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Ramsinniemi

Esipuhe

Ramsinniemen maisemaselvityksen tar-
koituksena on antaa yleispiirteinen ku-
vaus Ramsinniemestä sen maiseman nä-
kökulmasta. Selvitykseen sisältyy katsa-
us alueen historiallisiin vaiheisiin sekä 
kuvaus sen maisemarakenteesta, mai-
seman erityispiirteistä ja merkittävistä 
luontokohteista. Selvityksessä esitellään 
Ramsinniemen nykytila sekä selvitetään 
alueen suunnittelutilanne. Ramsinnie-
men kulttuuriympäristöä ja rakennuksia 
on inventoitu  jo aiemmin Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston vuonna 2007 
julkaistussa selvityksessä Ramsinniemen 
rakennukset. Ramsinniemen maisema-
selvitys pyrkii selvittämään mahdollisim-
man kattavasti alueen arvoja ja ominais-
piirteitä tulevaa kaavoitusta varten.

Maisemaselvityksen on toimitta-
nut maisema-arkkitehtiharjoittelija Hert-
ta Ahvenainen vuonna 2014 Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston ympäristö-
toimistossa. Työtä on ohjannut Ympä-
ristötoimiston maisema-arkkitehti Niina 
Strengell ja Vartiosaari-projektin projekti-
päällikkö Ritva Luoto. Työn lähtömateri-

aalina on käytetty maisema-arkkitehtiyli-
oppilas Katariina Raution laatimaa Ram-
sinniemen ja Meri-Rastilan Länsiran-
nan maisema- ja virkistysalueselvitystä 
(2003/2006 KSV) ja Keiko Yoshizaki-Tyr-
kön Ramsinniemen rakennukset -selvi-
tystä (2007 KSV). Lisäksi lähtötiedot poh-
jautuvat karttamateriaaliin, maastokäyn-
teihin ja Helsingin kaupungin Ympäristö-
keskuksen luontotietojärjestelmään.

Ramsinniemi lyhyesti

Ramsinniemi on avomeren ja kapeiden 
merenlahtien rajaama harjumainen nie-
mi Itä-Helsingissä, Vuosaaren kaupun-
ginosassa. Alue kuuluu Itä-Helsingin 
kulttuuripuistoon, joka on yksi Helsingin 
kuudesta vihersormesta. Helsingin yleis-
kaavassa 2002 alue on kaavoitettu virkis-
tysalueeksi. Uudenmaan kulttuuriympä-
ristöselvityksessä (Missä maat on mai-
nioimmat, 2013) Kallahden, Ramsinnie-
men ja Uutelan muodostama kokonai-
suus on arvioitu maakunnallisesti arvok-
kaaksi kulttuuriympäristöksi. 

Ramsinniemi on kulttuurihistorialli-
sesti merkittävää aluetta. Ramsinniemen 

huvila-alue liittyy Helsingin itäiseen saa-
ristoon ja rannikolle 1800-luvun lopulla 
syntyneen huvila-asutuksen historiaan.  
Kehittyvä höyrylaivaliikenne ja Vuosaaren 
kaunis luonto edisti huvilakulttuurin syn-
tyä alueella. Ramsinniemen huviloiden 
suunnittelijoina oli nimekkäitä arkkiteh-
teja kuten Lars Sonck, Selim A. Linqvist 
ja Alvar Aalto. Myös huviloiden puutar-
hat ovat osin puutarhahistoriallisesti ar-
vokkaita kokonaisuuksia. 

Ramsinniemen maiseman ominais-
piirteitä ovat näyttävät vanhat havu-
metsät ja lakialueen laajat avokalliot se-
kä jääkauden muokkaama maasto. Me-
ri ja rannat ovat alueella tärkeässä ase-
massa. Suojaisan Vartiokylänlahden jyr-
kähköt kallio- ja ruovikkorannat sekä avo-
merenpuoleisen Kallahdenselän loivat ki-
vikko- ja hiekkarannat määrittävät alu-
een luonnetta. Ramsinniemessä on yk-
si luonnonsuojelualue sekä muita arvok-
kaita kasvillisuus- ja metsäkohteita. Alu-
eella on myös arvokas linnustoalue sekä 
lepakkokohteita. 

Tulevaisuudessa aluetta tullaan mah-
dollisesti tutkimaan rakentamisen aluee-
na.

Laajasalo

Santahamina

Vartiosaari

VuosaariItäkeskus

Villinki

Kallahdenselkä

Meri-Rastila 

Ramsinniemi on avomeren ja kapeiden merenlahtien rajaama harjumainen niemi Itä-Helsingissä, Vuosaaren kaupunginosassa. Se on kooltaan noin 40 hehtaaria.
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Ramsinniemen historiaa

Varhaisimmat tiedot

Viisisataa vuotta sitten Vuosaari oli vielä
nimensä mukaisesti saari. Sittemmin 
maankohoaminen on kaventanut sen sal-
met joiksi. On vaikeaa määrittää tarkasti
milloin Vuosaari asutettiin, todennäkö-
sesti asuttaminen kuitenkin tapahtui jos-
kus rautakauden loppupuolella, v.1100-
1200. Asukkaat olivat eränkävijöitä ja ka-
lastajia, jotka etsivät uusia, asuttamatto-
mia saalismaita.
Ensimmäiset kirjalliset maininnat Rasti-
lan (ruots. Rastböle) kylästä ovat kunin-
gas Kustaa Vaasan veroluettelosta vuo-
delta 1543, jolloin se esiintyi nimellä Ras-
bölleby. Nimi tarkoittaa todennäköisesti
viljelylaaksoa, jonka lävitse virtasi pu-
ro. Suomenkielinen nimi Rastila otettiin 
käyttöön vasta 1960- luvulla ja se on suo-
ra suomennos ruotsinkielisestä nimestä.

Veroluetteloista käy myös ilmi, että 
vuonna 1540 Vuosaaren muodosti nel-
jä kylää, Norsö, Norringsböle, Norsökärr 
ja Rasböle. Näihin kuului yhteensä kah-
deksan tilaa. Kylät olivat siihen aikaan 
huomattavasti pienempiä kuin nykyisin. 
Myöhemmin kolme ensimmäistä kylää 
yhdistettiin yhdeksi kyläksi joka tunnet-
tiin nimellä Norsö. Rasböle säilyi pitkään 
hyvin vaatimattoman kokoisena kylänä. 
Pääasiallisena elinkeinona oli maanvilje-
lys. Kalastuksen merkitys ei ollut kovin 
suuri. 

Vuosaaren kuninkaallinen
laivanveistämö

Vuosaaressa on Helsingin kaupunginmu-
seon mukaan sijainnut tuntemattomas-
sa paikassa 1500- ja 1600-luvuilla kunin-
kaallinen  laivanveistämö, Nordsö Banck-
stad. Yksi mahdollinen laivanveistämön  
sijaintikohta on Kortlahdessa, Ramsinnie-
men Vartiokylänlahden puoleisella ran-
nalla. On myös epäilty, että laivanveistä-
mö olisi saattanut sijaita nykyisen Ras-
tilan leirintäalueen paikalla. Telakalla oli 
suuri työllistävä vaikutus, se tarjosi par-
haimmillaan työtä yli 200 miehelle. Tosin 
säilyneiden palkkalistojen mukaan palkka 
oli sen verran kehno, että työntekijät oli-

vat todennäköisesti pakkovärvättyjä. Yri-
tys oli tuon ajan mittapuiden mukaan val-
takunnallisesti merkittävä. Telakan perus-
tamisajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa, 
mutta se on todennäköisesti perustettu 
ennen Helsingin perustamista vuonna 
1550. Telakan merkitys väheni 1600-lu-
vulla. Vaikka telakka työllisti parhaimmil-
laan yli 200 henkeä, niin muuten Vuo-
saari oli hyvin tavallista, harvaan asuttua 
maaseutua. Telakan toiminnan hiivuttua 
Vuosaareen jäi vain muutamia kymmeniä 
asukkaita. Isojaon aikoihin vuonna 1778 
asukasluku oli n. 30 henkeä. 

1600-luvulta  huvilakaudelle

1600-luvun puolivälissä Helsinki siirret-
tiin nykyiselle paikalleen Vironniemelle ja 
kruunu alkoi takavarikoida paikallisilta ta-
lonpojilta lähiympäristön tiloja. Näitä ti-
loja lahjoitettiin kaupungin virkamiehil-
le, porvareille ja kirkkoherroille kiitoksek-
si kuninkaan tai kaupungin hyväksi teh-
dyistä töistä. Rastbölen kylän talot yhdis-
tettiin Rastbölen veroratsutilaksi. Uudet 
omistajat eivät yleensä olleet kiinnostu-
neet asumaan tiloillaan, vaan tila merkitsi 
heille vain tulonlähdettä. Talonpojat sai-
vat jäädä mailleen, mutta joutuivat aikai-
semmin omistamiensa tilojen vuokravil-

jelijöiksi. Rastilan kartanon maat ulottui-
vat laajalle alueelle, mm. koko Ramsin-
niemi ja Rastilan alue olivat tilan hallussa. 

Helsingin nimitys pääkaupungiksi 
kasvatti vähitellen kaupunkia. 1800-lu-
vun lopussa varakkaat helsinkiläiset al-
koivat rakennuttaa kesähuviloitaan ete-
läisille ranta-alueille. Uusi vaurastuva 
porvaristo pakeni kaupungin saasteita 
ja tungosta maaseudun rauhaan. Puh-
das ja koskematon luonto tarjosi virkistä-
vän keitaan kaupunkielämään tottuneille. 
Varsinainen huvilakulttuurin kukoistus-
vaihe ajoittui vuosisadan vaihteen mo-
lemmin puolin. 

