena 
puuhasteluna. Kestävät ratkaisut koetaan yhteisesti positiivi-
seksi, ja niihin pyritään yhdessä esimerkiksi passiivitalojen tai 
luomuviljelyn avulla.

Saaresta on tullut tärkeä kansainvälinen roolimalli energiaoma-
varaisuuden mahdollistamisessa, ja vuosittain yli 4000 opiskeli-
jaa, poliitikkoa, tutkijaa, yrittäjää ja toimittajaa vierailevat saaren 
energia-akatemian työpajoissa ja seminaareissa tutustumassa 
Samsön toimintamalleihin.
“People on Samsø started thinking about energy…It became a 
kind of sport.”  --Ingvar Jørgensen, samsølainen maanviljelijä.
(dac.dk) 
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© ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus, MML1:

OTSIKKO
Alaotsikko joka voi olla aika pitkäkin

10 001Mittakaava A3-tulosteessa

km

Tulvavaaravyöhykkeiden käytössä on huomioitava lähtötietojen luotettavuus ja tarkkuus. 
Yleispiirteiset tulvavaarakartat eivät ole riittävän tarkkoja rakennuskohtaiseen tarkasteluun.  Koska 
kartoituksissa käytetty maanpinnan korkeustieto poikkeaa esim. rakennuksen alimman lattiapinnan 
korkeudesta, vahinkoja ei välttämättä aiheudu, vaikka rakennus sijaitsisikin tulvavaara-alueella. 
Toisaalta esim. kellarit voivat kastua, vaikka tulva ei leviäkään rakennukselle saakka.

Kartan selitteet

Tulvakartta on tulostettu SYKEn ylläpitämästä tulvakarttapalvelusta. Palveluntarjoaja pyrkii 
tarjoamaan palvelussa virheetöntä tietoa. Palvelun käyttäjä käyttää kuitenkin palvelua ja sen 
sisältämiä tietoja aina omalla vastuullaan. Näin ollen palveluntarjoaja ei vastaa mistään 
välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat esimerkiksi palvelun tai sen sisältämän 
aineiston virheistä, puutteista, aineiston käyttämisestä, kolmannen osapuolen vaatimuksista, 
toimintakatkoksista, palvelun sisällön muuttamisesta tai lopettamisesta tai siitä, että palvelu ei 
toimi tai että se ei sovi tiettyyn tarkoitukseen.

18.01.2017

0,500,50 0

Kartan selostus

Huomioita tulvakartoituksista
Tulvakartoitetut alueet, vesistötulva
Tulvariskikohteet 1/100a vesistötulvalla

Terveydenhuoltorakennus

Vaikeasti evakuoitava rakennus

Päiväkoti

Paloasema

Oppilaitos

Tietoliikenne

Energiantuotanto ja -siirto

Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot

Muinaisjäännös

Suojeltu rakennus

Kulttuuriympäristö

Maailmanperintö

Polttoaine/kemikaalivarasto

Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo

Teollisuus

Eläinsuoja

Jätteenkäsittely

Kalankasvatus

Vesimuodostuma

Uimaranta

Suojelualue/luontoarvo

Maantie/pääkatu

Raideliikenne

Lentoasema

Satama

Pilaantunut maa-alue

Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella vesistötulva 1_100a
yli 60 hlö

10-60 hlö

alle 10 hlö

Tulvan peittämä tie, vesistötulva 1_100a, Digiroad
Määritetyt tulva-alueet, vesistötulva, 1 100a (1 %), vesisyvyys

tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenpiteillä

alle 0.5 m

0.5...1 m

1...2 m

2...3 m

yli 3 m

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

vesistö

Tulvakartan vedenkorkeudet, meritulva
Tulvakartoitetut alueet, meritulva
Tulvariskikohteet 1/2a meritulvalla

Terveydenhuoltorakennus

Vaikeasti evakuoitava rakennus

Päiväkoti

Paloasema

Oppilaitos

Tietoliikenne

Energiantuotanto ja -siirto

Kirjastot, arkistot, kokoelmat ja museot

Muinaisjäännös

Suojeltu rakennus

Kulttuuriympäristö

Maailmanperintö

Polttoaine/kemikaalivarasto

Jätevedenpuhdistamo/pumppaamo

Teollisuus

Eläinsuoja

Jätteenkäsittely

Kalankasvatus

Vesimuodostuma

Uimaranta

Suojelualue/luontoarvo

Maantie/pääkatu

Raideliikenne

Lentoasema

Satama

Pilaantunut maa-alue

Muu

Asukasta per ruutu tulvavaara-alueella meritulva 1 2a

yli 60 hlö

10-60 hlö

alle 10 hlö

Tulvan peittämä tie, meritulva 1_2a, Digiroad
Määritetyt tulva-alueet, meritulva, 1 2a (50%), vesisyvyys

tulvasuojeltu kiinteillä rakenteilla

tulvasuojeltu ennalta sovituilla tilapäisillä toimenpiteillä

alle 0.5 m

0.5...1 m

1...2 m

2...3 m

yli 3 m

tulvan peittämä. syvyystieto puuttuu

merialue

TULVA-ALUEET

Isosaaren rakennetut alueet eivät ole alttiita vedenpinnan nousulle: ne sijaitsevat 10 metriä merenpinnan yläpuolella kulkevalla 
selänteellä. Vuosittaisten, tilastollisesti kahdesti vuodessa esiintyvien tulvahuippujen aikana vedenpinnan nousu vaikuttaa vain
pohjoisrannan poukamien mahdolliseen rakentamiseen. Edes erittäin harvinainen, kerran tuhannessa vuodessa esiintyvä tulva ei 
nousisi saaren sisäosiin. (Ympäristöhallinnon verkkopalvelu a). Ranta-alueella tulvien häiriövaikutuksia voi ehkäistä rakentamalla 
paalujen päälle. Suomen Ympäristökeskuksen tulva-aineistossa ei ole otettu huomioon ilmastonmuutoksen aiheuttamaa mahdol-
lista vedenpinnan nousua.

Kuva 37. Vuotuisten tulvahuippujen keskiarvo Isosaaressa: tulvariskialueet 1/2 a meritulvalla http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat

paalutettu
rantarakentaminen

rakennusalue, 
johon vedenpinnan 
nousu ei vaikuta

rakennusalue, 
jossa tulvariski

0 500 m

1...2 m tulvariski

0,5...1 m

alle 0,5 m
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Öljyvahinkoja on Itämerellä ja varsinkin Suomessa tapahtunut 
suhteellisesti vähemmän kuin koko maailmassa tapahtuneiden 
vahinkojen ja Itämeren kuljetusmäärien perusteella voisi olet-
taa. Itämerellä olisi pitänyt tapahtua 4 - 5 yli 34 tonnin öljyva-
hinkoa vuodessa ja Suomen merialueella vahinko suunnilleen 
16 kuukauden välein. Todellisuudessa niitä on Itämerellä ollut 
huomattavasti vähemmän, ehkä noin 1 - 2 vahinkoa vuodessa 
ja Suomessa vuoden 1990 jälkeen neljä yli 30 tonnin öljyvahin-
koa. (Kujala et al 2016)

Joka tapauksessa suuröljyonnettomuuden Itämerellä on las-
kettu todennäköisimmin tapahtuvan Suomenlahdella, Helsingin 
ja Tallinnan välillä, koska merialue Viron ja Suomen matalien 
rannikkojen välissä on tiheästi liikennöity ja ahdas. 
Viimeisten 20 vuoden aikana Suomenlahdesta on kehittynyt 
merkittävä venäläisen öljyn kuljetusreitti länteen ja erityisesti 
Länsi-Eurooppaan. Suomenlahden alueen öljynkuljetusmäärät 
ovat tällä hetkellä noin 160-170 miljoonaa tonnia vuodessa, 
minkä tosin arvellaan vähenevän tulevina vuosikymmeninä.

Myös muu alusliikenne ja varsinkin konttitavaraliikenne 
Suomenlahden venäläisiin satamiin jatkaa kasvuaan. Etenkin 
kesäaikaan alusonnettomuuden riskiä lisää muuhun liikentee-
seen nähden risteävä vilkas liikenne esimerkiksi Helsingistä 
Tallinnaan. Vastaavasti vaikeat jäätalvet ovat hankaloittaneet 
meriliikennettä Suomenlahdella useina 2000-luvun vuosina.  

Öljyonnettomuuden seuraukset ovat hyvin tiedostettu ja torjun-
tavalmius on Suomessa korkealla tasolla. Öljyntorjunta-alukset 
ovat valmiustilassa, ja Uudenmaan rannikolle ja saaristoon on 
hajautettu öljyntorjuntakalustoa kontteihin. (Ympäristöhallinnon 
verkkopalvelu b) 
Yhteistä Uudenmaan öljyntorjuntakeskustakin on suunniteltu, 
mutta sen sijoittamisesta ei ole tehty vielä varsinaista päätöstä. 
Muun muassa Porvoossa ja Loviisassa ja Hangossa on tehty 
suunnitelmia keskuksen suhteen.  

Myös Isosaareen on kaavailtu öljyntorjuntakeskittymää, koska 
tukikohta ulkomeren rajalta vähentäisi torjuntatoimenpitei-
den reaktioaikaa kriittisesti.  Tällä hetkellä sinne on sijoitettu 
torjuntakalustokontteja, mutta öljyntorjuntakeskus toisi saarelle 
työpaikkoja ja sen työntekijät käyttää saaren palveluita.
Isosaarta on vuosisadan ajan käytetty puolustukseen sotilaalli-
sia uhkia vastaan. Muuttuneet sodankäyntimuodot ovat tehneet 
saaren puolustuskalustosta vanhentuneen. Nyt Isosaaressa 
voitaisiin sotilaallisten uhkien sijaan panostaa ympäristöuhkien 
torjuntaan, kuten öljykatastrofilta puolustautumiseen.

Saarella voisi järjestää myös öljyntorjuntaharjoituksia viran-
omaisille ja vapaaehtoisille öljyntorjuntajoukoille. Itämeren 
tilasta ja öljyliikenteestä Suomenlahdella voisi esittää tietoa 
vierailijoille infopaviljongin tai Itämerinäyttelyn avulla.

Tallinna

Pietari

Helsinki

Kuva 38. Meriliikenteen tiheys Suomenlahdella, muokattu kuvasta http://www.marinevesseltraffic.com/2013/06/gulf-of-finland-marine-traffic.html

ÖLJYNTORJUNTA
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ETÄISYYS

Suomessa, Ahvenanmaa poislukien, on 549 pysyvästi asuttua 
saarta ilman kiinteää tieyhteyttä 112 eri kunnassa. (Auri 2010). 
Heinäkuussa 2010 pysyviä asukkaita oli 8706 ja vapaa-ajan 
asukkaita 60 000. Saaristossa asuvien määrän laskusta huoli-
matta saarilla on enemmän asukkaita (pysyvä ja osa-aikainen 
asutus yhteenlaskettuna) kuin koskaan aiemmin. Vuodesta 
1990 vuoteen 2010 saarien väestömäärä on pienentynyt 8 %, 
mikä verraten muiden  haja-asutusalueiden vähenemislukuun 
20 % on kaksinkertaisesti vähäisempää. Tämä kertoo saariston 
vetovoimasta.
“Yksinkertainen, luonnonmukainen saaristolainen elämäntapa 
vetää puoleensa asukkaita, mökkeilijöitä ja matkailijoita, vaikka 
palvelut on haettava kauempaa ja elinolot ovat usein haasteelli-
set. Saarilla on ystävänsä.” -- Saaristoasiain Neuvottelukunta

Isosaaren ympärivuotuinen asuinkäyttö koetaan tällä hetkellä 
liian haastavaksi 9 kilometrin merimatkan vuoksi.  Saarella on 
kuitenkin asuttu vuosisadan ajan Puolustusvoimien aikaan.
Puolustusvoimien pikaveneliikenteen estäviä myrskyjä oli noin 
neljä kertaa vuodessa (suullinen tiedonanto, rannikkorykmentin 
henkilökunta).
Välimatkan kokeminen on suhteellista. 200 kilometriä tuntuu 
pitkältä Etelä-Suomessa, Lapissa se on tavallinen kauppamat-
ka. Ihmiset asuvat ikiroutaisilla Huippuvuorilla, korkealla vuoris-
tossa, kaukaisilla saarilla, pian ehkä jopa Marsissa. Tukholman 
ulkosaariston asukkaat kulkevat helikopterilla ruokaostoksille. 

Erilaiset asuinolot vaativat erityisjärjestelyitä, mutta eivät ole 
mahdottomia. Tekniikan ja Internetin myötä läsnäolo ei ole 
enää paikkasidonnaista, mikä luo joustavampia mahdollisuuk-
sia esimerkiksi työelämään. Etätyöskentely, videoneuvottelut ja 
pilvikokoukset säästävät aikaa ja resursseja.
Matka voi kuulua vahvasti elämykseen, kuten pyhiinvaellukses-
sa. Esimerkiksi Serlachius-museon kävijäenemmistö matkustaa 
Mänttään pääkaupunkiseudulta, ja Peter Zumthorin suunnittele-
ma Valsin kylpylä tai huippuravintolat Espanjan syrjäseuduilla 
houkuttelevat vieraita ympäri maailmaa. 

Lauttamatkan kesto Isosaaresta Kauppatorille  vie kulkuvä-
lineestä ja merenkäynnistä riippuen 20-40 minuuttia. Moni 
käyttää ruuhkissa paljon pidempiäkin aikoja. Helsingin Tieto-
keskuksen mukaan helsinkiläisen työmatka vuonna 2012 oli 
keskimäärin 12,3 kilometriä (Helsingin Tietokeskus 2015).

