
Taustatietoa ehdotukselle Vartiokylänlahden ruoppaus ja Broändan puro 

 

Pitkän tähtäimen kehitysajatuksena soisi toteutuvan kuten kaupungin suunnitelmista on voitu 

vuosia lukea, että Vuosaaren sillan pohjoispuoleinen Vartiokylänlahti voitaisiin palauttaa 

mahdollisimman luonnontilaiseksi.  

Vartiokylänlahden rantojen kunnostus, ruovikon niitto ja vesialueiden ruoppaus on nostettu 

esiin kiireellisenä ja tärkeänä hankkeena jo vuonna 1983 sekä vuoden 2003 julkaisussa 

”Helsingin merenrantojen hoito ja tulevaisuus” (2003:3/HKR). Hankkeet eivät kuitenkaan ole 

edenneet . 

 Varjakanvalkaman/Vartiokylänlahden rannat lisättiin vuonna 2013 Helsingin rantojen niitto-

ohjelmaan. Rantaruovikot piti niittää ohjelman mukaisilta alueilta kerran vuodessa 

ensimmäiset kolme vuotta ja tämän jälkeen joka seitsemäs vuosi. Ruovikoita on arvioitu 

olevan vajaat kolme hehtaaria ja niiden on todettu peittävän näkymät rantareitiltä lahdelle. 

Merinäkymien avaaminen on asetettu tavoitteeksi myös Itä-Helsingin 

kulttuuripuistohankkeessa.Asiasta merkintöjä myös Purot ja pienvedet sekä niiden 

lähiympäristöt. 

Tämän tavoitteen kanssa täysin ristiriidassa on syksyllä hyväksytty Vartiokylänlahden 

suunnitteluperiaatteiden päätös ruovikoiden suosimisesta rakennetun tulvavallin 

suojaamiseksi. On todella toivottavaa, ettemme menetä merimaisemaa vallin suojaamisen 

vuoksi. Menetetty vesialue on sitä hankalampi palauttaa mitä pitempään asian kanssa 

viivytellään.  

 

Samassa yhteydessä olisi tarpeen arvioida ,mikälaiset vaikutukset  lähistön katujen 

hulevesiviemäreden ja hulevesien laskulla Varjakanvalkaman ali Vartiokylänlahteen  ja 

Broändan puiston pienpuhdistamolla  on lahdenpohjukan veden laatuun ja  rehevöitymiseen. 

Hajuhaitat alueella ovat ajoittain huomattavat. Samaan ongelmatiikkaan liittyvät myös 

lahdelllla olevien pienvenesatamien päästöt ja todetut maa-aineksien saastumiset ja niiden 

mahdolliset valumat. 

 

 (Esitetyt peruskorjaus-, uudisrakentamis ja kunnostushankkeet Rantareitti Meripellontieltä 

Kallvikintielle. Ulkoilureitin käytettävyyttä ja elämyksellisyyttä parannetaan vahvistamalla 

puistokäytävän rakenteita, niittämällä ruovikoita sekä lisäämällä reitin varrelle penkkejä ja 

muita varusteita. Vuosaaren puolelle rakennetun tulvavallin kaltaista korkeata avoimen 

näkymän estävää korkeata rakennelmaa välttäisin ja pitäisin alueen korkeuden 

mahdollisimman luonnonmukaisena, 

 Ruoppaamisella vähennettäisiin jatkuvan liejuuntumisen mataloittava vaikutus ja yhä 

lisääntyvä kaislikoituminen  sekä  koivikon ja pajujen kasvu meren rantoihin. Näin saataisiin 

säilytettyä soistumisen ja pöpeliköitymisen sijaan merimaisema. Puron laskualueen 

arvokkaan tervaleppälehtoon ei pidä kajota, jotta alue säilyisi luontoarvojensa puolesta 

ennallaan ja rakentamattoma. Broändan puron ja meren välinen kosteikkoalue, mihin 

hoitotoimia ei kohdistettaisi turvaisi pesiville eläimille tilansa. 

 

 



 Vuoden takaisessa Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden  asukaskommenteista voi 

havaita, että  valtaosa kommentoijista esittää toiveenaan alueen säilyttämisen 

mahdollisimman luonnontilaisena. Näkemykseni mukaista olisi luopua Puotilan rannan 

veden päälle rakentamisen suunnitelmista, jotka todennäköisesti heikentäisivät veden 

virtaamia lahden pohjukassa ja asuntojen rakentamisen sijaan  keskittää  nykyiset 

pienvenesatamat yhteen paikkaan Vuosaaren sillan eteläpuolelle,   Näin toimien voitaisiin  

edistää lahden länsireunan ennallistamista kohti luonnonmukaisuutta ja palauttaa pitkät 

avoimet merelliset näkymät.  Saman periaatteen mukaisesti välttäisin myös kaikenlaista 

rannan nakertamista erilaisiin aktiviteetteihin lahden kummallakin puolella ja keskittäisin 

virkistystoiminnat jo olemasaoleviin kohteisiin Puotilan ja Rastilan uimarantojen yhteyteen, 

jolloin myös asukasmäärän lisääntymisen seurauksena syntyvä liikennevirta voitaisiin ohjata 

merkityille parkkipaikoille ja vältettäisiin mielivaltaiset pysäköinnit. 

 

Ehdotukseen voisi liittää muitakin ideoita ja käsitellä Vuosaaren sillan pohjoispuolista aluetta 

kokonaisuutena kuitenkin niin, että rannan tuntumasta ei kehittyisi urbaania rantabulevardia 

vaan viihtyisä virkistyskeidas rauhoittumiseen ja ulkoiluun kaikkea turhaa rakentamista 

välttäen. 

Kustannuksista omastadin lisäksi kaupungin em. Toimintojen toteuttajat ja mahdollisesti 

venekerhot. 