Vuosaari

Vuosaaren alue kuului alun perin Sipoo-
seen. 1600-luvulla se liitettiin Helsin-
gin maalaiskuntaan eli nykyiseen Van-
taaseen. Vantaan osana se oli aina vuo-
teen 1966, jolloin se liitettiin Helsinkiin. 
Pitkään, aina 60-luvulle asti, Vuosaareen 
rakennettiin lähinnä vapaa-ajan asuntoja. 
60-luvulla Asuntosäästäjät ry. aloitti kau-
punkimaisen rakentamisen Vuosaaressa. 
Sen jälkeen rakentamisessa oli taukoa ai-
na Meri-Rastilan asuinalueen rakentami-
seen (1989 – 1994) asti, joka käynnisti 
Vuosaaren uuden rakentamisen. 

Samuelin kartat 1681 - 1712, Vuosaari, Vantaan kaupunginmuseon julkaisuja, Gummerus Oy, 2001

Ote Helsingin pitäjän kartasta 1933. Ramsinniemen vanhimmat huvilat oli raken-

nettu vuoteen 1933 mennessä.  Huvilat on merkitty kartassa punaisella. Laiva-

väylä (pisteviiva) on merkitty Kortnäsin tilalle, Kortlahteen asti. Höyrylaivaliiken-

teen laitureita näkyy kartalla 9-10.
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Kulttuuriympäristö

Huvilakulttuuri

Ramsinniemen huvila-alue liittyy Helsin-
gin itäiseen saaristoon ja rannikolle 1800- 
luvun lopulla syntyneen huvila-asutuk-
sen historiaan. Vuosaaren kaunis luon-
to oli otollista aluetta huvila-asutukselle 
ja kehittyvä höyrylaivaliikenne edisti hu-
viloiden kysyntää. Ramsinkannaksella ja 
Ramsinniemellä sijaitsevat huvila-alueet 
on Helsingin yleiskaava 2002:ssa osoi-
tettu kulttuurihistoriallisesti, rakennustai-
teellisesti ja/tai maisemakulttuurin kan-
nalta merkittäviksi alueiksi.

Vuosaaren ensimmäiset huvilapals-
tat erotettiin Nordsjön ja Rastbölen kar-
tanoiden maista 1800 - 1900 -lukujen 
vaihteessa. Ramsinniemellä tilat lohkot-
tiin Rastbölen kartanosta (kantatila N:o 
3). Erityisen runsaasti palstoitusta teh-
tiin vuosien 1907–1912 aikana. Vuoteen 
1912 mennessä suurin osa tiloista oli loh-
kottu nykyiseen muotoonsa. Sen jälkeen 
tapahtuneet rajojen muutokset ovat ol-
leet yleensä varsin pieniä. 1940–70-lu-
vun suuryritysten kiinnostus rakentaa 
virkistys- ja koulutuskeskuksia kaupun-
gin läheisyyteen toi Ramsinniemelle En-
so-Gutzeit Oy:n ja Suomen pankin virkis-
tyskeskukset. Enso-Gutzeitia varten kurs-
sikeskuksen asemakaava laadittiin vuon-
na 1979, mutta mittavaa kurssikeskusta 
ei kuitenkaan toteutettu. Alue säilyi hu-
vilaympäristönä pienimuotoisine raken-
nuksineen nykypäivään saakka. Ramsin-
niemen rakennuksia on ollut suunnittele-
massa kuuluisat arkkitehdit. Lars Sonck 
suunnitteli hirsihuvilan Karl Stockmannil-
le, Selim A. Lindqvist Tallvikin huvilan ja 
Alvar Aalto Enso-Gutzeit Oy:n henkilö-
kunnan vapaa-ajanviettorakennuksen ja 
saunan.

Höyrylaivaliikenne

Kaupunkilaisten kiinnostus kesänviet-
toon Vuosaaressa heräsi höyrylaivareit-

tien lisääntymisen myötä. Maanteitse he-
voskyyti kesti kaupungista Vuosaareen 
Malmin ja Viikin kautta kuusikin tuntia, 
mutta höyrylaivalla se taittui noin tunnis-
sa. Laivalla oli myös paljon helpompaa 
kuljettaa suurta määrää tavaroita per-
heen siirtyessä kesänviettoon huvilalle 
koko kesän ajaksi.

Vuonna 1857 asetettiin liikenteeseen 
siipiratasalus Borgå, ja 1857 seurasi s/s 
Sibbo. Torolf Lassenius kirjoittaa Elämää 
Vuosaaren Kallahdessa -kirjassa, että näi-
den molempien voi olettaa laskeneen lai-
turiin tai jättäneen matkustajia Vuosaa-
reen. Laajasalon kanava avattiin 1873, 
jolloin laivamatka kaupungista Vuosaa-
reen lyheni ja tuli turvallisemmaksi. Ka-
navan rakensivat Puotilan, Rastilan, Laa-
jasalon, Strömsin, Borgsin (Mellunky-
lä), Schulmanin (Fallbacka) ja Vuosaaren 
kartanot. Vuonna 1875 siipiratashöyrylai-
va nimeltään ILO liikennöi Puotilanlahtea 
Kortvikiin asti.

Höyryä Helsingin vesillä -kirjan paikal-

lisliikenteen laivojen luettelosta kootus-
ta taulukosta näkee, että laivoja on kul-
kenut Helsingin keskustasta Botbyhyn 
(Puotilaan) ja Kallvikiin (Kallahdenniemel-
le) vuodesta 1892 vuoteen 1945. Puoti-
lan ja Kallahdenniemen reitillä olleet lai-
vat poikkesivat Ramsinniemellä. Kortvik 
ja Kortnäs ovat nimeltä mainittuja Ram-
sinniemen laituripaikkoja. Sodan jälkeen 
reitillä kulki myös vuonna1947 raken-
nettu puurunkoinen moottorialus Senta. 
Senta on ollut liikenteessä ja käynyt Kort-
näsissä ainakin 1950-luvulle asti.

Puutarhakulttuuri

Vuosisadan vaihteessa Ramsinniemelle 
nousseista kesähuviloista monet ovat ni-
mekkäiden arkkitehtien suunnittelemia. 
Myös huviloiden puutarhat on suunnitel-
tu huolella. Edustavien puutarhojen jou-
kosta löytyy muutama puutarhataiteelli-
sesti arvokas yksilö. Ramsinniemen huvi-
lapuutarhoista muodostuu kokonaisuus, 

Saaristoliikenteen höyrylaivareitistö. Erkki Riimala, Höyryä Helsingin vesillä / väritys KSV

Tallvikin huvila

Arkkitehti Selim A. Lindqvist 

Ramsinniementie 43
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jonka puutarhahistorialliset arvot tulisi 
jatkossa tutkia. 

Kahden huvilan puutarhaa on tutkit-
tu tarkemmin. Toinen näistä on Ramsin-
niemen kärjessä sijaitsevan Lars Sonckin 
suunnitteleman vuosisadan alussa raken-
netun huvilan, entisen Villa Stockmannin 
nykyisen Ramshyttenin puutarha. Suun-
nittelussa on käytetty hyväksi kallioista 
ja jyrkkää rantaa; huvilan ja rannan vä-
linen rinne on jäsennelty luonnonkivistä 
rakennetuin tukimuurein ja terassein. Te-
rasseille on istutettu viinimarjapensaita 
ja tammia. Pengerrykset ovat puutarha-
taiteellisesti arvokkaita. Puutarhan käy-
tävät ovat kivettyjä. Viereiseen Rahakirs-
tun saareen johtaa kivipaasista raken-
nettu silta. Villa Stockmannin perustajan 
Carl Stockmannin kerrotaan halunneen 
rakennuttaa huvilansa paikalle jossa nä-
kisi “punaisia honkia aamulla ja illalla.” 

Kortniemessä sijaitsevan Stora Enson 
huvilan Iltalan puutarhakokonaisuus on 

myös merkittävä. Paul Olsson on mah-
dollisesti osallistunut puutarhan suun-
nitteluun. Päärakennus on tuotu paikal-
le 1912. Päärakennusta ympäröivää puu-
tarhaa on muutettu vuosien varrella. Is-
tutuksia ympäröineet kiveykset huvilan 
kaakkoispuolella voi juuri ja juuri erottaa. 
Kiveykset ovat painuneet maahan ja osa 
kivistä on kadonnut. Päärakennuksen 
eteläpäädyssä ovat niin ikään hyvin rapis-
tuneet luonnonkiviportaat ja pengerryk-
set, jotka lähes peittyvät istutusten alle. 
Eteläpäädystä johtavat huonokuntoiset 
luonnonkiviset askelkivet huvilan laitu-
rille. Nämä vanhat massiiviset luonnon-
kivilaiturit ovat näyttäviä muistomerk-
kejä huvilaelämästä. Tontin kallioisessa 
luoteisosassa olevat luonnonkivistä ra-
kennetut portaat ovat erittäin näyttävät. 
Rannassa päärakennuksen eteläpuolella 
on kallioon hakattu syvennys, jota reu-
nustavat luonnonkiviset penkit. Keskel-
lä syvennystä on kivistä rakennettu pöy-

tä. Kortlahdelle avautuvalla kallioniemellä 
sijaitsee vuosisadan vaihteessa rakennet-
tu jugendtyylinen huvimaja “Temppeli”. 
Huvilan viuhkamaiset kulmaruudut ovat 
värillistä lasia. Avoin 8-kulmainen huvi-
maja on rakennettu jyrkästi merestä nou-
sevan kallion kukkulalle. Huvimaja ja jyl-
hä kalliokukkula muodostavat arvokkaan 
maisemakokonaisuuden.  

Ramsinniemen rakennukset on inven-
toitu Kaupunkisuunnitteluviraston Ram-
sinniemen rakennukset -selvityksessä 
vuonna 2007. http://www.hel.fi/hel2/
ksv/julkaisut/julk_2007-9.pdf

Mahdollisesti Paul Olssonin suunni-

telma silloisen Enso-Gutzeitin huvi-

lan puutarhaksi. 