Merimatka Isosaareen voi olla jo osa rentouttavaa luontokoke-
musta, vaikka arjessa sujuvuus ja tehokkuus ovatkin tärkeitä.
Isosaari soveltuisi joustaville asukkaille, joiden ei olisi välttämä-
töntä päästä mantereelle päivittäin vaan jotka voisivat hoitaa 
esimerkiksi työtehtäviään etäyhteyden kautta. Isosaari voisi 
olla nykyaikaisen, lyhytaikaisen  ja joustavan saaristoasumisen 
pilottikohde. Saarella asumista voisi kokeilla väliaikaisesti ja 
tulosten mukaan kehittää asumista ja liikennettä vakituisem-
paan muotoon.

549 pysyvästi asuttua saarta

8706 pysyvää asukasta

Kuva 39.  Asutut saaret Suomessa (lähde Auri 2010)
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pääväylä

kokoojaväylä

liityntäväylä

ulkoilureitti

Isosaaren tiet ovat melko kevytrakenteisia ja sopeutuvat maas-
toon hyvin. Suurin osa teistä on hiekkapäällysteisiä.
Pääväyliltä erkanee alempiluokkaisia kokoojaväyliä ja liityntä-
väyliä, jotka kattavat koko saaren Peninniemeä lukuun ottamat-
ta. Isosaaren tiestöä täydentää saarta kiertävä ulkoilureitti. 
Henkilökulkuvälineinä saarella on käytetty enimmäkseen polku-
pyöriä. Tavarankuljetusta helpottavat työntökärryt, mönkijät ja 
traktorit. Yhteysaluslaituri sijaitsee saaren pohjoisrannalla.
Venesatamana on käytetty saaren koillisosan päälaiturin ja 
Peninniemen välistä poukamaa.

Ensimmäiset väylät saarella raivattiin tykinkuulakuljetuksiin, 
joten ne johtavat satamasta tykkipattereille saaren itä- ja 
etelärannikolle. Tykkitien jäänteet ovat luokiteltu suojeltaviksi 
muinaismuistoiksi.

Linnoituksen rakennusaikana saarella kulki myös junarata 
raskaisiin kuljetuksiin. Venäläiset rakensivat ensimmäisen 
saarella toimineen rataverkoston vuonna 1913. Linnoitustöiden 
hiljennyttyä venäläiset veivät veturin pois. Vuonna 1922 saa-
relle saatiin kuitenkin uusi veturi, joka toimi aina 1940-luvulle 
saakka. Rata kulki päälaiturilta B- ja C-kasemattien eli ”Huurin 
kasemattien” kautta A-kasematille eli ”Rikamalle”. Ilmeisesti 
rata oli alusta asti veturivetoinen. Alun perin veturille oli erillinen 
talli päälaiturilta lähtevän tien eteläpuolella, myöhemmin veturia 
säilytettiin tykkihallissa, jonka lattiassa on yhä kiskot. Rata 
purettiin vaiheittain 1960-luvun aikana. 
Loppuvaiheessa vaunuja vedettiin hevosella ja traktorilla. Pää-
laiturin vieressä oli vuoden 2014 kesään asti veturi muistona 
raideliikenteestä. Paikalla on yhä jäljellä pätkä kiskoja.
 (Livady 2016: 80)

LIIKENNE
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RAKENNUSKANNAN KERROKSET
Linnoitusvaihe 1913-1917 (tiivistelmä Livadyn kulttuurihistoriallisesta selvityksestä 2016, s. 76-149)

vuosina 1913-1917  venäläisten totetuttama rakennuskanta ja suojarakenteet 

kasarmi

ruokala

pesutupa

sauna
upseeritalo

parakki

patteri 4 x10´´ (A-kasematti)

kivimurskaamo

akkurakennus

valonheitinasema

valonheitinasema

keskussähköasema

patteri 4 x10´´ 

patteri 4 x 6´´ (C-ka-

talli

leipomo

veturitalli

odotuspaviljonki
mittauspaviljonki

mittauspaviljonki

miina-asema
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RAKENNUSKANNAN KEHITTYMINEN

Isosaaren kehittymisessä voi rakennusten osalta erottaa 
kaksi päävaihetta. Toinen ajoittuu saaren linnoittamisvuosiin 
1912–1917/1918 ja toinen 1930-luvulta 1960-luvun puoliväliin. 
Tämän jälkeen saarelle on rakennettu vain vähän ja pääasias-
sa varastomaisia rakennuksia.

Rakennusten ja rakennelmien sijoittamista määrittivät kes-
kenään erilaiset tekijät. Linnoitteet ja niihin liittyvät rakenteet 
sijoitettiin ja suunnattiin siten, että niiden avulla voitaisiin torjua 
lähinnä etelästä päin lähestyvä vihollinen. Niiden paikka oli 
siksi pääasiassa saaren eteläosassa. Miehistön asumista ja toi-
mintaa palvelevat rakennukset sijoitettiin enimmäkseen saaren 
pohjois- ja keskiosiin, jotka olivat metsän ansiosta paremmin 
suojassa ulapan tuulilta ja näkymättömissä avomereltä käsin.

Venäjän 1910-luvulla nykyisen Suomen alueelle rakentamat 
linnoitukset poikkesivat arkkitehtonisilta tavoitteiltaan kasarmi-
alueista, joille laadittiin useimmiten geometrinen ja symmetri-
sesti sommiteltu asemakaavallinen suunnitelma. Eri sotilasar-
voja edustavan väen elinpiirit oli tapana erottaa toisistaan. Näin 
kasarmien asemakaavallinen ratkaisu kuvasti paitsi armeijan 
kurinalaisuutta myös sotilashierarkiaa (ks. esim. Haila 1996; 
Arkkitehtitoimisto Livady 2015). Helsingin edustan linnoitus-
saarilla  tästä käytännöstä poiketen rakennukset sijoiteltiin 
jokseenkin vapaasti, vaikkakin miehistökasarmit ja upseeriston 
asuinrakennukset voitiin pystyttää etäälle toisistaan.

Isosaareen pystytettiin vuoteen 1918 mennessä parikymmentä 
puurakennusta, joihin kuului linnoitusta palvelevia huoltoraken-
nuksia, kuten kasarmi, pesutupa, ruokala keittiöineen, kanslia, 
asevaja, työväen parakki ja leipomona toiminut rakennus (En-
qvist 1991, 11). Tärkeänä periaatteena rakennusten keskinäi-
sessä sijoittelussa oli sosiaalinen, toiminnallinen ja hygieeninen 
eriyttäminen. 

 Isosaaren venäläiset rakennukset olivat vaatimattomia, 
satulakattoisia puurakennuksia, joissa oli tavallisesti hirsi-
runko. Rakennukset olivat yleensä vaakalaudoitettuja, mutta 
tärkeimpien julkisivuja oli jäsennelty vuorottelemalla vaaka- ja 
pystylaudoitusta.

 

LINNOITUSTYÖT

Isosaari oli mukana Viaporin linnoituksen laajennussuunnitel-
missa viimeistään vuodesta 1909 lähtien. Isosaaren keskeinen 
sijainti Helsingin edustalla ulkomeren äärellä ja saaren suuri 
koko mahdollistivat sen, että merkittävä osa koko linnoituksen 
uusista tykeistä voitiin keskittää sinne.
Isosaari oli maailmansodan aikana Viaporin meririntaman vah-
vimmin varustettu linnake. (Manninen 2000, 65.)

Venäläiset esijoukot tulivat  saareen vuonna 1909 valmiste-
lemaan linnoitustöiden aloittamista. Vuoteen 1912 asti, jolloin 
linnoitustöiden valmistelevat työt varsinaisesti aloitettiin, Isosaa-
ressa asui vielä saarelta käsin kalastusta harjoittanut Petters-
sonin kalastajaperhe. Linnoittamisen aikana rakennustöissä oli 
ajoittain jopa 3000 työntekijää. (Vuorinen 2011, 17–19; Enqvist 
1991, 5.)

Muiden linnakesaarten tavoin Isosaareen rakennettiin tykkiase-
mien ja niihin välittömästi liittyvien rintavarustusten ja muiden 
suojarakenteiden lisäksi muun muassa kaluston ja materiaalin 
liikuttelua mahdollistava tiestö, ammunnan suuntausta ja tulen-
johtoa palvelevat rakennelmat ja tekniikka sekä muuta linnak-
keen toimintaa palvelevaa rakennuskantaa. Isosaari kytkettiin 
myös osaksi viestintäverkkoa viestiyhteyksiä ja sinne toteutet-
tiin läheisten merialueiden miinakenttien toiminnan edellyttämiä 
rakenteita.

ITSENÄINEN SUOMI JA SISÄLLISSOTA

Suomi alkoi itsenäistyttyään tehdä vähitellen eroa entiseen 
emämaahansa Venäjään. Viaporiin asetetut venäläiset vartiot 
luovuttivat toimintakyvyttömäksi tehdyn linnoituksen huhtikuus-
sa 1918.  (Manninen 2000, 21.)

Isosaaressa toimi Suomenlinnan punavankileirin osana vuoden 
1918 huhtikuusta syyskuun puoliväliin Iso-Mjölön leiri. Saarella 
samanaikaisesti pidettyjen vankien määrä kohosi suurimmillaan 
noin 1500:een. Tiettävästi Iso-Mjölössä ei toteutettu oikeuden 
määräämiä kuolemaantuomittujen teloituksia. Vainajat haudat-
tiin Santahaminaan ja Iso-Mjölöhön vuoden 1918 muistomerkin 
lähettyville.
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 2014  rakennuskanta ja suojarakenteet 

vuosina 1972-2014 rakennetut rakennukset 

vuosina 1944-1972 rakennetut rakennukset 

vuosina 1917-1944 rakennetut rakennukset ja tärkeimmät suojarakenteet

vuosina 1913- 1917 rakennetut, jäljellä olevat rakennukset ja tärkeimmät suojarakenteet

uusi koulu 1987

palohalli n.1990

öljyntorjuntakontti

uusi sauna n. 1943

uusi ruokala 1933

venevaja 1939

tykkihalli 1930-1940
asuinrakennus, kerho 1964 lähtien torpedokoeasema 1933-36

koulu 1946 

Itä-Torni

tulenjohtoasema “Rikaman torni”

Länsi-Torni

uusi kasarmi 1957
vanhan kasarmin 
kivijalka

rivitaloalue 
1960-65

esikuntarakennus, 
myöh. sairastupa 

korroosiotutkimusasema
saunasiipi, sääasema
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ISOSAAREN ILMATORJUNTAYKSIKKÖ

Suomen itsenäistymisen myötä Isosaaren päätehtäväksi tuli 
suojella Pietarin sijaan Helsinkiä. Lisäksi saarella käynnistyi 
aliupseerikoulutus.
Isosaaren ei tarvinnut talvi- ja jatkosodan aikana osallistua tais-
teluihin vihollisen laivastoa vastaan. Ove Enqvist on todennut, 
että Isosaaren linnake ”täytti tehtävänsä pelkällä olemassaolol-
laan”. Sen lisäksi Isosaari osallistui Helsingin ilmatorjuntaan ja 
toimi reservinä.

TÄYDENNYSRAKENTAMINEN 1930-1940

Rannikkolinnakkeita modernisoitiin 1930-luvun aikana. Isosaa-
ressa voitiin tehdä rakennustöitä myös talvisodan aikana, sillä 
vihollinen jätti Isosaaren rauhaan.
Välirauhan aikana 1940–1941 tehtiin joitain varustelutöitä ja 
Isosaari liitettiin Helsingin kaupungin sähköverkkoon. Jatko-
sodan aikana Isosaareen päätettiin pystyttää kaksi järeää 
12 tuuman tornitykkiä, Itä-Torni ja Länsi-Torni. Vuonna 1944 
Isosaareen valmistui A-kasematin itäpäähän korkea tulenjohto-
torni, ”Rikaman torni”.

Isosaareen rakennettiin torpedokoeasema vuosina 1933–1936. 
Vuonna 1933 Isosaareen valmistui uusi ruokala (Enqvist 1991, 
11). Kivirakenteisessa rakennuksessa oli mahdollista järjestää 
myös elokuvanäytöksiä. Ruokala  edustaa siirtymävaihetta 
1920-luvun klassismista kohti uusasiallisuutta. Uusi, kivira-
kenteinen sauna Isosaareen saatiin 1940-luvun alkupuolella 
suunnittelijanaan Jonas Cedercreutz. 

60-LUKU: ASUINOLOJEN PÄIVITYS JA UUSI KASARMI

1957 valmistunut uusi kasarmirakennus edustaa 1950-luvun 
tyypillistä kasarmiarkkitehtuuria, jolle on ominaista satulakat-
toisuus ja rapatut ulkoseinät. Aikakauden kasarmit toteutettiin 
tavallisimmin suorarunkoisina, mutta Isosaaren kasarmin pohja-
kaava on L:n muotoinen ja rakennus käsittää kaksi varsinaista 
kerrosta, kellarikerroksen sekä ullakon. Kotkan Kirkonmaan 
linnoitussaarelle vuonna 1957 valmistunut kasarmi on saman 
arkkitehdin, Pekka Rajalan piirtämä. Ainakin Isosaarella raken-
nustyö jäi laadultaan heikoksi. (Enqvist 1991, 19–20; Vuorinen 
2011, 200–201; Tervasmäki 1978, 353–355, 437–439; Tmi 
Lauri Putkonen 2012a, 5.)

Kasarmirakennuksen pohjakaava ilmentää 1920- ja 1930-luvun 
tavoitteita erottaa toiminnot, kuten asuminen ja liikennetilat, 
toisistaan sekä parantaa hygieniaa. 
Isosaaren kasarmirakennuksen pääsiipi on keskikäytävällinen. 
Miehistötuvat sijoittuvat käytävän kahden puolen, ja kum-
massakin majoituskerroksessa on pesutilat ja kuivaushuone. 
Toiseen kerrokseen asettui rannikkotykistön aliupseerikoulu, 
joka perustettiin Isosaareen huhtikuussa 1958. Sotilaskoti ja ur-
heiluhalli sijaitsevat omassa siivessään. (Enqvist 1991, 19–20; 
Vuorinen 2011, 61.)