Ramshytten

Rastberga

Solvik

Tallvik

Ramsinniementie 41

Ramsinniementie 40

Ramsinniementie 38

Soldis II 2/2

Soldis II 1/2

Torshag

Merihiekka

Kohteet

Rakennus on rakennustaiteellisesti, 
historiallisesti ja/tai ympäristön kannalta 
arvokas

Rakennus on  ympäristön kannalta arvokas

Mahdollinen puutarhataiteellinen arvo

Kulttuurihistoriallisesti arvokas 
ympäristökokonaisuus

Kortvik

Sommerro
Kortnäs

Iltala 2/2

Iltala 1/2

Ramsin-
niementie 18

Ramsinniemen kulttuuriympäristön arvot kartalla

100m 300m
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Ramsinniemen rakennuksia:     A: Ote Kuninkaan kartastosta (1776-1805), kartassa näkyvät kartanot, tilat ja tiet korostettuina.    B: Solvikin huvila     C. Kortvikin vierastalo     

D: Kortvikin paviljonki     E: Iltala 1/2:n tilan jugendtyylinen huvimaja Temppeli      F: Iltala 1/2:n huvila      G: Kallioon hakattu pöytä ja penkit Iltala 1/2:n puutarhassa

H: Merihiekan vanha huvila     I: Stora Enson henkilökunnan vapaa-ajanrakennus, arkkitehti Alvar Aalto.    J: Ramshytten (entinen Villa Stockmann)     K: Kiviportaat Rams-

hyttenissä     L: Tallvikin huvila     M: Soldis II, 1/2      N: Soldis II, 1/2:n vanhoja piirustuksia
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Huvilakulttuurin aika. Kartanot, huvila-asutusalueet ja höyrylaivareitit 1940-luvun kartalle esitettynä. Itä-Helsingin kulttuuripuisto, kehittämissuunnitelma KSV 2012

Ramsinniemi

Meri-Rastila

Ramshytten

Rastberga

Solvik

Tallvik

Ramsinniementie 41

Ramsinniementie 40

Ramsinniementie 38

Soldis II 2/2

Soldis II 1/2

Torshag

Merihiekka

Kortvik

Kortnäs

Iltala 2/2

Iltala 1/2

Ramsin-
niementie 18

Ramsin-
niementie 18

B

1900-1920

1921-1930

1931-1940

1941-1950

1951-1960

1961-1970

1971-1980

1981-

tuntematon

Sommerro

Ramsiniemen rakennusten rakennusvuodet ja tilannimet

100m 300m
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Maiseman perusrunko

Maiseman ominaispiirteet

Maisemarakenne

Ramsinniemen maiseman perusrungon 
muodostaa paikoittain jyrkähkö jääkau-
den synnyttämä, koillis-lounaissuuntai-
nen poikittaisharju. Ramsinniemen poi-
kittaisharju kuuluu suurempaan Vuosaa-
ren reunamuodostumakokonaisuuteen, 
joka kolmen muun samantapaisen ko-
konaisuuden kanssa muodostaa yhte-
näisen linjan Suomenlahdelta Salpaus-
selälle. Alue on kauttaaltaan jääkauden 
muokkaamaa kumpuilevaa selännettä, 
jota harjun vastaiset laaksot ryhmittävät.  

Ramsinniemi on alun perin ollut saari, 
jonka kapea salmi on erottanut Rastilas-
ta. Maankohoaminen on aikoinaan ollut 
voimakasta, mutta nykyään maa kohoaa 
enää n. 40 cm sadassa vuodessa. Vartio-
kylänlahti on syntynyt muinaiseen kallio-
perän murroslinjaan. 

Ramsinniemi voidaan jakaa maisema-
rakenteeltaan karkeasti kolmeen osaan. 
Ramsinniemen keskiosa on avaraa la-
kialuetta. Lakialueen erottamat kaak-
kois- ja luodepuoli ovat hyvin eri luontoi-
sia monessa suhteessa, myös topografi-
altaan. Vartiokylänlahden puoleinen ran-
ta on kallioinen ja jyrkähkö, kun taas Kal-
lahdenselän kaakkoispuolen ranta on loi-
va ja avara. 

1) luoteisranta jyrkkä ja suojainen Var-
tiokylänlahden puoleinen ranta vanhoi-
ne, järeine havupuineen, kalliorantoineen 
ja ruovikkoineen. Vartiokylänlahden puo-
leista rantaa on muokannut lahden suo-
jaisuus, vain kaksi kapeaa salmea yhdis-
tävät Vartionkylänlahden mereen.
2) keskiosa aurinkoinen ja avara keski-
osa. Ramsinniemen lakialueilla vallitsevat 
avokallioalueet.
3) kaakkoisranta loivempi, valoisampi, 
avoimempi ulkomeren puoleinen kaak-
koisranta hiekka- sora- ja kivirantoineen. 
Kallahdenselän puoleisessa ranta-aluees-
sa näkyy avomeren vaikutus. 

Ramsinniemessä rakennetut ja raken-
tamattomat alueet rajautuvat toisistaan 

selkeästi. Reunavyöhykkeitä ei juuri ole, 
asutuksen raja alkaa melko leikaten met-
sän reunasta. Tärkeä solmukohta maise-
massa on Ramsinkannas, jossa meren-
lahdet Kortlahti ja Pikku Kortlahti työnty-
vät mantereeseen muodostaen kapean 
kannaksen Ramsiniemen ja Rastilan vä-
liin. Toinen solmukohta maisemassa on 
Ramsinsalmi, jossa Vartiosaaren ja Ram-
sinniemen erottaa kallioperän murros-
linja. Tärkeitä maamerkkejä maisemas-
sa ovat näkyvillä paikoilla sijaitsevat ra-
kennukset, kuten Kortvikin paviljonki ja 
Ramshytten.

Topografia

Ramsinniemen topografia on saanut tun-
nusomaiset piirteensä viime jääkauden 
aikana. Koillis-lounaissuunnassa kulkeva 
poikittaisharju on syntynyt jääpeitteen 

vetäytyessä. Vastaan haraava, ikivanha 
kallioseinä on pakottanut kohtisuoraan 
vetäytyvän mannerjääpeitteen pudotta-
maan lastinsa, maa-aineksen, sekä kivet 
ja valtavat lohkareet. Jäälautan reunalla 
vellovan meren tyrskyt ja jäätikön reunan 
suuntaiset virtaukset ovat edelleen muo-
kanneet materiaalia. Koko alue on hyvin 
kumpuilevaa, toistuvat koillis-lounais-
suuntaiset kalliokumparejaksot ovat alu-
eelle tyypillisiä. Poikittaisharjua rytmittä-
vät harjun vastaiset laaksot.

Maa- ja kallioperä

Alueen kallioperä on ikivanhaa. Maaperä 
on jääkauden ajoilta peräisin olevaa jää-
peitteen mukanaan tuomaa ja muokkaa-
maa soraa ja hiekkaa. Myös rannan hiou-
tuneet silokalliot luoteis-kaakkoissuuntai-
sine uurteineen muistuttavat jääkaudes-

Kallioperäkartta Ramsinniemen alueelta. Kallioperän murroslinjat eli heikkousvyöhykkeet on merkitty vinoruutu-

rasterilla. Vartiokylänlahden pohjoispäästä Ramsinsalmen kautta etelään kulkee kallioperän murroslinja.  

Jääkauden muovaamaa maastoa Ramsinniemen luoteisrannalla.
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ta. Ramsinniemen ja Rastilan välisellä 
kankaalla on hieman savimaata. Avokal-
lio pilkistää esiin tiuhaan.

Kallion pinta on liuskoittuvaa. Tätä 
helposti lohkottavaa, myös liuskekivenä 
tunnettua kiveä on otettu paikoin raken-
nuskiveksi. Louhimista ei ole aina helppo 
tunnistaa maastossa, sillä rapautuminen 
on ollut sen verran voimakasta, ettei loh-
kotusta kivestä aina tiedä onko asialla ol-
lut luonto vai ihminen.

Ramsinniemen kallioperä kuuluu Kai-
vopuistosta alkavaan amfiboliitti- ja sarvi-
välkegneissivyöhykkeeseen. Amfiboliitin 
kalkkipitoisuus ilmenee ravinteikkaam-
paa kallioalustaa edellyttävien kasvien 
laikuittaisena esiintymisenä. Esimerkiksi 
Ramsinniemen lehdon lajiston rehevyys 
perustuu siihen. Peruskalliossa on van-
hoja, tulivuoriperäisiä kivilajeja. Tällainen 
on myös Vuosaaren oma kivilaji, “Vuo-
saaren gabro”, joka on erittäin kovaa ja 
kulutusta kestävää. Vartiokylänlahden 
kallioperän murroslinja erottaa lännen-
puoleiset graniitit ja Vuosaaren liuskeet.

Vesiolot, rannat ja tulva-alueet

Ramsinniementien kaakkoispuolella vir-
taa metsäpuro, joka saa alkunsa Rasti-
lannevalta. Alueella on useita pieniä sois-
tumia. Etenkin laaksokohdat ovat sois-
tuneet. Alue ei kuulu pohjavedenotta-
mon suoja- alueeseen. Meriveden laatu 
vaihtelee alueella. Strömsinlahdelta Kal-
lahdenselälle meriveden laatu on hyvä, 
ja suojaisalla Vartiokylänlahdellakin tyy-
dyttävä. 