Asunto-olot olivat Isosaaressa 1950-luvulla huonot, ja suurin 
osa kantahenkilökunnan perheistä muutti mantereelle asu-
maan. Uusien henkilökunta-asuntojen rakentaminen alkoi 
vuonna 1957, kasarmin valmistuttua. Aliupseerikoulu purki 
vanhat puurakennukset uusien talojen tieltä. Rivitalot valmistui-
vat vuosina 1960-65.  
Helsingin kaupungin vesijohto ulotettiin Isosaareen vuodenvaih-
teessa 1964–1965. Asunto-olot linnakkeilla saavuttivat 1960-lu-
vun lopulla tuolloisen nykystandardin. Saaressa asuvien ja 
työskentelevien kokonaispalkkausta ja etuisuuksia parannettiin, 
mikä muutti saariasumisen manteretta houkuttelevammaksi.

Saarella toimi ala-aste aktiivisimpina perheaikoina 1946-1996. 
Koulu sai vuonna 1987 uudet tilat rakennuksesta, joka siirrettiin 
tätä varten Lauttasaaresta. Ruokala peruskorjattiin 1996–1997.
Peninniemen torpedoasema oli merivoimien käytössä 1950-
luvun lopulle asti, jolloin Helsingin laivastoasema muutti 
Upinniemeen. Sen jälkeen rakennus oli vailla käyttöä tai toimi 
varastona, kunnes siitä tuli 1980-luvulla Aalto-Yliopiston (ent.
Teknillisen korkeakoulun) korroosiotutkimusasema. (Enqvist 
1991, 19.)

RANNIKKOLINNAKKEIDEN ALASAJO

1990-luvun aikana puolustusvoimissa ryhdyttiin muutoksiin, 
joiden myötä rannikkolinnakkeet vähitellen lakkautettiin. Syynä 
oli merisodankäynnin muuttuminen liikkuvammaksi, Euroopan 
turvallisuusaseman vakautuminen ja säästöt. Alokaskoulutus, 
joka oli siirtynyt pois Isosaaren linnakkeelta vuonna 1979, 
palautettiin Isosaareen vielä 1990-luvun lopulla mutta loppui 
uudelleen 2010-luvun alussa.
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saapuminen, liikenne,
palvelut

pienvenesatama

yhteysvenelaituri

SYDÄN

vierasvenesatama

kausiasuminen

majoitus, residenssi

kulttuuri, historialuonnontilaiseksi 
jätettävä alue/
luonnontilan 
kaltainen alue ranta-alue

pääreitit (kävely, pyöräily)
maisemareitit (jalankulku)

kasematit

matkailu

Isosaaren vaiheikas kulttuurihistoria ja monipuolinen luonto vaikuttavat sen uudelleenkäyttömahdollisuuksiin. Muinaismuistot ja 
suojellut luontoyypit on otettava huomioon uuden rakentamisen ja toiminnan suunnittelussa. Kymmenet lintu- ja kasvilajit ovat 
saaneet olla suhteellisen rauhassa tähän saakka, ja herkän saariympäristön kantokyky ei kestä liikaa kävijöitä tai rankkoja toimipi-
teitä. Sen vuoksi saarelle rakentamisen on oltava harkittua ja ympäristöönsä sopivaa ja sen tulee jättää mahdollisimman kevyt jälki 
ympäristöön.
Uutta käyttöä suunnitellessa ihmisen toiminnot  kannattaa keskittää pääosin pohjoisrantaan, jolloin suurin osa saaresta jää 
luonnontilaiseksi. Isosaaren kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden käsittelystrategiaksi otetaan kunnioittava konservointi ja 
valjastaminen uuteen käyttöön mahdollisuuksien mukaan. Jos kulttuurihistorialliset kohteet vain eristetään käytöstä, niihin suojelun 
valvominen vaatii huomattavia resursseja. 

ANALYYSIIN POHJAUTUVA MAANKÄYTTÖVISIO
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TOIMENPITEET 

uudelleenkäyttö

säilytettävä, uusi käyttötarkoitus

mahdollista uutta rakentamista

suojeltava (muinaismuisto), mahdollinen uusi käyttö 

purettava

uudiskäyttö/purettava?

0 100 200 300 400 500m

A D

B

C

Arkkitehtitoimisto Livadyn selvityksessä (2016: 150-157) kultuu-
rihistoriallisesti arvoikkaimmiksi kohteiksi arvioitiin tiilirakentei-
nen sauna vuodelta 1946 (A), uusasiallisen tyylin edustama Pe-
ninniemen torpedokoeasema (B) ja varusmiesten ruokala 1933 
(C). Maisemallisesti arvokkaana pidettiin myös rivitaloalueen 
puistomaista yleisilmettä (D). Museoviraston inventoinnissa luo-
kiteltiin muinaisjäännökseksi 14 kohdetta, kuten ensimmäisen 
maailmansodan aikaisia puolustusvarustuksia, Krimin sodan 
aikainen hauta sekä mukulakivettyjen tykkiteiden osia. 

Isosaaren uudistaminen sen historiallisia kerroksia kunnioittaen 
edellyttää säilytettävien rakennusten tarkempaa inventointia ja 
uudiskäyttömahdollisuuksien selvittämistä. Tässä työssä
ehdotetaan uuden residenssikyläalueen rakentamista huono-
kuntoisten rivitalojen tilalle. Saaren länsirannikolle ehdotetaan 
vapaa-ajan asuntoja, ja etelärannalle askeettisia myrskymajoja.
Peninniemen torpedokoeasema ja varusmiesten ruokalan sopi-
sivat ravintola-, kulttuuri- sekä koulutuskäyttöön. 
Linnoiterakenteisiin saisi galleria- ja kylmäsäilytystiloja esi-
merkiksi elintarviketuotantotarkoituksiin. Koska osa teistä on 
suojeltavia ja tieverkosto kattava, se on tässä työssä suunnitel-
tu jätettäväksi sellaisekseen.
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5.

 kantokyky
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Kestävää matkailua on kehitetty ympäristön uusiutumisky-
kyä ja kantokykyä arvioimalla: minkä verran 
vierailijoita kohde kestää uhkaamatta luonnonresursseja? 
Entä  missä vaiheessa muiden kävijöiden määrä pilaa 
luontokokemuksen? 
On löydettävä tasapaino kävijävirtojen, kävijöiden käyt-
täytymisen ja suojelutavoitteiden välille, eikä kuiten-
kaan rajoittaa liikaa kävijöiden odotusten täyttymistä 
ja päätarkoitusta, vapautta liikkua luonnossa. 

 kantokyky
+ = ?
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LUONNON KANTOKYKY

Kuva 40. Hypoteettinen kävijän ja vaikutusten suhde, Manningin kuvion pohjalta (Manning 2002) 

kestävä 
käyttö

liikakäyttö

RESURSSIEN
ULOTTUVUUS

HALLINNAN
ULOTTUVUUS

KONFLIKTIEN 
HALLINTA
RISTIRIITA-
TILANTEISSA

KOKEMISEN
ULOTTUVUUS

Ympäristön kantokyvyn käsite on peräisin jo keskiajan agraa-
riyhteisöjen ekologisesta optimoinnista: kuinka kauan peltoa voi 
viljellä tai pitää laidunmaana sen uusiutumiskykyyn vaikutta-
matta, siten että viljelymaat jakautuisivat tasapuolisesti koko 
yhteisölle.
Kantokyvyn määrittämiseen on kehitetty erilaisia menetelmiä, 
mutta niitä tukemassa on vielä vähän empiiristä tietoa. Selkeää 
laskennallista kaavaa ei ole olemassa, vaan se on määritettävä 
kohteiden yksilöllisten ominaisuuksien mukaan.

Esimerkiksi  Robert E.Manning  ja D.Lime määrittelevät  luon-
nonpuistojen kantokyvylle kolme eri ulottuvuutta : resurssien, 
kokemisen ja hallinnan ulottuvuudet (Manning & Lime 1996).   
Jokainen ulottuvuus on huomioitava päätöksenteossa ja toimis-
sa asetettujen tavoitteiden ja toivottujen olosuhteiden ylläpitä-
miseksi ja saavuttamiseksi. 

Yhdysvaltojen kansallispuistojen kävijämäärien hallinnassa
pyritään takaamaan laadukas käyttäjäkokemus luontokohdetta 
pilaamatta. Apuna käytetään indikaattoreita; mitattavia muuttu-
jia, joiden avulla seurataan luontokohteen tilaa. Esimerkki-
indikaattorina voisi toimia esimerkiksi veden laadun mittaami-
nen tai roskien määrä luonnonpuistossa. (Manning 2007)

Toinen lähestymistapa on luonnon ja ihmisen yhteistoimintaan 
liittyvien konfliktien tunnistaminen ja  hallinta (Manning 2002, 
Brandt ja Holmes 2011). Konflikteja,  kuten esimerkiksi sai-
maannorpille haitallinen verkkokalastus tai merikotkien pesintää 
häiritsevät vaeltajat, voidaan hallita seuraamalla kävijämäärien 
vaikutusta lajimääriin ja asettamalla rajat, joita noudattamalla 
luonto säilyy kokemuksellisena ympäristönä 
(Brandt ja Holmes 2011).

Kuva 41. Three dimensions of carrying capacity of parks and related areas (Manning & Lime 1996)
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Kuva 42. Grand Canyonin näköalapaikka. Kuva-aineistoa kyselytutkimuksesta artikkelissa How much is too much? (Manning 2002)

Luonnon ja ihmisen välisten konfliktien lisäksi on otettava 
huomioon ihmisten toisilleen aiheuttamat ongelmat (man-man 
conflict). Liian suuret kävijämäärä haittaavat kävijäkokemusta. 
Luonnossa oleskelun suurimpia vetovoimatekijöitä on rauhoittu-
minen luonnossa, mikä heikentyy väkimassojen keskellä.

Esimerkiksi Manning on tutkinut vierailijamäärien häiriövaikutuk-
sia artikkelissaan How Much is Too Much? (Manning 2002) 
kyselyllä, jossa suosituissa luontokohteissa otettujen väki-
määrältään vaihtelevien näköalapaikkakuvien perusteella 
määritetään ihmispaljouden häiritseyyden kokemisen tasoa. 
Amerikkalaisvastaajat kokivat kyselyn perusteella yli 36 hengen 
yhtäaikaisen läsnäolon negatiiviseksi. Ruuhkien kokeminen 
on kulttuurisidonnaista: suomalaiset ovat tottuneet tilaan ja 
rauhaan, joten muutamankin hengen ryhmä voi häiritä luontoko-
kemusta.

Vierailijamäärien säätelyyn on kokeiltu pääsymaksuja tai tu-
ristiveroa esimerkiksi Keski-Euroopan luonnonpuistoissa. Yksi 
keino ruuhkien välttämiseen olisi kannustaa vierailuihin 
ruuhkajaksojen ulkopuolella, kuten aamuisin, iltaisin tai loma-
kausia välttäen. Esimerkiksi talvisin ja syksyllä Suomen saaristo 
on enimmäkseen autiota. Ruuhkat yleensä keskittyvät yksittäi-
siin paikkoihin, joten niitä voi välttää omilla valinnoillaan. 
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ISOSAAREN KANTOKYKY

Isosaari ei ole neitseellistä luontoaluetta, vaan ihminen on hyödyntänyt saarta maanpuolustus- ja asumistarkoituksiin vuosisadan 
ajan: ihmisen toimet ovat luoneet saarelle omia kulttuurihistoriallisia kerroksiaan, jotka kuuluvat nyt vahvasti osaksi saaren luon-
netta. 

Pöyryn toteuttaman maankäyttöselvityksen mukaan Isosaaren maaperän kuluminen on ollut vähäisesti havaittavissa, vaikka saa-
rella onkin noin viiden vuosikymmennen ajan oleskellut noin 350 henkeä, joista 300 varusmiestä ja loput henkilökuntaa. 
Puolustusvoimien hallinnossa saaren kulumista on hallittu rajoittamalla kulkua herkillä alueilla ja keskittämällä varusmiestoimintaa 
kasarmialueelle ja esimerkiksi ampumatoimintoja ampumaradalle. Saaren monilajinen luonto kertoo toisaalta ihmisen toimintojen 
suhteellisen pienistä vaikutuksista, toisaalta luonnon sopeutumista erilaisiin olosuhteisiin : edes tykkituli- ja ampumaharjoitukset 
eivät ole karkottaneet monipuolista lintu- ja eläinkuntaa.

Kuten kansallispuistoissa, myös Isosaaressa luonto- ja kulttuuriperintöarvot ovat kohteen suojelun perusta ja vetovoimatekijä, 
joten niitä ei tule vaarantaa. Isosaari poikkeaa kansallispuistoista kuitenkin kontekstiltaan: sen on pienialainen lähiluontokohde 
pääkaupungin tuntumassa, ei päättymätön erämaa Lapin tuntureilla tai laaja metsäalue kaupunkiseudun reunoilla. 
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1900
-linnakekerros

2000
-vapauden kerros

1800 
-kalastajakerros

Saarella on mahdollista yhteensovittaa luonto - ja kulttuuriarvojen suojelu kaupunkilaisten virkistyskäytön sekä lyhytaikaisen 
asumisen kanssa.Toiminnot keskitetään pohjoisrantaan jatkamaan 1800-luvun kalastajayhteisön ja 1900-luvun armeijan asutus-
keskuksen perinnettä. Satelliittitoimintoja on mahdollista sijoittaa ympäri saarta jo olemassaolevien rakenteiden ja rakennusten 
yhteyteen, mutta keskittämisen avulla mahdollisimman suurin osa saaresta jää luonnontilaan.

Entisten puolustusvoimien henkilökunnan asuntojen, tukirakennusten ja lasten koulujen tilalle voisi sovittaa vapaa-ajan käyttöä, 
residenssiasumista  ja tapahtumapaikkoja. Osa rakennuskannasta on jo heikossa kunnossa, joten sitä voi osittain korvata uudis-
rakentamisella. Uuden rakentamisen tarvetta on tutkittava tarkoin, ja se on toteutettava luonnonmukaisin, kestävin materiaalein ja 
tekniikoin. 

2000-luvun kerros toteutetaan hienovaraisilla eleillä, vähän kerrallaan.  Ideana on yhteinen ilo, kaupunkilaisten oma saari, jonne 
voi tulla rentoutumaan, tutustumaan saaristokulttuuriin ja viipymään meren äärellä -- luonnon ja kulttuuriperinnön ehdoilla.
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6.

uutta rajentamista

säilytettävä

uusi käyttötarkoitus
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KULTTUURI
JA HISTORIA

LUONTO

YHTEINEN 
ILO

1

2

3

PERIAATTEET STRATEGIA TAKTIIKKAOLOSUHTEET

LUONNON JA IHMISEN SYMBIOOSI 1 OMAVARAISUUS
1 ENERGIA: AURINKO, TUULI, MERIVESILÄMPÖ

10 AKTIVITEETIT JA PYSÄHTYMISPAIKAT LUONNOSSA

2 RUOKA: MIKROVILJELY JA RUOANTUOTANTO

JÄTEHUOLTO:  KIERTOTALOUS3
4 OSUUSKUNTAOMISTUS: SITOUTUMINEN

5 VAKITUISET ISLAND RANGERIT

6 VASTUU VIERAILIJALLE: LUOTTAMUS

7 TOIMIVA LIIKENNE JA LOGISTIIKKA

8 YÖPYMISPALVELUT: RESIDENSSIT JA MAJAT

9 RAKENTAMISEN JA TOIMINNAN VAIKUTUKSEN MINIMOIMIN-
EN

2 KIERTOTALOUS

3 TALOUDELLINEN KESTÄVYYS

4 SAARELLA VIIPYMINEN

5 VAPAUS OSALLISTUA 

6 SAAREN HUOLTO JA KEHITYS

KAUPUNKILAISTEN LUONTO-
SUHTEEN VAHVISTAMINEN

KUNNIOITTAVA KONSERVOINTI
JA UUSIOKÄYTTÖ

4 KAIKILLE AVOIN SAARI, ELÄVÄ JA
 KIINNOSTAVA VIERAILUKOHDE

MITEN STRATEGIA TOTEUTETAAN?PÄÄLÄHTÖKOHDAT
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I .Lähtökohtana luonto- ja kulttuuriarvojen 
vaaliminen 
Monipuolisen luonnon ja satavuotisen sotilashistorian huomioiminen sekä 
luonto- ja kulttuuritiedon välittäminen.

II. Rakennusten uusiokäyttö
Kaikki hyödynnettävissä oleva hyödynnetään. Purkamista vain, jos raken-
nukset ovat huonokuntoisia ja niiden tilalle toteutettava uudisrakentaminen 
tuo paikalle huomattavaa lisäarvoa.

III. Uuden tuominen kestävästi 
Muutostoimenpiteiden ympäristövaikutusten arviointi ja minimoiminen toi-
mintatapojen, materiaalivalintojen, energiantuotannon ja jätehuollon kautta.

IV. Luottamus ja ymmärrys
Elävöittäminen, ilon tuottaminen. Molemminpuolisen arvostuksen ilmapiirin 
luominen: vierailijat arvostavat saarta ja sen luontoa sekä historiaa, toteut-
tajat arvostavat vierailijoita ja luottavat siihen, että saarta ei pilata ilkivaltai-
sesti. Osallistumismahdollisuus saaren toimintaan yhdistää saaren residens-
siasukkaita ja lyhytaikaisempia vierailijoita ja luo kiintymyssiteen saareen.

STRATEGIARESEPTI
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korvaus-
rakenta-
minen

uudis-
rakenta-
minen
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asuminen

luonto

uudet toiminnot ja toimijat

palvelut,tapahtumat ja 
aktiviteetit

kävijämäärät
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UUDISKÄYTÖN TEEMAT:
Isosaaren taustan hyödyntäminen

Moderni saaristoasuminen

Saariston kalastajakylien perinne jatkuu Isosaaressa, mutta 
päivitettynä uudelle vuosituhannelle. Saariston kalastajakylien 
säänkestävä, luonnonmukainen ja tarkoituksenmukainen ark-
kitehtuuri sekä vapaamuotoiset, maastonmuotoja seurailevat 
pihapiirit sopivat lähtökohdiksi myös 2000- luvun saarirakenta-
miseen.
Isosaaren satama-alueiden ranta-aittojen säältä suojaava 
harjakatto, puun materiaali, paikallisuus ja käsittely sekä raken-
nusten orgaaninen sommittelu kunnioittavat kansanrakennus-
perinnettä.

Armeijan periaatteiden soveltaminen

Kun toisilleen tuntematon ihmisjoukko kokoontuu yhteen ja 
alkaa toimia yhteisen tavoitteen eteen,
on sovittava toimintatavoista ja pelisäännöistä. Puolustusvoimil-
la on pitkät perinteet joukkojen hallintaan: 
armeijan toimintastrategia perustuu kollektiiviseen voimaan. 
Hierarkian ja komentojen avulla saadaan yksilöt toimaan ryh-
mänä yhteisen tavoitteen eteen. Armeijan toimintaperiaatteet 
voidaan kokea negatiivisena ja yksilöllisyyttä lamauttavana, 
mutta positiivisia puolia niissä ovat yhteisöllisyys, ryhmänä 
eteneminen sekä tasa-arvoiset lähtökohdat. Haasteista selvi-
tään yhdessä toisia auttaen ja alussa kaikki ovat taustastaan 
huolimatta samalla lähtöviivalla.

Muita Isosaaren suunnittelussa sovellettavia, Puolustuvoimilta 
lainattuja elementtejä ovat ympäristöön maastoutuminen, (ra-
kennustyyppien) yhdenmukaisuus, vaihtuvuus ja väliaikaisuus  
sekä ulkoilmaelämä. Tiukka sääntökäytäntö ja komennot eivät 
ruoki omatoimista, omasta innostumisesta kumpuavaa toimin-
taa, joten niiden sijaan toimisi paremmin lineaarinen hierarkia 
ja demokraattinen päätöstenteko. Yksilön ominaisuuksia ei ole 
tarkoituksenmukaista yhtenäistää, vaan tarjota joustavia, 
mahdollisimman monelle sopivia räätälöitäviä vaihtoehtoja. 
Erilaisuus on voimavara.

Kuva 43. Referenssikuvat a,b,c,d
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saaristokylän 
uudelleentulkinta

väliaikaisuus,
 vaihtuvuus

kausi-
asuminen
ja -työskentely

kaikilla samat  
mahdollisuudet

hierarkian  
uudet muodot:
lineaarisuus

yhteisöllisyys
yhteinen tavoite
sitoutuminen
luottamus
yhteiset pelisäännöt
kollektiivinen voima
itse-organisoituminen

yhteisöllisyys

käyttäjälähtöisyys
passiivinen suunnittelu
luottamus

omavaraisuus
kestävyys

           ja 
luonnonmukaisuus

maastoutuminen
  ympäristöön

yhdenmukaisuus
rakentamisessa,
joustavat 
vaihtoehdot
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YHTEISÖPROJEKTIN TYÖKALUPAKKI

Kuva 44. Kuvat ovat Berliinin Kreuzbergin yhteisöllisen naapurustopuutarhan 
Prinzessinnengartenin sivuilta. Marco Clausen: http://prinzessinnengarten.net/
fotogallerie/

palkattu koordinaattori-- vastuuhenkilö,
joka jakaa työtehtäviä

pelisäännöt

yhteinen idea ja toimintarunko
helppous, matala kynnys osallistua

kommunikointi ja yhteinen päätöksenteko

kaikkien osallistujien arvostus

työnjako intressien ja taitojen mukaan,
tasapuolisuus
vapaus tehdä ja toimia--luottamus

yhteistyö taide-, tiede- ja kult-
tuuritoimijoiden kanssa

metoditvaiheettavoitteet/motivaattori

oma ja siten yhteinen hyöty: taloudellisuus, 
helppous, monipuolisuus

SITOUTUMINEN

JATKUVUUS

tasapaino: ohjaus - vapaat kädet

KIINTYMYS

INNOSTUS

MOTIVAATIO

IDEA

RYHMÄ

itsenäisen työn,
sosiaalisen kanssakäymisen ja
perhe-elämän yhdistäminen

esim. omavaraisuus,
lähiruoka (kaupunkiviljely)

taloudellinen hyöty:skaalaedut

oma ja kollektiivinen hyöty,

yhdessä oppiminen, tiedon ja 
taitojen jakaminen

sivuhyödyt:
sisältöä elämään, 
uusia taitoja,  
ystäviä
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palkattu koordinaattori-- vastuuhenkilö,
joka jakaa työtehtäviä

yhteinen idea ja toimintarunko
helppous, matala kynnys osallistua

kommunikointi ja yhteinen päätöksenteko

kaikkien osallistujien arvostus

työnjako intressien ja taitojen mukaan,
tasapuolisuus
vapaus tehdä ja toimia--luottamus

Yhteisomistuksessa ongelmana on vastuun puute. Neuvostoliiton kolhooseissa kaalit jäätyivät pelloille, kun kukaan ei vaivautunut 
poimimaan niitä valtion varastoihin kuljetettaviksi: oma hyöty valtion sadosta koettiin liian arvaamattomaksi ja epäsuoraksi.
Samoin on yhteiskäyttöautojen, kaupunkipyörien ja kirjaston kirjojen kanssa: jos kaupunkipyörästä puhkeaa rengas, sen voi vain 
palauttaa pyöräpysäkille ja vaihtaa toiseen pyörään. Omalla pyörällä ajaa varovaisemmin tietäessään joutuvansa itse paikkaa-
maan renkaan.Haasteena on myös työpanoksen ja hyötyjen tasapuolinen jakauma: hyöty, kuten valmis ruoka, kelpaavat kaikille, 
mutta sen viljelemiseen on vähemmän vapaaehtoisia.

Yhteiset, konkreettiset tavoitteet ja niiden selkeä yhteys omaan hyötyyn ovat tärkeimpiä motivaatiotekijöitä yhteistyöprojekteissa.
Jos toiminta parantaa oman elämänlaadun rinnalla muiden elämänlaatua, se koetaan positiivisen sivuvaikutuksena, mutta har-
vemmat innostuvat pyyteettömästä hyväntekeväisyydestä.

Tärkeää on myös työpanoksen järkevä jakautuminen ja organisointi, millä vältetään päällekkäistä työtä ja tehottomuutta. Jakamal-
la työtehtäviä yksilöiden taitojen ja intressien mukaan työstä tulee mielekästä ja luovaa.
Kaikkea ei tarvitse suunnitella valmiiksi, vaan voidaan luoda yhteisiin tavoitteisiin ja ideoihin perustuva runko, jonka yhteisö voi 
vapaasti muokata omanlaisekseen.

Yleishyödyllisen hankkeen tulee olla kestävä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti. Projektin tulee kattaa omat vuokra- ja 
ylläpitokustannuksensa. Isosaaren tapauksessa saaren toiminnan kehittämisestä voisi olla vastuussa osuuskunta, joka vuokraisi 
ja hallinnoisi saarta ja sen rakennuskantaa. Osuuskuntaan pääsisi mukaan hankkimalla itselleen sopivan kokoisen osakkeen, 
muutamasta sadasta eurosta muutamaan tuhanteen. Jäsenyyden mukana saisi osallistumis- ja äänioikeuden, sekä sitoutuisi huol-
totoimiin. Talkoiden vastineeksi saa  käyttöoikeutta saaren reseidenssiasuntoihin ja yöpymismajoihin.

erilaiset yksilöt, erimielisyydet

pelisäännöt,
asenne, diplomaattisuus
valmistautuminen,
joustavuus
resilienssi

mikä pilaa?

vastoinkäymiset,
negatiivinen hyöty
motivaation lasku

miten vältetään?
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KÄVIJÄKOKEMUS, KULTTUURI

yhteysaluksella omalla veneellä

virkistys, vapaa-aika
saareen tutustuminen,
opastus, aktiviteetit,
hiljentyminen

SAAPUMINEN

huvi hyöty

TOIMINTA

TERVETULOA !
INFO

PALVELUT

YÖPYMINEN
KOTIMATKA

saunat,
ravintolat,
puoti,
elämykset, majoitus

yöpyminen
saarella:
merimajat,
telttailu,
residenssit

työskentely, etätyöt

Isosaarelle voi tulla virkistäytymään vapaa-ajalla tai viettämään etätyöpäivää,
hiljentymään tai seikkailemaan, omalla veneellä tai yhteysaluksella. Siellä voi viipyä
muutaman tunnin vierailuista etätyöviikkoihin.
Isosaari sopisi luontoon liittyvien kulttuuri- ja liikuntatapahtumien
näyttämöksi: saaren koko ja varuskunnan tilat sallisivat suuremmatkin lyhytaikaiset 
kävijämäärät.

Kuva 45. Referenssikuvat:Musiikki- ja taidefestivaali Traenan saarella, Norja
Kuva 46. Ö till Ö -swimruntapahtuma Tukholman saaristo
Kuva 47. Surffauksen SM-kilpailut, Pori
Kuva 48. Rullalautailua Tukholman saariston
Kuva 49. linnoiterakenteissa, Siaröfortet, Roslagen
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Isosaaressa on sekä sosiaalisia kokoontumispaikkoja, alueita ja reittejä että rauhoittumisen ja hiljentymisen paikkoja, joten rauhaa 
tai seuraa etsivät voivat hakeutua eri puolille saarta. Vierailijamäärät saarella vaihtelevat myös vuoden- ja vuorokaudenaikojen mu-
kaan. Suosituimpia saarikohteet ovat kesäisin hyvällä säällä ja loma-aikaan sekä viikonloppuisin. Koulujen alettua saaret hiljenevät, 

kuten myös Isosaari. Silloin se soveltuu erityisesti keskittymistä vaativan työn tekemiseen.