Vartiokylänlahden puoleinen ranta 
eroaa selvästi avomeren puoleisesta ran-

nasta. Vartiokylänlahden puoleinen ranta 
on jyrkempää ja vähemmän kivistä. Ran-
nassa on laajat ruovikot. Kivikoita ja so-
raa ei ole juurikaan. Kortlahden Ramsin-
niemen puoleisella niemellä on hieno kal-
liojyrkänne mereen. Ramsinniemen leh-
don kohdalla on laajat ruovikot, samoin 
Rastasniemen toisella puolen. Ramsin-
salmen kohdalla ranta on hetkellisesti 
hyvin jyrkkä. 

 Avomerenpuoleiset rannat ovat loi-
vempia ja kivikkoisempia. Tällä puolen 
rantaa on myös hiekkarantoja. Vain suo-
jaisimmissa lahdenpoukamissa, Koivu-
lahdessa ja Pikku Kortlahdessa, sekä Ra-
hakirstun saaren ympärillä kasvaa ruovik-
koa. Eroavaisuudet johtuvat lähinnä Var-
tiokylänlahden suojaisuudesta, sen ran-
nat ovat muuttuneet enemmän sisäve-
sistön rantojen kaltaisiksi, kun taas Kal-
lahdenselän puoleiset rannat ovat selke-
ästi merenrantoja, joille on huuhtoutunut 
soraa, hiekkaa ja kiviä. 

Ramsinniemen loivat ja usein ruovik-
koiset rannat ovat tulvariskialueita. Ram-
sinniemen kohdalla olevat ruovikkoiset 
rannat sekä Rastasniemen länsipuolel-
la olevat rannat kuuluvat alueisiin, jossa 
on tulvariski. Pienet merenlahdet Kortlah-
ti, Koivulahti ja Pikku Kortlahti kuuluvat 
myös tulvariskialueisiin. 

Maiseman peitteisyys

Ramsinniemen aluetta peittävät laajat 
metsät. Maisematila on muuten sulkeu-
tunut, mutta avokalliot tuovat aukkoja 
metsäpeitteseen. Metsä on koko alueella 
tiheähköä. Puusto on havumetsävaltais-
ta, kuusi ja mänty vuorottelevat valtapuu-

na, kuitenkin niin että mänty on yleisem-
pi lakialueilla ja kuusi rannoilla. Hahmo-
tettavuus on paikoin maastossa haasta-
vaa. Toisaalta kumpuilevassa maastossa  
aukeaa paljon erilaisia lyhyitä näkymiä. 

Näkymät

Ramsinniemi  sijoittuu suurmaiseman ra-
jalle niin, että luoteisranta rajautuu Var-
tiokylänlahden sisämerenlahteen ja kaak-
koisranta rajautuu ulkomereen. Vartioky-
länlahden rannoilta ja saaristosta Ram-
sinniemi näyttäytyy vehreänä. Muuta-
mat rakennukset erottuvat Ramsinnie-
men muuten hyvin metsäisestä silhuetis-
ta. Suurmaiseman rajalla sijaitseva Ram-
sinniemen julkisivu on oleellinen osa ko-
ko itäisen saariston vihreää julkisivua.

Ramsinniemen luoteisrannalta näky-
mät avautuvat Vartionkylänlahdelle. Luo-
teisrantaa luonnehditaan synkäksi ja suo-
jaiseksi ja tiheä metsä rajoittaa näkymiä. 
Jopa rannan läheisyydessä näkyvyys on 
luoteispuolella vähäinen. Kaakkoisran-
nalta näkymät avautuvat Kallahdense-
lälle. Loivaksi ja avoimeksi luonnehditul-
ta ulkomeren puoleiselta rannalta avau-
tuu paikoittain avarampia näkymiä me-
relle. Molemmilla rannoilla näköalapaik-
koja on lähinnä pienien niemien kärjis-
sä, kuten Kortniemestä, Koivunokalta ja 
Rastasniemestä. Ramsinniemen keski-
osaa luonnehditaan paikoittain avokalli-
oiseksi ja avaraksi. Siellä näkymiä avau-
tuu avokallioiden alueella. Muuten Ram-
sinniemen keskiosa on metsäistä ja pitkiä 
näkymiä ei ole.  

Ramsinsalmi

Ramshytten

Ramsin-
kannas

Selänne

Kallioperän murroslinjaA-A

B-B

Kortvikin paviljonki 
kallioniemellä

Vaihettumisvyöhyke

Maiseman solmukohdat

Maamerkit

Ranta- ja laaksovyöhyke

Kortniemi

Ramsinniemen maisemarakenne kartalla

Ramsinniemen leikkaukset A-A ja B-B

Ramsinniemen leikkaus A-A

Vartiokylänlahti

+ 20 mpy + 15 mpy

+ 19 mpy + 14 mpy

Vartiokylänlahti

Kallahdenselkä

Kallahdenselkä

100m 300m
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Vedenjakaja

Tulvariskialueet

Kallahdenselkä

Vartiokylänlahti

Meri-Rastila

Rastasniemi

Koivulahti

Kortlahti

Pikku
Kortlahti

Ramsin-
kannas

Koivunokka

Kortniemi

Rahakirstu

Ramsin-
salmi

Ramsinniemen vesiolosuhteet kartalla
Ramsinniemen maiseman ominaispiirteitä. Ramsinniemen topografia on saanut tunnusomaiset piirteensä viime jääkauden aikana. Alue on kauttaaltaan jääkauden muok-

kaamaa kumpuilevaa selännettä, jota harjun vastaiset laaksot rytmittävät. Lakialueen erottamat kaakkois- ja luodepuoli ovat hyvin eri luontoisia monessa suhteessa.

Ramsinniemen korkeussuhteet

100m 300m
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Ramsinniemen näkymät.  Ramsinniemen kaakkoisrannalta avautuu laajoja näkymiä merelle ja saaristoon. Luoteisrannalta näkymät avautuvat Vartiokylänlahdelle. Näkymät 

ovat sisävesistöjen kaltaisia. Ramsinniemen keskiosassa näkymiä avautuu avokallioiden alueella ja tien suuntaisesti. Muuten Ramsinniemen keskiosa on metsäistä ja pit-

kiä näkymiä ei ole.  

Näkymät mereltä Ramsinniemeen ja Ramsinniemestä merelle.
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Ramsinniemen  lehto

Luonnonympäristö

Kasvillisuus

Ramsinniemen kasvillisuuden huomion-
arvoisin piirre on sen kaksijakoisuus. Kal-
lahdenselkä ja Vartiokylänlahti ovat ran-
noiltaan hyvin eriluonteisia. Rantoihin 
on vaikuttanut Vartiokylänlahden suojai-
suus ja Kallahdenselän avoimuus. Van-
haa metsää kasvaa eniten Vartiokylänlah-
den rannalla. Lakialueilla vallitsevat ava-
rat ja aurinkoiset avokallioalueet. Puus-
to on havumetsävaltaista, kuusi ja män-
ty vuorottelevat valtapuuna, kuitenkin 
niin, että mänty on yleisempi lakialueil-
la ja kuusi rannoilla. Ramsinniemen alu-
eella on useita pieniä soistumia. Etenkin 
laaksokohdat ovat soistuneet.

Ramsinniemen alueella metsät ovat 
moni-ilmeisiä, vaihtelevuutta on karuis-
ta korvista ja tiheistä havumetsistä leh-
tomaisiin metsiin ja huviloiden puutar-
hoihin. Vallitseva metsätyyppi alueella 
on mustikkatyypin tuore kangas (MT). 
Rannan metsät ovat pääosin tätä tyyp-
piä. Lakialueella vallitsee kuivahko puo-
lukkatyypin (VT) kangas. Ramsinniemen 
lehto kuuluu lehtomaisten kangasmetsi-
en kategoriaan. Niissä dominoi käenkaa-
li-mustikkatyypin (OMT) metsä. 

Ramsinniemessä on arvokkaan kas-
villisuuden alueita. Luonnonsuojelualu-
eita on yksi ja muita arvokkaiksi lasket-
tavia kasvillisuuden alueita neljä. Alueel-
la on myös arvokkaita metsä-, linnusto- 
ja lepakkokohteita. Kasvillisuudeltaan ja 
linnustoltaan arvokkaille alueille on ole-
massa Helsingin ympäristökeskuksen te-
kemä luokitus, jossa I on arvokkain ja III 
vähiten arvokkain. Tiedot perustuvat hel-
singin kaupungin ympäristökeskuksen 
luontotietojärjestelmään.

Rantojen kasvillisuus

Ramsinniemen rantojen eroavaisuudet 
johtuvat lähinnä Vartiokylänlahden suo-
jaisuudesta, jonka puoleiset rannat ovat 
muuttuneet enemmän sisävesistön ran-
tojen kaltaisiksi, kun taas Kallahdenselän 

puoleiset rannat ovat selkeästi rantavoi-
mien kulutukselle alttiita rantoja, joille on 
huuhtoutunut soraa, hiekkaa ja kiviä. 

Kallahdenselän puoleiset rannat ovat 
loivempia ja kivikkoisempia. Tällä puo-
len rantaa on myös hiekkarantoja. Vain 
suojaisimmissa lahdenpoukamissa, Koi-
vulahdessa ja Pikku Kortlahdessa, sekä 
Rahakirstun saaren ympärillä kasvaa ruo-
vikkoa. 

Suojaisan Vartiokylänlahden rannoil-
la taas hallitsevat jyrkähköt kalliorannat 
ja ruovikot. Vartiokylänlahden puoleinen 
ranta on jyrkempää ja vähemmän kivis-
tä kuin avomeren puolella. Rannassa on 
laajat ruovikot, erityisesti Ramsinniemen 
lehdon kohdalla ja Rastasniemen toisel-
la puolen. 

Pienilmasto

Vallitsevat tuulensuunnat  Vuosaaren alu-
eella ovat etelä- ja lounaistuulet. Niitä on 
lukumääräisesti eniten, ja ne ovat kes-
kimääräistä voimakkaampia kuin muut 
tuulet. Etenkin lounaistuulet voivat olla 
rajuja. Vartiokylänlahden merenpinnan 
korkeusvaihtelu kertoo kovasta tuulesta 
ja ilmanpaine-eroista. Kun Helsingin ran-
nikolla meriveden korkeuden kuukausi-
keskiarvot ovat vaihdelleet n. 80 cm, Var-
tiokylänlahden meriveden korkeudes-
sa on ollut vaihtelua jopa 185 cm. Me-
renpinnan korkeusvaihteluun vaikuttavat 
tuulet ja ilmanpaine- erot, eivät niinkään 
sulamisvedet, sääolot ja vuorovesi-ilmiöt. 

Arvokkaat luontokohteet

Luonnonsuojelualue

1. Ramsinniemen lehto 
koko: 7,24 ha

Ramsinniemen arvokkain kasvillisuus 
löytyy Ramsinniemen lehdosta. Lehto 
kuuluu pääkaupunkiseudun edustavim-
piin rannikkolehtoihin. Se on rauhoitettu 
vuonna 1990, ja on mukana valtakunnal-

lisessa lehtojensuojeluohjelmassa.
Lehdon lisäksi Vartiokylänlahteen ra-

joittuva rantametsä sulkee sisäänsä var-
joisan kuusikon ja valoisan männikön, 
jotka muodostavat lehdon suojavyöhyk-
keen. Lehto on suojelualueen arvokkain 
osa. Kalkkipitoinen maaperä ja lahoava 
karike vauhdittavat lehdon puita mahta-
vaan kasvuun, jotkut humisevat lähes 30 
metrisinä.  Kookkaiden saarnien, vaahte-
roiden, tuomien ja pihlajien lehvästön al-
la kasvaa keskikesällä laajat kotkansiipi- 
ja hiirenporraskasvustot. 

 Lehto on melko pienestä pinta-alas-
taan huolimatta kasvillisuudeltaan mo-
nipuolinen ja runsaslajinen ja se sisäl-
tää myös harvinaisia kasvillisuustyyppe-
jä ja kasvilajeja. Edustavaa saniaislehtoa 
on laajasti ja saniaisten joukossa on run-
saasti seudulla huomionarvoista kotkan-
siipisaniaista. Muuta kosteaa lehtokasvil-
lisuutta edustavat mesiangervo- ja leh-
tokortevaltaiset tasannelehdot. Tuoretta 
lehtoa edustavat vuohenputken ja kon-
nanmarjan luonnehtimat kasvustot. Kui-
vahkoa lehtokasvillisuustyyppiä puoles-
taan edustavat rinteiden linnunherne- 
nuokkuhelmikkä- kasvustot sekä sinivuo-
kon luonnehtimat kasvustot. Ylempänä 
rinteillä on lehtomaista kangasta ja mus-
tikkatyypin kuusikkoa. 

Alueella on edustava kasvillisuustyyp-
pien vyöhykkeellisyys alkaen karusta jä-
käläisestä ja kanervaisesta kalliometsäs-
tä ja päätyen tuoreiden kankaiden ja leh-
tokasvillisuusvyöhykkeiden kautta ranta-
niittyvyöhykkeeseen ja viimein veden ra-
jaan ruovikkovyöhykkeeseen. 

Oman lisänsä alueen kasvillisuuteen 
tuo lehdon itäpuolisen puistomaisen alu-
een edustava luonnonmukaisesti hoidet-
tu kasvillisuus. Lehdon yksittäisistä kas-
veista mainittavimpiin kuuluvat saarni ja 
soikkokaksikko, joita ei seudun lehdois-
sa missään esiinny näin runsaina. Myös 
hyvin harvinaiset kevätesikko ja isokäen-
rieska esiintyvät suojelualueella. 
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Muut arvokkaat kasvillisuuskohteet

2. Ramsinniemen pohjoisranta 
koko: 4,49 ha
Arvoluokka: II huomattavan arvokas

Ramsinniemen pohjoisarannan kasvil-
lisuuskohde on melko kapea ja paikoin 
jyrkkä rinnemaa, jota luonnehtivat ala-
osan tuoreet lehdot ja yläosan kuivat 
”puolilehdot”. Etenkin rinteen yläosissa 
kasvaa usein paikoin metsämaarianhei-
nää. Kohteen edustavin lehto-osa sijait-
see eteläpään jyrkässä laakson kaltaises-
sa painaumassa, jonka yläreunassa on 
komea muinaisrantakivikko, mutta mil-
tei yhtä edustavaa lehtoa on myös kah-
dessa pohjoisemmassa vastaavassa koh-
dassa. Metsämaarianheinän lisäksi koh-
teen lehtokasvistoon kuuluvat mm. mus-
takonnanmarja, lehtokuusama, kevätlin-
nunherne, metsävirna, lehtokorte, jänön-
salaatti, kurjenkello, metsäruusu ja koi-
ranheisi. 

3. Ramsinniemen eteläranta
koko: 2,19 ha
Arvoluokka: II huomattavan arvokas

Suurin osa Ramsinniemen etelärannan 
kasvillisuuskohteesta koostuu suojatto-
masta kivikkorannasta, jonka kasvistoa 
luonnehtivat mm. meriluikka, suolavih-
vilä, merirannikki, meriasteri, meriputki, 
siniheinä, iso- ja pikkurantasappi, kelta-
maite ja rannan yläosan ruohokanukka. 
Koivulahden perukkaa kohti kasvillisuus 
muuttuu ensin matalakasvuiseksi me-
renrantaniityksi, sitten ruovikoksi. Niityl-
lä kasvavat mm. särmäputki, käärmeen-
kieli, rantanätkelmä, hetekaali ja runsas 
lännenmaarianheinä. 

4. Kortlahden kallioniemi
koko: 0,13 ha
Arvoluokka: II huomattavan arvokas

Jyrkkärinteisen ja maisemallisestikin 
merkittävän niemen kärjessä kalkkisuo-
ninen kallio nousee esille tarjoten suotui-
sat olosuhteet  monilajiselle kallio- ja ke-
tokasvillisuudelle. Kohteen putkilokasvei-
hin kuuluvat mm. mäkikuisma, haisukur-
jenpolvi, haurasloikko, ahokissankäpä-

lä, karvakiviyrtti, lituruoho, kissankello, 
ketokeltto, mäkihorsma, litteänurmikka, 
metsäapila, keto-orvokki ja kalliokielo. 

5. Ramsinkannaksen lehto
koko: 0,92 ha
Arvoluokka: II huomattavan arvokas

Ramsinkannaksen kasvillisuus on pää-
osin kosteaa lehtoa (isoalvejuuri- ja hii-
renporraslehtoa), mutta sisäosissa on 
myös saniaiskorpilaikkuja. Puuston 
muodostavat kuusi, hieskoivu, tervalep-
pä, haapa ja pihlaja. Alempien kerrosten 
kasvistoon kuuluvat sekä korpisara et-
tä hentosara - molemmat Helsingin har-
vinaisuuksia - ja joukko yleisempiä kos-
teiden lehtojen ja korpien kasveja, kuten 
koiranheisi, mustaherukka, pohjanpuna-
herukka, jänönsalaatti, korpipolkusara, 
tähtisara ja tesma sekä runsaat suo-or-
vokki ja rantamatara.
 
Arvokkaat metsäkohteet

Helsingin metsien luonnon monimuotoi-
suuden kannalta merkittävien kohteiden 
inventointi (METSO-toimintaohjelmakoh-
teet)

Meri-Rastila
koko: 64 ha
Arvoluokka: II huomattavan arvokas

Meri-Rastilan ja Ramsinniemen luonto 
on pienipiirteisen monimuotoista. Koh-
teelta löytyy niin rantaluontoa ja järeä-
puustoisia metsiä kuin vaikuttavia kallio-
muodostelmia ja korpipainanteita. Me-
ri-Rastilan metsät ja kalliot muodostavat 
ekologisen askelkiven Ramsinniemen, 
Rastilannevan ja Kallahdenharjun luon-
nonsuojelualueiden välille.

Meri-Rastilassa ja Ramsinniemes-
sä on runsaasti yli 100-vuotiaita järeä-
puustoisia metsiä. Kallioiden männyt 
ovat pääosin yli 120-vuotiaita. Ikäjakau-
maltaan ja puulajisuhteiltaan erirakentei-
sia ja kehityskelpoisia metsiä on kohteel-
la kohtalaisesti. Kangasmetsät ja korpi-
juotit ovat kuusivaltaisia ja kallioiden reu-
noilla on myös kuivahkon kankaan män-
tyvaltaisia metsiköitä. Haapaa kasvaa se-
kä etelä- että pohjoisosassa ja sitä löy-

tyy myös järeänä. Pohjoisosan lehdot 
ovat tervaleppävaltaisia ja eteläpuolella 
on lehtipuustoi sia alueita. 

Eläimistö

Ramsinniemen pohjoisranta on linnustol-
lisesti arvokasta aluetta ja Vartiokylänlah-
ti on arvokas lepakkokohde. Ramsinnie-
messä on myös muita eläimiä, mutta nii-
den kannoista ei ole tehty varsinaista tut-
kimusta. Ainakin kaupunkimetsän perus-
lajit viihtyvät myös täällä. Uljaat kyhmy-
joutsenet ovat tuttu näky Ramsinniemen 
rannoilla. Vanhoissa metsissä esiintyy 
tyypillisiä vanhojen metsien hyönteislaje-
ja. Lehtoalue tarjoaa suotuisan ympäris-
tön runsaalle pieneläimistölle kuten per-
hosille, kovakuoriaisille, etanoille ja ko-
tiloille. Kalat viihtyvät suojaisella Vartio-
kylänlahdella. Lahti on itäisten merialu-
eiden kuha- ja lahnakantojen tärkeää ku-
tualuetta. 