SOSIAALISUUSJAKAUMA

SYDÄN

lauttalaiturialue

palvelut

linnoitealue

metsäalue
kausiasuminen

majoitus, residenssi

sosiaalinen alue

rauhoittumisen alueet ja paikat

polku

tie

Kuva 50. Isosaaren sosiaalinen aluejakauma kartalla. Mitä tummempi alue, sitä rauhallisempi se on kulkijoiden ja paikan avoimuuden suhteen. Erityiset rauhoittumisen 
paikat, kuten syvin metsäalue ja saaren uloimmat niemenkärjet on merkitty tummansinisellä. Sosiaaliset keskittymät, kuten  saapumisalue ja palvelukohteet vaaleanpunaisella.
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7.

 visio
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 visio
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SUUNNITELMA

tykkien
perustukset

sauna

säilytettävä rakennus tai rakenne

säilytettävä, uusi käyttötarkoitus
uusi rakennus tai rakenne

kehitettävä alue

uuden rakentamisen alue

vanha koulu 
savustamo, kahvipaahtimo

savustamo päälaituri
inspiraatiopysäkki

näkötorni
vartiotorni

tykkihalli
saarilainaamo

pienvene-
satama

myrskymajat

B- ja C -
kasematit

allergiaretriitti

wild camping

ravintola- ja kurssikeskus
Torpedokoeasema

sauna

muutos

vanha käyttötarkoitus

uusi käyttötarkoitusravintola

kerho+ sauna
vierasvene-
satama

ranta-aitat

ranta-
aitat

uimaranta
+ vesiurheilu
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kehitettävä alue

uuden rakentamisen alue

näkötorni

saarilainaamo

kerho+ sauna

A-kasematti

näköalatorni

uimaranta
+ vesiurheilu

sauna
Kasarmi
Isosaaritalo: 
kurssikeskus,
majoitus, ruokala,
kokoontuminen,
liikuntasali 

ravintola ja elokuvasali

tuulivoima-alue

myrskymajat

tulenjohtotorni
”Rikama”

residenssialue

Isosaarivillat

Isosaarivillat
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VARTIOLINNAKE

varusmieskoulutus
lakkautettiin saarella,
puolustusvoimien
vartiolinnake ja 
harjoitusalue

AVAAMISEN
VALMISTELU
saari siivottu, 
yleiskaavassa
virkistys-ja
matkailualue,
luonto- ja
kulttuuriympäristö-
selvitys

SNEAK PEEK-- SEASON

 virkistyskäytön ja väliaikaisen 
asumisen mahdollistava
asemakaava, saaren omista-
juus ratkeaa, 
esim. osuuskuntamuoto
saarelle rantautuminen
sallittu, opastus, luontopolku
ulkoluodon palvelut
mahdolliset tilausristeilyt
digitaalinen tarinankerronta 
saaristomobiilisovellus
rakennusten kunnostus
kunnallistekniikan päivitys

PÄIVÄAKTIVITEETIT

saari avataan yleisölle
vierasvenelaituri ja päivittäinen lautta
kesäkaudella
luonto/kulttuurireitit, suojelukohteet
rakennusten ja rakenteiden uudiskäyttö
kesäkioski, näkötorni
saaripyörät
yöpyminen: pioneerimajat, telttailu
öljyntorjuntakontit
veistospuisto, valo/ympäristötaide
jätehuolto, kuivakäymälät/wc:t
erikoistapahtumat, festivaalit
pientuulivoimala

2017 2018-19

saaren asukasluku/ vakituinen asuminen
saaren asukasluku/ väliaikainen asuminen

uudisrakentaminen

omavaraisuus

saavutettavuus

pioneerivaihe:
omatoimivierailut

saaren siivous-
ja selvitysvaihe

2012

1

55 000

1000

500

100
50
0

100 000

50 000

10 000

5000

2016

i

AIKAJANA: UUSI ISOSAARI

STOP
ISOSAARI

STOP
ISOSAARI

kesävierailut,
yöpyminen, palvelut

 

saaren vierailijamäärä hlö/ vuosi

126



2018-19

kesävierailut,
yöpyminen, palvelut

 

saaren vierailijamäärä hlö/ vuosi
200-300

+ +

YÖPYMINEN

yhteysliikenne kesäisin
vierasvenesatama
osuuskuntayhteisö
näyttelyvaja/vierailukeskus
pienyritystoiminta
Peninniemen ravintola
Kasarmiin majoitustiloja
kesäkauppa, leipomo, savustamo
sleepover-majat, ranta-aitat
saarisaunat
pienviljely, kotieläimet
leirit, kurssit, seminaarit
merivesilämpö ja aurinkoenergia

yritystoiminta,
palvelut

2020 2025 2030---

TOIMINTA

residenssiasuminen,
talvimajoitusjaksot
vapaa-ajan asunnot länsirannalla
säännöllinen yhteysveneliikenne
ja osuuskunnan yhteisveneet 
kesäensiapupiste
öljyntorjuntakeskus
ja Itämeri-tutkimusyksikkö
Peninniemen onsen-spa

kesäasukkaat
ja residenssiasuminen,
työpaikat

ympärivuotinen
 toiminta ja asuminen

ELÄVÄ SAARIYHTEISÖ

ympärivuotinen lauttaliikenne 2-5 krt/päivässä
saaristoasunnot
etätyötilat
päiväkoti
koulu
kauppa
kirjasto
terveydenhoitaja
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ISOSAARIVILLAT

Isosaaritalo SaunaRuokala

MYRSKYMAJAT

III

IV

ASEMAPIIRROS 1:5000
-typologia-alueet I-IV
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Sauna

IV

II

 
RESIDENSSIKYLÄ

Saaren ydin
Vierasvene-
satama

Pienvene-
satama

RANTA-AITAT

Peninniemi:
ravintola ja
spa-alue

ASEMAPIIRROS 1:5000
-typologia-alueet I-IV
 

I
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TERVETULOA ISOSAAREEN!

Isosaareen saavutaan omalla veneellä vierasvenesatamaan tai 
yhteysveneellä päälaituriin. Isosaaren osuuskunnan yhteisveneliikenne 
täydentää saavutettavuutta lautta-aikojen ulkopuolella. Inspiraatiopysäkillä voi 
tutustua saareen ja sen residenssitaiteilijoiden näyttelyihin. Vanhan tykkihallin 
saarilainaamosta voi lainata varusteita ja välineitä saarivierailun tarpeisiin: 
esimerkiksi polkupyörän tai kumisaappaat. Punkkipisteellä päivitetään 
rokotukset kuntoon ennen saarella vierailua.

Saaren residenssialue kokoaa yhteen tieteen, taiteen ja muiden alojen 
ammattilaisia työskentelemään ja inspiroitumaan saariluonnosta ja tois-
tensa seurasta. Vapaa-ajan majojen osakkuudet on jaettu osuuskunnan 
kesken, joten koko majoituskapasiteetin käyttöaste on korkea. Tuloja 
osuuskunta saa pienyritystoiminnasta, tilavuokrista ulkopuolisille sekä 
tapahtumien ja kurssien järjestämisestä. 

saapuminen: 
inspiraatiopysäkki, 
opastus
saarilainaamo

kasematti brewery

uimaranta

vierasvenesatama
ja ranta-aitat

punkkipiste

palvelut, residenssit,
kyläkeskus
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TERVETULOA ISOSAAREEN!

vierasvenesatama
ja ranta-aitat

savustamo ja
leipomo

pienvenesatama
ja ranta-aitat

Isosaari on omavarainen energian suhteen tuuli- ja aurinkoenergian 
sekä merilämmön avulla, ja ruokaa tuotetaan pienviljelyllä innovatiivis-
ten, tehostettujen menetelmien avulla. Kesäasukkaat pitävät huolen 
saaren lampaista, kanoista  ja vuohista.
Saaren osuuskunnan osakkaat toimivat päävastaavina  saaren luon-
non ja rakenteiden ylläpidossa  ja  järjestävät kaikille avointa toimintaa, 
kuten musiikki-tai kulttuurifestivaaleja, lähiruokakursseja tai vuoden-
kierron erikoistapahtumia.
Osakkaiden talkoita ohjaavat palkatut koordinaattorit, jotka myös asu-
vat saarella osa-aikaisesti. Viestinnässä käytetään digitaalisia innovaa-
tioita, kuten Isosaari-mobiilisovellusta, jonka avulla voi välittää tietoa 
saaren huoltotoimenpiteistä, tapahtumista ja toiminnasta. 

Isosaaren toiminta on avointa kaikille vierailijoille. Saari on kasvualus-
ta paitsi itsetoteutettavalle kulttuuritoiminnalle, myös omaleimaiselle, 
paikalliselle, ekologiselle mikrotuotannolle, kuten panimo- tai leipomotoi-
minnoille. 
Tavoitteena on luoda puitteet itsensä toteuttamiseen kannustavassa 
ilmapiirissä, väliaikaisesti tai pysyvästi.
Toiminta perustuu luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttämiseen sekä
 kestävän kehityksen huomioimiseen kaikessa tekemisessä.

Peninnniemi:
lähiruokaravintola,
seminaarigalleria
ja onsen, kalliotanssilava

ulappaleirintäalue

 pienyritykset

lammaslaidun

myrskymajat
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VAIHEISTUS

olemassaolevat rakennukset uudisrakennukset ensimmäinen vaihe 

2018-2025

0 250 500 750 1000
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Isosaaren kehittäminen tapahtuu vaiheittain. Rakentaminen ja korjaustoimenpiteet ajoitetaan talvikaudelle, 
jolloin kesällä saari on mahdollisimman paljon kansalaisten käytettävissä.

Ensimmäisinä vuosina saarelle tuodaan peruspalveluita, kuten opasteita, käymälöitä, jäteastioita ja 
pop-up-kahvila. Olennaista ovat myös liikenneyhteydet (vesibussi) ja rantautumismahdollisuus omalla veneel-
lä. Opasteiden avulla voi suunnistaa saarella ja tutustua historiaan sekä luontokohteisiin.

 Olemassaolevista rakennuksista esimerkiksi saunat ovat käyttökunnossa, joten niihin voidaan järjestää pääsy 
tilausperiaatteella. Saaren kulumista ja käyttäjämääriä seurataan ja niiden pohjalta laajennetaan toimintaa 
seuraavina vuosina.

Ideana on lisätä toimintoja ja uutta rakentamista vähitellen, saaren kestävyyttä tarkkaillen.  Saaren kehittämi-
sessä voidaan myös jäädä johonkin vaiheeseen, jos kuormaa alkaa kertyä yli saaren kantokyvyn. 

uudisrakennukset lopullinen vaihe
2025-2030

0 250 500 750 1000
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RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖ 

Kuva 51. varuskunnan henkilökunnan rivitaloasuntoja

Kuva 52. Kasarmin julkisivu länteen sekä 1. kerroksen pohjapiirros.                           
Puolustushallinnon rakennuslaitos, 1956 (kuvakaappaus Livadyn selvityksestä)

Tässä työssä ehdotetaan rivitalorakennusten korvaamista
residenssiasunnonnoilla niin, että alueen puistomainen ilme 
säilyisi. Jäljelle jätettäisiin kasarmia läheisin rivitalorakennus,
jonka lämmittämistä on jatkettu ja joka on parhaimmassa kun-
nossa. Näin säilyisi esimerkki varuskunnan 60-luvun tyyppirivi-
talorakentamisesta. Myös asuinalueen keskellä oleva ensia-
purakennus voitaisiin kunnostaa ja käyttää esimerkiksi saaren 
ylläpitokoordinaattorien tilana. 

Isosaaren rakennuskanta koostuu kymmenistä rakennuksista 
eri  aikakausilta ja kertoo vahvasti tarinaa saaren linnakekäy-
töstä. Saaren uudelleenkäyttöä suunnitellessa on kartoitettava 
tarkemmin olemassaolevien rakennusten kunto, arvo ja niiden 
soveltuminen uusiin käyttötarkoituksiin. Osa rakennuskannasta 
on suunniteltu palvelemaan satoja varusmiehiä, joille yhtä mas-
siivisen käytön sovittaminen on epäkäytännöllistä ja kallista. 
Ensisijaisesti säilytettäviä rakennuksia ovat kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaiksi arvioidut torpedokoeasema, sauna ja varus-
miesten ruokala, mutta esimerkiksi henkilökunnan asuinraken-
nukset ovat päässet huonoon kuntoon.
Kasarmirakennus ja rivitalot eivät ole ainutlaatuisia, koska sa-
moilla tyyppipiirroksilla on rakennettu myös Kotkan Kirkonmaan 
varuskunta-aluetta. Niiden säilyttäminen ei ole kulttuurihistori-
allisesti välttämätöntä, vaan on pohdittava, minkä säilyttäminen 
on järkevää ja minkä korvaaminen toisi viihtyisämpää 
ympäristöä.

KASARMIN KOHTALO?

 1956 valmistunut kasarmi edustaa 50-luvun kasarmiarkkiteh-
tuuria ja arvioiden mukaan rakennusjälki ei ole kovin laadu-
kasta. Samanlainen Perkka Rajalan suunnittelema kasarmi 
rakennettiin Kirkonmaalle. (Livady 2016) Kaksikerroksisessa 
rakennuksessa majoitettiin varusmiehet 24 kymmenen hengen 
tuvissa, jotka sopisivat kooltaan myös hotellihuoneiksi. 