Linnustollisesti arvokkaat kohteet

Ramsinniemi
koko:15,04 ha
arvoluokka: I

Ramsinniemen lehdon ja luoteisrannan 
alue on kuusimetsäinen ja sekametsäi-
nen metsäalue. Rannoilla kasvaa paikoit-
tain hieman tervaleppää. Pohjoispään 
Ramsinlehto on suojelualuetta ja linnus-
tollisesti tärkein osa aluetta. Suojelualu-
eella on vanha kuusikko, jossa on run-
saasti lahopuuta. Alueen kosteat ja rehe-
vät painanteet ovat myös lintujen mie-
leen. Runsaan havumetsän ja sekamet-
sän peruslajiston lisäksi mm. pikkukäpy-
lintu, pikkutikka, harmaapäätikka, kulta-
rinta, palokärki, peukaloinen, töyhtötiai-
nen ja mahdollisesti idänuunilintu pesi-
vät alueella. 

Ramsinkannas
koko: 1,39 ha
arvoluokka: III

Ramsinkannaksen länsipuolella on rehe-
viä pihoja ja puutarhoja, joiden vanhois-
ta hedelmäpuista ja rehevistä pihapiireis-
tä linnut pitävät. Itäpuolella on pieni ran-

Ramsinniemen luonnonympäristö. Kallahdenselän puoleinen ranta on aurinkoinen, kivinen ja loiva. Vartiokylänlahden puoleisella rannalla on paikoin laajat ruovikot ja ranta 

on sisävesistöjen rantojen kaltainen. Ramsinniemen lehto on kasvillisuudeltaan runsas ja monipuolinen. Ramsinniemen keskiosassa on avokallioita.
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talepikko, jossa on vanhaa puustoa ja la-
hopuuta. Rikkaan lehtimetsän ja pihojen 
peruslinnuston lisäksi alueella viihtyvät 
pikkutikka, satakieli, mustapääkerttu ja 
kultarinta.

Lepakkokohteet

Vartiokylänlahti 
koko: 202,86 ha
arvoluokka: II tärkeä lepakkoalue

Vartiokylänlahden alue on laaja lepak-
koalue, joka käsittää monia pienvenesa-
tamia ja veneitä varten ruovikkoon ruo-
pattuja kanavia. Ramsinnimestä aluee-
seen kuuluu pohjoisranta Ramsinkan-
nakselta luonnonsuojelualueen lounais-
reunaan asti.

Vesisiippa saalistaa mielellään pien-

venesatamissa ja ruopatuilla rannoilla.  
Muilla rannoilla sitä on harvakseltaan. 
Yleensä laji vaatii rantapuuston suo-
jan. Vesisiippa käyttää selvästi lentorei-
tin kiintopisteinä Vuosaaren siltojen tu-
kitolppia. Erityisesti Kortlahti tarjoaa ve-
sisiipalle suotuisan saalistuspaikan. 

Pohjanlepakolle alue tarjoaa runsaas-
ti saalistuspaikkoja. Ne lentävät ruovi-
koiden päällä ja aukkopaikoissa. Lisäk-
si ne saalistavat venesatamien yllä. Eri-
tyisen hyviä pohjanlepakkopaikkoja ovat 
Koivuniemen venesatama (pieni kolonia) 
ja Ramsinkannas ympäristöineen. Muut 
rannat ovat harvakseltaan säännöllisesti 
pohjanlepakoiden käytössä. 

Viiksisiippaa on havaittu Vuosaaren 
sillan ja Ramsinniemen välisellä alueella. 
Alue on laaja ja vaikuttaa siltä, että viik-
sisiippa käyttää lähimpänä rantaa sijait-

sevia metsiä. Tuuliolojen mukaan viik-
sisiipat hajaantuvat tai kerääntyvät tie-
tyille alueille. 

Ramsinniemestä lepakoilla on hyvä 
lentoyhteys Vartiosaareen. Pikku Kort-
lahdesta pääsee rantametsiä pitkin Kal-
lahden suuntaan. Lepakoilla lienee alu-
eella useita koloniapaikkoja. Kolonioi-
ta on löytynyt yleisöhavaintojen perus-
teella. Uhkatekijöitä ovat rakentaminen, 
rantapuuston poistaminen ja muu alu-
een ”siistiminen”. Lepakoiden kannalta 
rantapuusto tulisi säilyttää ja rannat tulisi 
säilyttää sokkeloisina. Lepakoiden kulku-
reiteillä tulisi säilyttää puustoa kiintopis-
teinä. Isoja aukkopaikkoja esim. uimaran-
toja tulisi sijoittaa harkiten alueelle. Viik-
sisiipat karttavat valoa, joten viiksisiippa-
alueita ei tulisi tarpeettomasti valaista. 

Luonnonsuojelualue
Ramsinniemen lehto

Arvokkaat kasvikohteet

Arvokkaat metsäkohteet

Lepakkokohteet

Arvokkaat linnustokohteet

1. Ramsinniemen lehto
2. Ramsinniemen pohjoisranta
3. Ramsinniemen eteläranta
4. Kortlahden kallioniemi
5. Ramsinkannaksen lehto

Vartiokylänlahti

Meri-Rastila

Rastasniemi

Kallahdenselkä

Koivulahti

Rahakirstu

Ramsin-
salmi

Kort-
niemi

Kortlahti

Pikku
Kortlahti

Ramsin-
kannas

Koivunokka

1

2
3

4

5

Ramsinniemen luontoarvot kartalla

100m 300m
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Maanomistus

Ramsinniemi on pinta-alaltaan noin 40 
hehtaaria. Helsingin kaupunki omistaa 
Ramsinniemen maa-alasta noin kaksi 
kolmasosaa. Tälle alalle sijoittuu muun 
muassa luonnonsuojelualue Ramsinleh-
to. Luonnonsuojelualueen ja muun vir-
kistysalueen metsien hoidosta vastaa 
Helsingin kaupungin rakennusviraston 
viherosasto. 

Ramsinniemen huvilat ovat suurel-
ta osin yksityisessä omistuksessa. Hu-
vilat tontteineen ovat keskittyneet Ram-
sinniemen eteläosaan sekä Ramsinkan-
nakselle ja sen läheisyyteen. Muutamal-
la yrityksellä ja yhteisöllä on kiinteistö-
jä alueella, mm. Suomen pankilla, Sto-
ra Ensolla ja Helsingin seurakuntayhty-
mällä. Ramsinkannaksen Kortvikin huvi-
la-alueella on kolme huvilaa, jotka ovat 
kaupungin omistuksessa. Kaupunki on 
ostanut ne 1982 ja kaavoittanut puisto-
alueeksi. Myös Rastbergan alue Ramsin-
salmen rannalla on Helsingin kaupungin 
omistuksessa.

Alueen käyttö

Ramsinniemen alue kuuluu Vuosaaren 
laajaan virkistysalueverkostoon. Ram-
sinniemi on myös osa laajempaa Itä-
Helsingin kulttuuripuistoa, joka on yksi 
Helsingin viidestä vihersormesta. Pitkä 
ja kapea vihersormi jatkuu Vantaan rajal-
ta Vartiokylänlahden rantoja pitkin Laa-
jasaloon ja Santahaminan edustalle asti.

Ramsinniemeen voi tutustua pääul-
koilureitistöä pitkin. Käyttäjät ovat pää-
asiassa paikallisia ja alue onkin tärkeä lä-
hivirkistysalue. Kaunis luonto ja vanha 
huvilakulttuuri houkuttelevat vierailijoita 
kuitenkin myös pidemmältä. Ramsinnie-
men lehto tarjoaa vehmaan keitaan ul-
koilijoille. Suojeltuun lehtoon voi tutus-
tua pitkospuita pitkin. Lehdon reunassa 
on nuotiopaikka ja pysäköintipaikka. Toi-
sella puolen Ramsinniemeä, Koivulah-
della on nuotiopaikka.  

Ramsiniemen huvilat ovat pääosin yk-
sityiskäytössä. Yksityisiä huviloita käyte-
tään ympärivuotisina asuntoina tai va-

Nykytilanne

paa-ajanviettopaikkoina. Helsingin seu-
rakuntayhtymän ja yritysten omistamat 
huvilat ovat edustustiloina sekä virkis-
tys-, majoitus, koulutus- ja kokouskäy-
tössä. Helsingin kaupungin omistamat 
huvilat on vuokrattu: Kortvik on vuokrat-
tu Helsingin seurakuntayhtymän lähetys-
yhdistyksen kesäleiripaikaksi ja Rastber-
ga on vuokrattu yhdistysten vapaa-ajan-
viettopaikaksi.  

Kulkuyhteydet

Ramsinniementie kulkee Ramsinkan-
nakselta niemen päässä oleville huviloil-
le. Tien liikenne on vähäistä. Julkisilla kul-
kuneuvoilla pääsee joko Rastilan tai Vuo-
saaren metroasemilta liityntäbussilla lä-
hes Ramsinkannakselle. Ramsinniemen 
kärkeen ei pääse julkisilla kulkuneuvoilla.

Ramsinniemen virkistysreitistöverkos-
to koostuu luonnonsuojelualueen pitkos-
puureitistä, metsäpoluista, sekä Ramsin-
niementiestä. Virkistysreiteillä voi liikkua 
sekä kävellen tai pyöräillen. Talvisin Var-
tiokylänlahdella on luistinrata ja Ramsin-
niemeä kiertävät hiihtoladut.

Ramsinniemen  länsipuolella Ramsin-
salmen kautta Kallahdenselälle kulkee 

vesiväylä. Ramsinniemen ympäristössä 
on paljon sekä yksityisiä että kaupungin 
omistamia satamia, mutta Ramsinnie-
messä ei ole vierasvenesatamia eikä mui-
ta yleisiä rantautumispaikkoja. Vartiosaa-
reen, Satamasaareen ja Isoon Iiluotoon 
kulkee kesäisin yhteysalus Kauppatoril-
ta, mutta yhteyttä Ramsinniemeen ei ole.