Kasarmin koko on haastava uudiskäytön ja lämmityskus-
tannuksien kannalta. Toisaalta se tarjoaisi puitteet majoittaa 
suuria ryhmiä kuten opiskelijoita tai öljyntorjuntakurssilaisia.
Kasarmin nykykäyttöön ylimitoitetun majoitussiiven voisi 
osittain purkaa säilyttäen liikuntasalin, sotilaskodin ja osan 
majoitushuoneista.  

mahdollisesti purettava 
majoitussiipi
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RAKENNUSTEN JA RAKENTEIDEN UUDELLEENKÄYTTÖ 

Kuva 53. Linnoitusrakenteet: kasematti (Leif Roos, HS)

Kuva 55. Kasarmin liikuntasali

Kuva 56. Ruokalan julkisivu ja pohjapiirros                                                                     
Puolustushallinnon rakennuslaitos, 1956 (kuvakaappaus Livadyn selvityksestä)

Kuva 54. ruokala (Leif Roos, HS)

RUOKALA JA KASEMATIT

Elokuvasalinakin hyödynnetyn varusmiesten ruokalan käyt-
töä voisi jatkaa ruokailun ja kulttuurin tarkoituksiin.
Saaren maanalaisiin linnoiterakenteet sopisivat kylmätilo-
ja ja pimeää vaativien elintarvikkeiden, kuten juomien tai 
säilykkeiden valmistamiseen.
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Ravintola, galleria, kurssikeskus, seminaarit ja tapahtumat. 
Kulinaristisia elämyksiä saaren raaka-aineista. 

 
Peninniemen torpedokoeasema:
 ravintola - ja kurssikeskus Torpedo
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Peninniemen torpedokoeasema:
 ravintola - ja kurssikeskus Torpedo

Peninniemen korrroosiotutkimuskeskuksen aikainen sauna kunnostetaan ja tykkipohjien
 altaisiin johdetaan vettä. Lämmitykseen käytetään biomassaa ja aurinkoenergiaa.

periaateleikkaus

kuumat lähteet

 
Peninniemi 
onsen

torpedokoeasema/
korroosiotutkimuskeskus

sauna
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UUDISRAKENTAMINEN
--typologiat mukavuusalueen mukaan

primitiiviset:
suoja
ravinto
vesi

selviytyminen, retriitti, ulkoilu
omaehtoiset, omatoimiset,
 oma luovuus, itsenäisyys

perustarpeiden lisäksi
ruokailu
juokseva vesi
oleskelu

vapaa-aika
työ

               minimalistinen retriitti                                       luonnonläheinen asuminen

tarpeet:

aktiviteetit

Erilaisia tapoja nauttia luonnosta on yhtä paljon kuin ihmisiäkin. Toisille luonnossa liikkuminen on sosiaalinen tapahtuma: 
retkeillään, liikutaan ja jaetaan kokemus yhdessä. Toiset taas hakevat luonnosta rauhaa ja hiljaisuutta. Myös mukavuus-
tasomieltymykset vaihtelevat taivasalla nukkumisesta luksusmajoitukseen hienolla näköalalla. Isosaaressa majoituksen voi valita 
oman mukavuusalueen ja sosiaalisten mieltymysten mukaan. Valittavana on minimalistisia myrskymajoja ja varusteltuja mökkejä 
juoksevan veden ja sähkön kanssa. Kaikki majoitusvaihtoehdot sopivat käytettäväksi sekä yksin että yhdessä jaettavaksi.

yksin yhdessä

luksus

askeesi
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vierailijatyypit etätyöntekijä mökkeilijäperhe retkeilijäpariskunta

P

-toiminnot on erotettu toisistaan:
-yksityiset rauhoittumisen tilat
-jaetut aktiiviset tilat
-välitön yhteys ulkoilmaan
-tilojen välinen siirtyminen terassin kautta 
kannustaa ulkona oleskeluun
soveltuu esimerkiksi työryhmälle
tai -kollektiiville, sukulaisille tai ystäville,
mutta voi varata myös yksittäisen huoneen

vapaa-ajan asunnot: 
-yhteinen keskuspiha,
yksityiset takapihat
-soveltuu esimerkiksi 
sukulaisperheille,
ystäväperheille tai 
yksittäisille asukkaille
-rannassa yhteislaituri
ja -sauna

-askeettinen asumus
omaa rauhaa
 kaipaavalle
-ulappamaisemat
-perheelle,
 pariskunnalle,
yksin asuvalle

-ateljeeasunto tai
saarimajoitus veden
  äärellä
-perheelle, pariskun-
nalle, yksin asuvalle

a. isosaarivillat b. myrskymajat c. residenssiryhmät d. ranta-aitat

jaettu

yksityinen

139



SAAPUMINEN: INSPIRAATIOPYSÄKKI

Inspired by Isosaari -pysäkki sijaitsee laiturialueella ja toivottaa vierailijat tervetulleiksi saarelle. 
Sen muotokieli, betoniseinät  ja kiviset penkit muistuttavat saaren linnoiterakenteista ja avokallioista, 
ja avattavien lasiseinien takaa voi ihailla maisemia suojassa sateelta ja tuulelta.
Tilan jakaa aaltoileva betoniseinä: meren puolella on esillä saaren residenssitaiteilijoiden teoksia, laiturin puolen infopaneeleissa 
esitellään saaren historiaa, luontoa, kulkureittejä, toimintamahdollisuuksia ja toimintaohjeita.  Katoksen alla pidetään yhteisötaide-
työpajoja, joihin vierailijat voivat osallistua saarelle saapuessaan tai odotellessaan kyytiä mantereelle. 

Kuva 57.  Laiturialueen asemapiirros 1:1000

näkymät merelle
 ja Helsinkiin

näkymä merelle,
 Peninniemeen
ja satamalahdelle
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näyttely sisällä

odottelu ulkona

Helsinki, meri

Kuva 58. Inspired by Isosaari -pysäkki, konseptimalli
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RANTA-ALUE 1:1000
yhteysvenelaituri

inspiraatiopysäkki

tykkihalli:
saarilainaamo

vierasvenesatama,
50 venepaikkaa

ranta-aitat 15 kpl

yht 238 ht-m ²
0          10         20        30        40 m

satama-
palvelut
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vanha koulu:
rantakahvila,
mikropanimo,
kalasavustamo

ranta-aitat 15 kpl

yht 250 ht-m ²

pienvenesatama,
55 venepaikkaa

kioski

Pohjoisrannan lahdenpoukamat muodostavat luonnollisen suojaisan satama-aihion.
Vierasvenesatamaan voivat kiinnittyä saarella vierailevat venekunnat, ja pienvenesatama
on saaren mökki- tai residenssiasukkaiden käytössä. Satama-alueilla voi majoittua ranta-aitoissa,
joiden muotokieli ja sommittelu toistaa saariston kalastajakylien perinteitä. Ne sopivat ympärivuotiseen-
kin residenssikäyttöön: talvella aitat lämmitetään kamiinalla.  Näkymät avautuvat merelle ja kohti saaren 
keskustaa. Pienvenesataman entinen koulurakennus on muokattu merellisten pienyritysten käyttöön. 

Ranta-aittoja on yhteensä 30 ja niiden yhteenlaskettu huoneistoala on 515 htm ².
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piha/patio

piha/patio

piha/patio

piha/patio

piha/patio

piha/patio

piha/patio

piha/patio

vanha koulu=
satamapalvelut

kioski

kioski

vanha koulu:
satamapalvelut

jätekatos + wc

nuotiopaikka

ASEMAPIIRROS PIENVENESATAMA 1:200
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piha/patio

piha/patio

piha/patio

piha/patio

piha/patio

piha/patio

piha/patio

piha/patio

vanha koulu=
satamapalvelut

kioski

kioski

vanha koulu:
satamapalvelut

jätekatos + wc

nuotiopaikka
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RANTA-AITAT 1:100

Ranta-aitta 27 m ² + parvivaraus
Pinta-alat ovat huoneistoaloja

4000

7700

2550

4350
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Ranta-aitta mini 16,5 m ² + parvivaraus

4000

4800
2550

4350
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(JULKISIVU 1:500)

pienvenesataman ranta-aitat
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II RESIDENSSIKYLÄ

Kuva 59.  Villa Lofoten - taiteilijaresidenssi, Norja
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Isosaari palvelisi hyvin väliaikaista, kausittaista residenssiasumista taiteilijoille, tutkijoille, kirjoittajille, tietotyöläisille, start up-
yrityksille ja muille, jotka hyötyisivät eristäytymisestä ja intensiivisestä keskittymisestä. Saareen voisi keskittää luovan ajattelun 
tukikohdan, jossa luovat toimijat verkostoituisivat myös keskenään ja vaihtaisivat ideoita ja ajatuksia synergiaetuina. Residens-
siasukkaat voivat keskittyä päivisin omiin tehtäviinsä ja tutustua muihin residenssiläisiin tauoilla ja vapaa-ajalla saaren ulkoilu-
mahdollisuuksista tai yhteistiloista nauttien.
Suunnitelmassa residenssiasunnot on sijoitettu entiselle puolustusvoimien henkilökunnan asuinalueelle merenrannan tuntumaan, 
200 metrin päässä lauttalaiturista. Ne koostuvat yksiköistä, jotka on ryhmitelty sienimäisesti pihapiireiksi. Ryhmien poimuileva 
asettelu mahdollistaa jokaiselle yksikölle näkymän meri- tai metsäluontoon sekä riittävästi luonnonvaloa. 
Rakennusryhmät koostuvat moduuleista, joilla on eri funktio: majoitus, ruokailu, oleskelu ja hygienia. Eri toimintojen sijainti ja 
suuntaus on sovitettu yksityisyyden ja julkisuuden tarpeen sekä päivänvalon määrän ja ajoituksen mukaan. 
Residenssistä voi vuokrata yksittäisiä huoneita  tai kokonaisen moduuliryhmän esimerkiksi kurssin, yrityksen, kollektiivin tai ryh-
män käyttöön.  Huoltotyöt, kuten ruoanlaitto, puhtaanapito, viljely tai puun hakkaaminen kuuluvat residenssiasukkaille vuoroittain 
tehtäväksi. Halutessaan voi maksaa myös korotettua vuokraa johon sisältyvät huoltotyöt.
Saariresidenssin voi vuokrata kertaluontoista oleskelua varten vuorokaudesta kuukausiin, tai lunastaa saariosakkeen, joka 
oikeuttaa vuosittain asetettuun yöpymismäärään.

julkinen tila residenssien yhteistila yksityinen tila

Kuva 60. Residenssialueen julkiset ja yhteistilat
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ASEMAPIIRROS 1:800
yhteensä 2130 kerrosneliömetriä (k-m ²)

RESIDENSSIRYHMÄ 4
yht. 229 k-m ² asuintilaa+ monitoimitila
Yhteistilat:
sauna
monitoimitila
keittiö+ olohuone
2 yhteiswc:tä
Yksityiset tilat:
Makuupaikkoja 7-15 hengelle
Sleep-in studiot 3

RESIDENSSIRYHMÄ 3
yht. 154 k-m ² asuintilaa
Yhteistilat:
sauna
keittiö+ olohuone
2 yhteiswc:tä
Yksityiset tilat:
makuupaikkoja 7-9 hengelle
työhuoneita 2
sleep-in studio 1
saarivilloja 2

RESIDENSSIRYHMÄ 1
yht. 178, k-m ² ( ei sauna, ulkowc:t)
Yhteistilat:
sauna 16 m ²
keittiö+ olohuone
monitoimitila
kasvimaa
2 yhteiswc:tä
Yksityiset tilat:
työhuoneita/ ateljeetiloja 2-3
makuupaikkoja 5-8 hengelle
sleep-in studio 1

RESIDENSSIRYHMÄ 2 A
yht. 144 k-m ² asuintilaa,
ei kasvihuone, wc, saunat
kasvihuone 76 m ²
4 x sleep-in studio 15-22 m ²
Isosaarivilla 42 m ² + makuuparvi
makuupaikkoja 6-10 :lle
kasvimaa

RESIDENSSIRYHMÄ 2 B
yht 298 k-m ² asuintilaa
3 x Isosaarivilla 54 m ²+parvi
1 x villa 42 m ² + parvi
yhteiskeittiö, olohuone, ullakkoateljee 40+20 m ²
sauna 16 m ²
makuupaikkoja 8-12 hengelle
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RESIDENSSIRYHMÄ 4
yht. 229 k-m ² asuintilaa+ monitoimitila
Yhteistilat:
sauna
monitoimitila
keittiö+ olohuone
2 yhteiswc:tä
Yksityiset tilat:
Makuupaikkoja 7-15 hengelle
Sleep-in studiot 3

RESIDENSSIRYHMÄ 5
yht. 144 + 100 (yhteistilat)
k-m ² asuintiloja
Yhteistilat:
keittiö+ olohuone
kirjasto,monitoimitila: esim verstas, liikunta
yhteistyötila
3 x wc, sauna
kasvimaa, terassialue
Yksityiset tilat:
Makuupaikkoja 5-8 hengelle
sleep-in studiot 2

OMAVARAISASUNNOT 2
yht. 440 k-m ²
Yhteistilat:
Isosaari-tila, esimerkiksi kokoontuminen, kulttuuri,
näyttely, taide, keikkatila
sauna
Yksityiset tilat:
Makuupaikkoja 18-24 hengelle
Sleep-in studiot 2
Saarivilloja 6 (42-54 ht-m ²)OMAVARAISASUNNOT 1

yht. 443 k-m ² asuintilaa
Yhteistilat:
sauna
keittiö+ olohuone
Yksityiset tilat:
Makuupaikkoja 18-24 hengelle
Sleep-in studiot 2
Saarivilloja 6 (42-54 ht-m ²)