Rakennettu ympäristö

Ramsinniemen vanhin rakennuskan-
ta on vuosisadan vaihteen huvila-asu-
tusta. Huvilat on rakennettu pääasial-
lisesti vuosina 1900–1925. Nämä huvi-
lat muodostavat noin kolmasosan Ram-
sinniemen nykyisestä rakennuskannas-
ta. Huviloiden rakentamisen jälkeen alu-
eelle on noussut eri vuosikymmenillä, lä-
hinnä 1940–1980-luvuilla, joukko vapaa-
ajan asuntoja sekä yritysten edustusra-
kennuksia.

Ympäristöhaitat

Ramsinniemen alueella ei ole merkittäviä 
ympäristöhaittoja. Paikallisia meluhäiriöi-
tä aiheuttaa liikenteen melu Vuosaaren 
sillalta ja ympäristön vesiliikenne.

Alueen omistussuhteet. Vihreällä  merkitty alue on kaupungin omistamaa.

Koivulahden nuotiopaikka
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Itä-Helsingin kulttuuripuisto ja siihen läheisesti liittyvät  keskeiset suunnittelualueet.  Ramsinniemi on merkittävässä asemassa Itä-Helsingin kulttuuripuistoa kehitettäessä. 

Itä-Helsingin kulttuuripuiston kehittämissuunnitelma 2012  KSV.

Ramsinniemen lähialueen satamat ja vesiväylät.



36 37Ramsinniemen maisemaselvitys Ramsinniemen maisemaselvitys

Yksityinen maanomistus

Kaupungin omistamat maa-alueet

Puistoksi kaavoitettu alue 
(kaupungin omistama)

Luonnonsuojelualue

Nykyiset rakennukset

Nuotiopaikat

Ramsinniementie

Luonnonsuojelualue

Kallahdenselkä

Meri-Rastila

Ramshytten

Rastberga

Solvik

Tallvik

Ramsinniementie 41

Ramsinniementie 40

Ramsinniementie 38

Soldis II 2/2

Soldis II 1/2

Torshag

Merihiekka

Kortvik Sommerro

Kortnäs

Iltala 2/2

Iltala 1/2

Ramsin-
niementie 18Vartiokylänlahti

Ramsinniemen nykytila ja maanomistus kartalla
Ramsinniemen nykytilanne, kesä 2013. Alueella on retkeilypolkuja ja itsetehtyjä nuotiopaikkoja. Monet yksityiset tontit on rajattu aidoilla ja porteilla. Kyltit opastavat kävi-

jöitä huviloille ja luonnonsuojelualueelle. Ramsinniementie on asfaltoitu ja valaistu osittain katuvaloin. Tonttien ulkopuolella Ramsinniemen maasto on luonnontilaista.

100m 300m
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Helsingin yleiskaavan 2050 visio, merellinen Helsinki -teemakartta. 2013 KSV

Suunnittelutilanne ja kaavoitus

 Maakuntakaava

Vuoden 2007 Uudenmaan maakunta-
kaavassa Ramsinniemen  ja Meri-Ras-
tilan alue on merkitty virkistysalueek-
si, jossa on luonnonsuojelualue. Ram-
sinniemeltä on merkitty viheryhteystar-
ve Kallahdenniemelle ja läheinen Meri-
Rastilan alue on merkitty virkistysalueek-
si. Uudenmaan maakuntakaavan 2. vai-
hemaakuntakaavassa Meri-Rastilan vir-
kistysalue on muutettu taajamatoiminto-
jen alueeksi, jonka läpi kulkee viheryhte-
ystarve. Maakuntavaltuusto hyväksyi 2. 
vaihemaakuntakaavan 20.3.2013. Par-
haillaan se on ympäristöministeriössä 
vahvistettavana. (Uudenmaan liitto) 

Uudenmaan kulttuuriympäristöselvi-
tyksessä (Missä maat on mainioimmat, 
2013) Kallahden, Ramsinniemen ja Uu-
telan muodostoma kokonaisuus on ar-
vioitu maakunnallisesti arvokkaaksi kult-
tuuriympäristöksi. Perusteluiksi arvioin-
nille on esitetty hyvin maisemassa hah-
mottuva ja säilynyt Kallahdenharju, se-
kä Helsingin höyrylaivareittien kesähuvi-
la-asutus.

Yleiskaava

Tällä hetkellä voimassa olevassa yleis-
kaavassa (Helsingin yleiskaava 2002) 
Ramsinniemi on suurimmaksi osaksi vir-
kistysaluetta. Ramsinniemen Kortnie-
mellä sijaitseva Stora Enson tontti sekä 
Suomen pankin omistamat tontit lähel-
lä Ramsinniemen kärkeä ovat hallinnon 
ja palveluiden aluetta. Ramsinlehto on 
luonnonsuojelualuetta. Ramsinkannak-
sella ja Ramsinniemellä sijaitsevat huvi-
la-alueet on osoitettu kulttuurihistorialli-
sesti, rakennustaiteellisesti ja maisema-
kulttuurin kannalta merkittäviksi alueiksi.  

Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
tossa on valmisteilla Helsingin yleiskaa-
va 2050. Uuden  yleiskaavan visio hyväk-
syttiin syksyllä 2013. Vision on tarkoitus 

muodostaa kuvaa tavoitteellisen tulevai-
suuden Helsingistä vuonna 2050. Tavoit-
teena on, että Yleiskaava 2050 on hy-
väksytty kaupunginvaltuustossa vuon-
na 2016.

Yleiskaavaa varten laaditussa väestö-
ennusteessa Helsingin seutu kasvaa noin 
600 000 asukkaalla vuoteen 2050 men-
nessä. Visiossa todetaan, että kaupun-
gistuminen jatkuu voimakkaana ja tu-
levaisuudesaa Helsingin alueelle täytyy 
suunnitella uusia asuinalueita ja samalla 
laajentaa urbaania kantakaupunkia.  Asu-
misen painospistealueiksi on esimerkik-
si merkitty Rastila ja Vartiosaari. Ramsin-
niemi on myös yksi mahdollinen uuden 
asuinalueen sijoituspaikka.

Visiossa todetaan, että tulevaisuudes-
sa Helsinki on raideliikenteeseen tukeu-

tuva verkostokaupunki, jonka pääkeskus 
ja kaupunginosien keskukset ovat yh-
distettyinä toisiinsa raideyhteyksillä. Uu-
dessa Helsigin yleiskaavan 2050 visiossa 
Ramsinniemen läpi kulkee pikaratitiotien 
runkolinja ja pyöräilyn laatukäytävä, jotka 
johtavat Helsingin keskustasta Kruunu-
vuorenrannan, Laajasalon ja Vartiosaaren 
kautta aina Vuosaaren asti.

Uudessa yleiskaavan visiossa Helsin-
ki on viherverkostokaupunki ja merikau-
punki. Virkistysalueet, meri ja virkistys-
palvelut ovat helposti saavutettavissa ja 
kaupunkimetsät ja toisaalla kulttuuriym-
päristöt ovat kaupungin vahvuus. Vision 
viherverkostosuunnitelmassa Ramsin-
niemen läpi kulkee rantareitti, joka ulot-
tuu Espoosta Helsingin rantojen kautta 
Sipooseen. Vartiokylänlahti on merkitty 

Helsingin vihersormet KSV.
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Yleiskaava 2002. Ramsinlehdon luonnonsuojelu on merkitty turkoosilla. Ramsinniemen ja Ramsinkannaksen hu-

vila-alueet on osoitettu kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemankulttuurinkannalta merkittävik-

si alueiksi (pystyviivoitetut alueet). Stora Enson tontti ja Suomen pankin tontit on merkitty hallinnon ja palvelui-

den alueeksi (vaalenapunaiset alueet). Yleiskaava 2050 on valmisteilla ja hyväksyttäneen vuonna 2016.

Maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmä 2013. Uudenmaan maakuntakaava 2007 (vahvistettu), Uudenmaan 

1. vaihemaakuntakaava (vahvistettu), Itä-Uudenmaan maakuntakaava (vahvistettu), Uudenmaan 3. vaihemaakun-

takaava (vahvistettu), Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava (hyväksytty). Ramsinniemi on merkitty virkistysalu-

eeksi ja viheryhteystarpeet on merkitty Vartionkylänlahdelle ja Kallahdenniemelle. 

sisälahden virkistyskokonaisuudeksi. 
Yleiskaavan vision merellinen Helsin-

ki -teemakartan mukaan Ramsinniemen 
alueen läpi kulkee saaristoraitiotie. Me-
rellinen solmukohta on merkitty Ramsin-
salmen kohdalle. Vartiosaareen ja Meri-
Rastilaan on merkitty merellistä asumis-
ta. Kallahdenselän puoleinen meri-  ja 
saaristoalue on merkitty Helsingin saaris-
tomereksi. Vartiokylänlahden puoleinen 
lahti on merkitty kartonolahtien verkos-
toksi.  (Helsingin yleiskaava, Visio 2050 
Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleiskaa-
va KSV, 2013)

Nykyinen kaavatilanne

Pääosa Ramsinniemestä on tällä hetkellä 
asemakaavoittamatonta. Alueella on ase-
makaava Kortniemessä ja Koivulahdes-
sa vuodelta 1979. Alue on opetustoin-
ta palvelevien rakennusten korttelialuet-
ta ja puistoaluetta. Asemakaavassa mää-
rätään säilytettäväksi rantaviiva luonnon-
mukaisena. 