SAAREN SYDÄN
kahvila
puoti
liiketila
yht . 270 k-m ²
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KOLLEKTIIVINEN MUOTO
”Rakennuksilla on syynsä olla yhdessä ”
  -Fumihiko Maki, 1964
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yes in my backyard- residenssit perheelle,
suvulle tai työryhmälle

156



Isosaaren uudisrakennukset kootaan esivalmisteisista moduuleista suoraan tontille pilarien päälle, jolloin rakentamisen
 vaikutukset luontoon minimoidaan. Moduulien kokoaminen on nopeampaa kuin paikalla rakentaminen. Osat mitoitetaan
sopiviksi venekuljetukseen.
Päämateriaalina käytetään puuta. Säältä suojaaminen, eristys ja ilmanvaihto toteutetaan perinteisin, luonnollisin menetelmin 
ja materiaalein. Keinoina ovat esimerkiksi painovoimainen ilmanvaihto, vedenkestävät julkisivukäsittelytavat kuten terva, ja 
luonnolliset eristeet kuten puuvilla. Osa rakennuksista on talviasuttavia, osa soveltuu käyttöön pakkasajan ulkopuolella.
Lämmitykseen käytetään merivesilämpöä ja biomassaa ja energiaa saadaan myös kattojen aurinkopaneeleista ja saaren 
tuulivoimalasta.
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42+20m²

24m²

kasvimaa

kasvimaa

Residenssiasuntojen massoittelun lähtökohtana on ulkoilun kytkeminen luonnolliseksi osaksi arjen toimintoja. Eri toimintojen 
mukaan jaetuissa sisätiloissa on vain olennainen, joten oleskelun, työn ja harrastamisen paikat jatkuvat ulos terasseille ja pihoille. 
Makuupaikkoja on nostettu parville, mikä vapauttaa tilaa maantasossa. Tilasarja jatkuu  sisältä ulos maisemaikkunoiden kautta ja 
huoneesta toiseen liikuttaessa. Ulkona käynti tilojen välillä on niin lyhyt, ettei päällysvaatteita tai kenkiä tarvitse, mutta tarpeeksi 
säätilan, raikkaan ulkoilman ja tuulen huminan havaitsemiseen. Kompakti koko vähentää lämmitystarvetta, ja tiloja lämmitetään 
tarpeen mukaan. 
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1:100

42+20m²

24m²

kasvimaa

kasvimaa
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III ISOSAARIVILLAT

näkymät 

Saarivillat on sijoiteltu neljän rakennuksen 
pihapiireiksi niin, että ne suuntaavat merelle. 
Näkymiä avautuu myös etelään metsän 
puolelle. Villojen keskelle muodostuu agora-
mainen yhteispiha, ja yksityiset piha-alueet 
ovat pihapiirin ulkokehällä kohti länttä ja 

etelää.

yhteisöllisyys

Isosaarivillat on ryhmitelty neljän
mökin ryhmiksi, ja ne sopivat parhaiten esi-
merkiksi ystävä- tai sukulaisperheille.
Rantasauna ja laituri ovat yhteiskäytössä,
kuten myös leikki- grilli- ja nuotiopaikat.

joustavuus

Isosaarivillat ovat saaren ainoita omistusmuotoisia asumuksia. 
Villaan kuuluu pihatontti, jolle voi laajentaa rakentamista
tarpeen mukaan lisärakentamalla esimerkiksi puutarhavajan, 
vierasmajan tai saunan.

energiaomavaraisuus

Saarivillat eristetään talviasuttaviksi.  
Takan lisäksi lämmityksessä hyödynnetään merivesilämpöä ja 
sähköntuotannossa paikallista tuuli- sekä aurinkoenergiaa.
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nuotiopaikka

uimalaituri + uimamaja

rantasauna
uimalaituri+

1:2500
32 villaa yhteensä 1245 k-m ²
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vaja/vieras-
maja

yhteispiha

oma piha

oma piha

oma piha

grillauspatio
aurinkopatio

polku rantaan

polku metsään

polku saaren 
keskustaan

A

pieni 41 m2 + parvi
1-3 h

suuri 52,5 m2 + parvi

2..5 h

A

B

ISOSAARIVILLAT 1:100
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vaja/vieras-
maja

yhteispiha

oma piha

oma piha

oma piha

grillauspatio
aurinkopatio

polku rantaan

polku metsään

polku saaren 
keskustaan

A

A

B
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Meri- ja saaristoluonto ovat kasvaneet Merenkurkun ulkosaaristossa vietettyjen kesien ja purjehdus-
harrastuksen myötä tärkeäksi osaksi minua. Diplomityössäni halusin tutkia, miten saaristoluonnosta 
pääsisi vahvemmin ja pysyvämmin nauttimaan myös Helsingissä, osana urbaania arkea. 

Saaristo ja meri kuuluvat vahvasti Helsingin identiteettiin, mutta niiden kehittäminen on poliittisessa 
päätöksenteossa jäänyt tärkeämmäksi koettujen, mantereen kohteiden taakse. Meri tuo saariin vahvan 
henkisen etäisyyden, joten niiden hyödyntäminen koetaan hankalana ja monimutkaisena. Tilanne on 
erilainen pienissä saaristokunnissa, joissa tuetun saaristoasumisen houkuttelemat uudet asukkaaat 
ovat välttämättömiä väestöpohjan säilymisen kannalta. 

Asukasluvut saaristokylissä esimerkiksi Turun ja Tukholman saaristoissa ovat pysyneet tasaisina, 
vaikka yleisenä trendinä onkin haja-asutusalueiden autioituminen. Saariston kattava yhteysliikenne 
on välttämätöntä työikäisten ja lapsiperheiden pendelöinnin kannalta. Joustavammaksi muuttuneet 
työmuodot helpottavat elämäntyylien erilaistumista ja lisäävät vapaa-aikaa.

Suomenlahden ja Saaristomeren rannikoilla on kymmeniä Puolustusvoimien hylkäämiä linnakkeita, 
joiden tulevaisuus on epäselvä. Ne aiheuttavat kustannuksia jo pelkällä olemassaolollaan ilman ylläpi-
toakin. Matkailu ja virkistys sopivat helpoimmin saavutettavien ja upeimpien luontokohteiden uudel-
leenkäyttötarkoitukseksi, mutta on keksittävä myös muita uudelleenkäyttövaihtoehtoja.

Matkailu- ja virkistyskäyttöön muutettujen linnakesaarten, kuten Suomenlinnan, Vallisaaren ja Örön 
suuret kävijämäärät kertovat yleisestä kiinnostuksesta saaria kohtaan. Tavoitteenani on ollut osoittaa, 
että merenläheiselle, kompaktille ja kevyelle asumiselle olisi kiinnostusta Helsingin saariston urbaanis-
sa kontekstissa. Saaristoasumista tulisi tutkia tarkemmin sen haastavuudesta huolimatta: sen tuoma 
elämänlaadullinen lisäarvo on ponnisteluiden arvoista. 

Yhteisöllisyys ja ekologisuus yhdessä mielletään usein romantisoiduksi, epärealistiseksi idealisoinniksi. 
Asenteet ovat kuitenkin muuttumassa: luonnonmukaisuus ja yhteisöllisyys ovat ympäristön ja jaka-
misen etujen vuoksi kiistattomia suuntia kohti kestävää tulevaisuutta. Ilmastotietoisuuden ja kierto-
talouden käsitteet ovat muuttuneet hippien puuhastelusta uskottaviksi käytännöiksi, joita palvelevia 
innovaatioita kehitetään ja tuetaan voimakkaasti.
Kasvavan yhteisöllisyyden ilmiön voisi nähdä mahdollisuutena: joukkorahoitettu demokraattisesti 
hallinnoitu saariprojekti osallistaisi satoja kaupunkilaisia jotka voisivat kanavoida taitonsa ja intonsa 
yhteisen ilon tuottamiseen.
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Valitsin Isosaaren diplomityöni kohteeksi sen monipuolisuuden ja vahvan potentiaalin vuoksi: sijainti 
ulkomeren äärellä, ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitteet, upea luonto sekä valmis, toimiva 
infrastruktuuri tarjoavat  ainutlaatuiset lähtökohdat virkistys- ja asumiskohteelle pääkaupungin vieressä.

Mitä enemmän perehdyin saaren luontoon ja historiaan vierailuiden, haastatteluiden ja tehtyjen selvi-
tysten avulla, sitä haastavammalta tuntui päättää, mitä pitäisi säilyttää ja mitä korvata. Pitäisikö saari 
sinetöidä luonnontilaiseksi aikakapseliksi vai kehittää kohtuullisin elein saaren kantokyvyn rajoissa?

Kantokyvyn käsite muistuttaa huojuva torni –pelin ideaa: jokainen siirretty palikka vaikuttaa tornin 
kestävyyteen. Joka siirrolla on vaikutuksensa myös maankäyttösuunnittelussa. Isosaari on pelikenttänä 
lähtöasetelmaltaan haastava voimakkaiden luonto- ja kulttuuriarvojensa vuoksi. On vältettävä arvojen 
vahingoittamista tarkastelemalla ja seuraamalla saaren kestävyyttä tarkasti. Myös ihmisten tominnan 
vaikutusta saarella on mahdotonta täysin ennustaa.  Miten vierailijoita voisi ohjailla oikeaan suuntaan 
sortumatta vierailukokemusta häiritsevään manipulointiin, uhkailuun ja kieltoihin?

Ensimmäiset mielikuvani tulevasta Isosaaresta olivat sekoitus Saariston lapsien ja Myrskyluodon Maijan 
uudelleentulkinnasta. Mutta yltäisikö poliittinen tahtotila Isosaaren asuttamista edellyttävien kalliiden 
päiväkoti- ja sairaskuljetusten järjestämiseen? 
Residenssit ja vapaa-ajan auminen ovat sopiva kompromissi: mahdollisuus kokeilla saariasumista 
edellyttämättä lopullista, kokonaisvaltaista elämänmuutosta asukkailta tai raskaita huoltovelvollisuuksia 
kaupungilta. Jaksoluontoinenkin asuminen luo saarelle eloisuutta ja yhteisöllisyyttä, mikä ruokkii saaren 
palveluiden ja toiminnan kehittymistä. Väliaikaisesta asumisesta voi mahdollisesti edetä vakituisem-
paan asumismuotoon itsenäisestikin. Suunnitelmani ei ole yksityiskohtainen pohjapiirros saaren uudelle 
käytölle, vaan hahmotelma luonnollisesta, yhteisöllisestä ja ulkoilmapainotteisesta asumismuodosta 
avomeren äärellä.

Isosaaren tulevaisuuden omistaja, käyttötarkoitukset ja suuntaviivat toimenpiteille tulevat selviämään lä-
hivuosina. Oma visioni on kannanotto saaristoluonnon merkittävyydelle. Isosaari on selvinnyt tuhansien 
vuosien myrskyistä, joten sitä täytyy kohdella kunnioittavasti.

Kiitokset työtäni inspiroivasti ja ammattitaitoisesti ohjanneille Trevor Harrisille ja Johanna Backakselle,
Puolustusvoimien henkilökunnalle saarivierailujen järjestämisestä, Anu Vuoriselle ja Kalle Reposelle 
asukashaastatteluista ja Isosaaren esittelystä.
Kiitokset myös perheelleni, sukulaisilleni ja  ystävilleni tuesta ja työn edistymisuteluista. Kiitos Tommi.
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HELSINGIN SAARISTON ELÄVÖITTÄMINEN

Meri ja saaristo ovat tärkeä osa Helsingin identiteettiä ja elinkeinorakennetta. 
Vuonna 1550 Vantaanjoen suulle perustettu kaupunki siirrettiin 1600-luvulla 
Kruununhakaan paremman satamapaikan toivossa, mistä lähtien meriliiken-
teellä on ollut vahva rooli Helsingin kaupankäynnin kehittymisessä. 
Helsingin saaristo on rannikon suunnassa noin 20 km leveä ja 10 km rannasta 
merelle ulottuva alue. Helsingillä on mantereista rantaviivaa yli 130 km, saaria 
315, merialuetta 500 neliökilometriä Saariston osayleiskaava-alueen pinta-ala 
on noin 260 km ², josta maan osuus on 15 km².
Vuosien kuluessa kaupunki on kasvanut ja muuttunut, mutta suurin osa saa-
rista on säilynyt enimmäkseen luonnontilaisina, yksittäisten mökkeilijöiden ja 
veneilijöiden virkistyskohteina.

 Saariston kehittämistä on suunniteltu moneen otteeseen, kattavimmin vuonna 
1997 valmistuneen Saariston osayleiskaavan myötä. Kiireellisemmät hank-
keet ovat kuitenkin kiilanneet saariston kehittämisen edelle. Helsingin uudes-
sa yleiskaavassa merellinen Helsinki on esitetty yhtenä painotusteemoina, ja 
Puolustusvoimilta vapautuneet Lonna ja Vallisaari ovat esimerkkejä saariston 
kehitystrendistä.

Saariston elävöittäminen vaatii  sujumpaa saavutettavuutta  myös ilman omaa 
venettä. Kattavampi vesiliikenne ja investoinnit taas vaativat vahvan käyttä-
jäpohjan, joka taas edellyttää houkuttelevia vetovoimatekijöitä saarikohteisiin.  
Niitä voisivat olla esimerkiksi väliaikaiset, siirrettävät palvelut ja yöpymismajat, 
joiden kautta meriluonnosta pääsisi nauttimaan myös ilman omaa venettä tai 
mökkiä.

Suomenlahden rannikko on linnoitettu kattavasti ensimmäisen maailmanso-
dan kynnyksellä venäläisten toimesta. Pietari Suuren merilinnoitusurakka kesti 
1910-luvun alkuvuosista ensimmäisen maailmansodan loppuun 1918, jolloin 
Venäjä vetäytyi Suomesta jättäen linnakeketjun suomalaisille. Venäjältä perit-
tyä linnoitusketjua tykkeineen muokattiin Suomen tarpeisiin ja se on toiminut 
viime vuosiin saakka rannikkopuolustuksen kulmakivenä. 

Muutokset sodankäynnissä  ovat tehneet kiinteät rannikkotykistöt tarpeeseen-
sa nähden liian kalliiksi ylläpitää, minkä vuoksi Puolustusvoimat on vähitellen 
luopumassa kymmenistä saari- ja rannikkolinnakkeistaan. Saarten uudelleen-
käytön mahdollisuuksia mietitään kuumeisesti.
Yksi  kiinnostavimmista linnakesaarista on 76-hehtaarinen Isosaari Helsingin 
ulkosaariston laidalla. Se on vuosia salattu mysteeri, jossa vieraillakseen on 
tarvinnut erityisluvan puolustusvoimilta. Saari sijaitsee tarpeeksi kaukana kau-
pungista rauhalliseen kohtaamisen luonnon kanssa, mutta vain puolen tunnin 
venematkan päässä. 

Isosaarella on valtava potentiaali kiinnostavana virkistys- ja vierailukohteena 
Helsingin ulkosaaristossa. Sen vetovoimatekijöitä ovat monipuolinen luonto ja 
maisematyypit sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaat ensimmäisen maailman-
sodan aikaiset linnoitteet ja satavuotinen linnakehistoria Valmis infrastruktuuri 
vesi- ja sähköjohtoineen helpottaa uudelleenkäyttöä. Linnakeaikainen raken-
nuskanta on osittain käyttökuntoista, osittain korvattavissa uudella
 rakentamisella.

Yleiskaavassa saarelle on osoitettu virkistys- ja vapaa-ajan asumisen toiminto-
ja. Saarta hallinnoi Senaatti-kiinteistöt, joka on etsimässä saarelle uutta omista-
jaa. Tässä diplomityössä tutkitaan Isosaaren uudelleenkäyttömahdollisuuksia 
saaren luonto- ja kulttuurihistorialliset arvot huomioiden ja luodaan konsepti-
suunnitelma Isosaaresta kaikille avoimena virkistys- ja residenssisaarena. 
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Saaren residenssialue kokoaa yhteen tieteen, taiteen ja mui-
den alojen ammattilaisia työskentelemään ja inspiroitumaan 
saariluonnosta ja toistensa seurasta. Vapaa-ajan majojen 
osakkuudet on jaettu osuuskunnan kesken, joten koko ma-
joituskapasiteetin käyttöaste on korkea. Tuloja osuuskunta 
saa pienyritystoiminnasta, tilavuokrista ulkopuolisille sekä 
tapahtumien ja kurssien järjestämisestä. 
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RESIDENSSIKYLÄ

Saaren ydin

Vierasvene-
satama

Pienvene-
satama

RANTA-AITAT

Peninniemi:
ravintola ja
spa-alue

I

Pientuulivoimala

Isosaareen saavutaan omalla veneellä vierasvenesatamaan tai 
yhteysveneellä päälaituriin. Isosaaren osuuskunnan yhteisveneliikenne täydentää saavutetta-
vuutta lautta-aikojen ulkopuolella. Inspiraatiopysäkillä voi tutustua saareen ja sen residenssi-
taiteilijoiden näyttelyihin. Vanhan tykkihallin saarilainaamosta voi lainata varusteita ja välineitä 
saarivierailun tarpeisiin: esimerkiksi polkupyörän tai kumisaappaat. 

Isosaaren toiminta on avointa kaikille vierailijoille. Saari on kasvualusta paitsi 
itsetoteutettavalle kulttuuritoiminnalle, myös omaleimaiselle, paikalliselle, ekolo-
giselle mikrotuotannolle, kuten panimo- tai leipomotoiminnoille. Tavoitteena on 
luoda puitteet itsensä toteuttamiseen kannustavassa ilmapiirissä, väliaikaisesti 
tai pysyvästi.Toiminta perustuu luonto- ja kulttuuriarvojen säilyttämiseen sekä 
kestävän kehityksen huomioimiseen kaikessa tekemisessä.
Isosaari on omavarainen energian suhteen tuuli- ja aurinkoenergian sekä me-
rilämmön avulla, ja ruokaa tuotetaan pienviljelyllä innovatiivisten, tehostettujen 
menetelmien avulla. Kesäasukkaat pitävät huolen saaren lampaista, kanoista  ja 
vuohista.
Saaren osuuskunnan osakkaat toimivat päävastaavina  saaren luonnon ja raken-
teiden ylläpidossa  ja  järjestävät kaikille avoimia  tapahtumia ja toimintaa, kuten 
kulttuuri-ja taidefestivaaleja tai lähiruokakursseja. Osakkaiden talkoita ohjaavat 
palkatut koordinaattorit, jotka myös asuvat saarella osa-aikaisesti. Viestinnässä 
käytetään digitaalisia innovaatioita, kuten Isosaari-mobiilisovellusta, jonka avulla 
voi välittää tietoa saaren huoltotoimenpiteistä, tapahtumista ja toiminnasta. 

0 250 500 750 1000m

vierailijatyypit: etätyöntekijä mökkeilijäperhe retkeilijäpariskunta

Erilaisia tapoja nauttia luonnosta on yhtä paljon kuin ihmisiäkin. Toisille luonnos-
sa liikkuminen on sosiaalinen tapahtuma ja kokemus halutaan jakaa yhdessä. 
Toiset taas hakevat luonnosta rauhaa ja hiljaisuutta. Myös mukavuus-
tasomieltymykset vaihtelevat taivasalla nukkumisesta ylelliseen näköalamajoituk-
seen. Isosaaressa majoituksen voi valita oman mukavuusalueen ja sosiaalisten 
mieltymysten mukaan. Valittavana on minimalistisia myrskymajoja ja varusteltuja 
mökkejä juoksevan veden ja sähkön kanssa. Kaikki majoitusvaihtoehdot sopivat 
käytettäväksi sekä yksin että yhdessä jaettavaksi. yksin yhdessä

luksus

askeesi

luontomatkailun mukavuusaluejakauma

UUSI ISOSAARI
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RESIDENSSIKYLÄ ASEMAPIIRROS 1:500
yhteensä 2130 kerrosneliömetriä (k-m ²)

RESIDENSSIRYHMÄ 4
yht. 229 k-m ² asuintilaa+ monitoimitila
Yhteistilat:
sauna
monitoimitila
keittiö+ olohuone
2 yhteiswc:tä
Yksityiset tilat:
Makuupaikkoja 7-15 hengelle
Sleep-in studiot 3

RESIDENSSIRYHMÄ 3
yht. 154 k-m ² asuintilaa
Yhteistilat:
sauna
keittiö+ olohuone
2 yhteiswc:tä
Yksityiset tilat:
makuupaikkoja 7-9 hengelle
työhuoneita 2
sleep-in studio 1
saarivilloja 2

RESIDENSSIRYHMÄ 1
yht. 178, k-m ² ( ei sauna, ulkowc:t)
Yhteistilat:
sauna 16 m ²
keittiö+ olohuone
monitoimitila
kasvimaa
2 yhteiswc:tä
Yksityiset tilat:
työhuoneita/ ateljeetiloja 2-3
makuupaikkoja 5-8 hengelle
sleep-in studio 1

RESIDENSSIRYHMÄ 2 A
yht. 144 k-m ² asuintilaa,
ei kasvihuone, wc, saunat
kasvihuone 76 m ²
4 x sleep-in studio 15-22 m ²
Isosaarivilla 42 m ² + makuuparvi
makuupaikkoja 6-10 :lle
kasvimaa

RESIDENSSIRYHMÄ 2 B
yht 298 k-m ² asuintilaa
3 x Isosaarivilla 54 m ²+parvi
1 x villa 42 m ² + parvi
yhteiskeittiö, olohuone, ullakkoateljee 40+20 m ²
sauna 16 m ²
makuupaikkoja 8-12 hengelle

RESIDENSSIRYHMÄ 5
yht. 144 + 100 (yhteistilat) k-m ² asuintiloja
Yhteistilat:
keittiö+ olohuone
kirjasto,monitoimitila: esim verstas, liikunta
yhteistyötila
3 x wc, sauna
kasvimaa, terassialue
Yksityiset tilat:
Makuupaikkoja 5-8 hengelle
sleep-in studiot 2

OMAVARAISASUNNOT 2
yht. 440 k-m ²
Yhteistilat:
Isosaari-tila, esimerkiksi kokoontuminen, kulttuuri,
näyttely, taide, keikkatila
sauna
Yksityiset tilat:
Makuupaikkoja 18-24 hengelle
Sleep-in studiot 2
Saarivilloja 6 (42-54 ht-m ²)

OMAVARAISASUNNOT 1
yht. 443 k-m ² asuintilaa
Yhteistilat:
sauna
keittiö+ olohuone
Yksityiset tilat:
Makuupaikkoja 18-24 hengelle
Sleep-in studiot 2
Saarivilloja 6 (42-54 ht-m ²)

Isosaari palvelisi hyvin väliaikaista, kausittaista residenssiasu-
mista taiteilijoille, tutkijoille, kirjoittajille, tietotyöläisille, 
start up-yrityksille ja muille, jotka hyötyisivät eristäytymisestä ja 
intensiivisestä keskittymisestä. Saareen voisi keskittää luovan 
ajattelun tukikohdan, jossa  toimijat verkostoituisivat  keskenään 
ja vaihtaisivat ideoita ja ajatuksia synergiaetuina. Residenssi- 
asukkaat voivat keskittyä päivisin omiin tehtäviinsä ja tutustua 
muihin residenssiläisiin tauoilla ja vapaa-ajalla saaren ulkoilu-
mahdollisuuksista tai yhteistiloista nauttien.
Suunnitelmassa residenssiasunnot on sijoitettu entiselle 
puolustusvoimien henkilökunnan asuinalueelle merenrannan 
tuntumaan, 200 metrin päässä lauttalaiturista. Ne koostuvat yk-
siköistä, jotka on ryhmitelty orgaanisiksi pihapiireiksi. Ryhmien 
poimuileva asettelu mahdollistaa jokaiselle yksikölle näkymän 
meri- tai metsäluontoon. Eri toimintojen sijainti ja suuntaus on 
sovitettu yksityisyyden ja julkisuuden tarpeen sekä päivänvalon 
määrän ja ajoituksen mukaan. 
Residenssiasuntojen massoittelun lähtökohtana on ulkoilun 
kytkeminen luonnolliseksi osaksi arjen toimintoja. Eri toimin-
tojen mukaan jaetuissa sisätiloissa on vain olennainen, joten 
oleskelun, työn ja harrastamisen paikat jatkuvat ulos terasseille 
ja pihoille. Makuupaikkoja on nostettu parville, mikä vapauttaa 
tilaa maantasossa. Tilasarja jatkuu  sisältä ulos maisemaikku-
noiden kautta ja huoneesta toiseen terassin kautta liikuttaessa. 

Residenssistä voi vuokrata yksittäisiä huoneita  tai kokonai-
sen moduuliryhmän esimerkiksi kurssin, yrityksen, kollektiivin 
tai ryhmän käyttöön.  Huoltotyöt kuuluvat residenssiasukkaille 
vuoroittain tehtäväksi. Saariresidenssin voi vuokrata kertaluon-
toista oleskelua varten vuorokaudesta kuukausiin, tai lunastaa 
saariosakkeen, joka oikeuttaa vuosittain asetettuun 
yöpymisoikeuteen.

Isosaaren uudisrakennukset kootaan esivalmisteisista 
moduuleista suoraan tontille pilarien päälle, jolloin rakentamisen 
vaikutukset luontoon minimoidaan. Moduulien kokoaminen on 
nopeampaa kuin paikalla rakentaminen. Elementit mitoitetaan 
sopiviksi venekuljetukseen. 
Päämateriaalina rakennuksissa käytetään puuta. Säältä suojaa-
minen, eristys ja ilmanvaihto toteutetaan perinteisin, luonnollisin 
menetelmin ja materiaalein. Keinoina ovat esimerkiksi painovoi-
mainen ilmanvaihto, vedenkestävät julkisivukäsittelytavat kuten 
terva, ja luonnolliset eristeet kuten puuvilla.
 Osa rakennuksista on talviasuttavia, osa soveltuu käyttöön 
pakkasajan ulkopuolella. Niiden kompakti koko vähentää lämmi-
tystarvetta, ja tilamoduuleja lämmitetään tarpeen mukaan. 
 Lämmitykseen käytetään merivesilämpöä ja biomassaa ja 
energiaa saadaan myös kattojen aurinkopaneeleista ja saaren 
tuulivoimalasta.

RESIDENSSIRYHMÄ 1:100

RESIDENSSIKYLÄ

SAAREN SYDÄN
kahvila
puoti
liiketila
yht . 270 k-m ²
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RANTA-ALUE

RANTA-AITAT 1:100

Ranta-aitta 27 m ² + parvivaraus
Pinta-alat ovat huoneistoaloja
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Ranta-aitta mini 16,5 m ² + parvivaraus

Pohjoisrannan lahdenpoukamat muodostavat luonnollisen suojaisan satama-aihion.
Vierasvenesatamaan voivat kiinnittyä saarella vierailevat venekunnat, ja pienvenesatama on saaren 
mökki- tai residenssiasukkaiden käytössä. Satama-alueilla voi majoittua ranta-aitoissa,
 joiden muotokieli ja sommittelu toistaa saariston kalastajakylien perinteitä. Ne sopivat ympärivuotiseenkin 
residenssikäyttöön: talvella aitat lämmitetään kamiinalla.  Näkymät avautuvat merelle ja kohti saaren 
keskustaa. Pienvenesataman entinen koulurakennus on muokattu merellisten pienyritysten käyttöön. 
Ranta-aittoja on yhteensä 30 ja niiden yhteenlaskettu huoneistoala on 515 htm ².
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