Itä-Helsingin kulttuuripuisto

Ramsinniemen alue kuuluu Itä-Helsingin 
kulttuuripuistoon, joka on yksi Helsingin 
kuudesta vihersormesta. Helsingin kau-
pungin tavoitteena on kehittää vihersor-
mia maisemallisina ja toiminnallisina ko-
konaisuuksina. Itä-Helsingin kulttuuri-
puiston vahvuuksia ja erityispiirteinä on 
sen rikas ja monipuolinen kulttuurihisto-
ria sekä merellisyys. Tavoitteena on tule-
vaisuudessa, että kulttuuripuisto-teema 
alueella kehittyy ja siitä muodostuu yh-
tenäinen paikallista identiteettiä vahvis-
tava kokonaisuus. 

Ramsinniemi yhdessä Vartiosaaren 
kanssa on yksi Itä-Helsingin kulttuuri-
puiston ydinalueita. Alue on reitistöjen 
kannalta tärkeässä osassa. Nykyisin Itä-
Helsingin kulttuuripuiston itännalla ei ole 
yhteyttä, mutta mahdolliset siltayhteydet 
Laajasalosta Vartiosaareen ja Vartiosaa-
resta Ramsinniemeen avaisivat alueelle 
aivan uuden yhteyden. Itä-Helsingin kult-
tuuripuistosta on laadittu alueen arvoja 
ja ominaispiirteitä korostava kehittämis-
suunnitelma (Itä-Helsingin kulttuuripuis-
to, kehittämissuunnitelma, KSV 2012).

Itä-Helsingin kulttuuripuiston reittiehdotus: Rastilasta Vartiosaaren  

kautta Herttoniemeen.  Itä-Helsingin kulttuuripuiston kehittämis-

suunnitelma 2012 KSV
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Silta: pyöräily, jalankulku, 
huolto- ja pelastusajo
alikulkukorkeus min. 21m

Silta: ajoneuvot, joukkoliikenne, 
pyöräily, jalankulku
alikulkukorkeus noin 5m

Virkistysalueet 

Asuinalueet JoukkoliikenneViheryhteys

Rantareitti

Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet
KSLK 19.11.2013

Pyöräily, jalankulku
Kulttuurihistoriallisesti
arvokas asuin- ja virkistysalue

Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto, Vartiosaari-projekti

Kaupunkirakenne 
1. Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen, monipuolinen ja tiiviisti rakennettu saaristo-

kaupunginosa, jossa on sekä asumista että kaikkia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja  
vapaa-ajan toimintoja. 

2. Saari liitetään silloilla Laajasaloon ja Vuosaareen osaksi Itä-Helsinkiin tulevaisuudessa  
rakentuvaa merellisten kaupunginosien nauhaa. 

3. Suunnitellaan saaren rantavyöhykkeet ja silhuetti siten, että ne luovat uuden rikastavan  
kerrostuman Vartiokylänlahden maisemaan. Itäsaariston puoleinen rantamaisema pyritään 
säilyttämään vihreänä, mutta suurmaiseman silhuetissa rakentaminen voi näkyä.  

Mitoitus 
4. Vartiosaari suunnitellaan 5000–7000 asukkaalle, kerrosalatavoite on 250 000-350 000 k-m2. 

Asuminen 
5. Laadukkailla ja erityyppisillä asuinalueilla pyritään monipuoliseen väestörakenteeseen ja 

tarjotaan erilaisia asumisen vaihtoehtoja niin toteutus- ja hallintamuotojen kuin asunto- ja 
talotyyppien osalta. 

Työpaikat ja palvelut 
6. Alueen työpaikat painottuvat perinteisten palvelualojen ohella vapaa-aikaan, virkistykseen ja 

kulttuuriin. 
7. Julkiset ja kaupalliset palvelut mitoitetaan ja sijoitetaan ottaen huomioon Laajasalon palvelut 

ja niiden kehittäminen.  

Virkistys ja luonto 
8. Vartiosaari liitetään osaksi Itä-Helsingin kulttuuripuistoa ja sen virkistys- ja matkailupalveluja.  
9. Saaren arvokas kulttuuriympäristö ja monipuolinen luonto ovat virkistysalueiden suunnittelun 

lähtökohtana. 
10. Virkistysalueiden suunnittelussa painotetaan merellisyyttä. Saaren ympäri suunnitellaan 

luonto- ja huvilakulttuurikohteita hyödyntävä elämyksellinen rantareitti ja rantoja avataan  
julkiseen käyttöön. 

Liikenne 
11. Vartiosaaren joukkoliikenne suunnitellaan siten, että raitiotieyhteys keskustasta Kruunuvuo-

renrannan kautta voi jatkua Vartiosaareen. 
12. Vartiosaaren poikki suunnitellaan pyöräilyn ja jalankulun reitti, joka on osa laajempaa  

keskustasta Vuosaareen suunniteltua pyöräilyn laatukäytävää. 
13. Alueen pysäköinti perustuu kerrostalovaltaisilla alueilla pääosin laitospysäköintiin. 

Kaupunkikuva 
14. Pääosa uudisrakentamisesta suunnataan saaren keskiosiin, jossa tavoitteena on tiivis, 

maaston huomioiva ja näkymiä rannoille ja merelle tarjoava kukkulakaupunki. 
15. Rantavyöhykkeellä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan huvila-alueen puutarhamainen ilme ja 

ominaispiirteet ohjaavat asuin- ja virkistysalueen täydennysrakentamista. 
16. Julkinen kaupunkitila on laadukas, omaleimainen ja saaristokaupungin identiteettiä  

vahvistava. 

Ilmastonmuutos ja ekologia 
17. Viheralueiden huolellisella suunnittelulla, monipuolisella kasvillisuudella, viherkatoilla ym. 

kompensoidaan rakennettujen alueiden tuottamia kasvihuonepäästöjä ja luonnonvaraisen 
kasvillisuuden vähenemistä. 

18. Vaihtoehtoisia uusiutuvia energiamuotoja kuten aurinkoenergian käyttöä edistetään kiinteistö-
kohtaisin ratkaisuin. 

19. Puurakentamisen ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavien rakennusmateriaalien 
käyttöä pyritään edistämään.  

Vartiosaaren joukkoliikenne perustuu raitiotieyhtey-

teen. Vartiosaaren poikki suunnitellaan myös pyöräi-

lyn ja jalankulun reitti, joka on osa laajempaa keskus-

tasta Vuosaareen suunniteltua pyöräilyn laatukäytä-

vää.  Vartiosaaresta Ramsinniemeen reitti kulkisi uut-

taa siltaa pitkin. Vartiosaari  on tarkoitus liittää osaksi 

Itä-Helsingin kulttuuripuistoa ja sen virkistys- ja mat-

kailupalveluja. Vartiosaaren suunnitteluperiaatteet 

19.11.2013 KSV. 

Vartiosaaren suunnittelu

Ramsinniemen luoteispuolella sijaitsevan 
Vartiosaaren suunnittelu ja kehitys vai-
kuttaa myös Ramsinniemen tulevaisuu-
teen. Tulevat yhteydet ja uuden kaupun-
ginosan suunnittelu vaikuttavat oleelli-
sesti Ramsinniemen maankäytön suun-
nitteluun. Ramsinniemi on osa kaupun-
kisuunnitteluviraston Vartiosaari-projek-
tialuetta.

Helsingin yleiskaavassa 2002 Vartio-
saari merkittiin selvitysalueeksi (S), jonka 
maankäyttö ratkaistaan yleiskaavalla tai 
osayleiskaavalla. Vartiosaareen laaditaan 
parhaillaan osayleiskaavaa, jonka ehdo-
tus on tarkoitus käsitellä kaupunkisuun-
nittelulautakunnassa vuonna 2015. Var-
tiosaaren suunnittelua ohjaavat suunnit-
teluperiaatteet on jo hyväksytty kaupun-
kisuunnittelulautakunnassa 11.19.2013.

 Suunnitteluperiaatteiden mukaisesti  
Vartiosaaresta suunnitellaan 5000-7000 
asukkaalle omaleimainen, monipuolinen 
ja tiiviisti rakennettu saaristokaupungin-
osa, jossa on sekä asumista että kaik-
kia helsinkiläisiä palvelevia virkistys- ja 
vapaa-ajan toimintoja. Saari liitetään sil-
loilla Laajasaloon ja Vuosaareen osaksi 
Itä-Helsinkiin tulevaisuudessa rakentu-
vaa merellisten kaupunginosien nauhaa.  
Vartiosaaren joukkoliikenne perustuu rai-
tiotieyhteyteen keskustasta Kruunuvuo-

renrannan kautta kulkevaan raitiotieyh-
teyteen. Vuosaaren päässä kevyenliiken-
teen silta johtaa Vartiosaaresta Ramsin-
niemeen.

Tarkoituksena on suunnitella Vartio-
saaren rantavyöhykkeet ja silhuetti siten, 
että ne luovat uuden rikastavan kerrostu-
man Vartiokylänlahden maisemaan. Itä-
saariston puoleinen rantamaisema pyri-
tään säilyttämään vihreänä, mutta suur-
maiseman silhuetissa rakentaminen voi 
näkyä. 

Vartiosaaren suunnitteluperiaatteiden 
mukaisesti Vartiosaari liitetään osaksi Itä-
Helsingin kulttuuripuistoa ja sen virkis-
tys- ja matkailupalveluja. (Vartiosaaren 
osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet 
2013, KSV)

Ramsinsalmen sillan suunnittelu

Vartiosaaren osayleiskaavan suunnitte-
lun yhteydessä on laadittu Vartiosaaren 
silloista alustava viitesuunnitelma vuon-
na 2012, jonka tavoitteena on ollut tuot-
taa alustavat yleissuunnittelutasoiset vii-
tesuunnitelmat eri siltatyyppivaihtoeh-
doista Vartiosaaren länsipuolelle Repo-
salmen yli ja itäpuolelle Ransinsalmen yli.

Viitesuunnitelmassa on tutkittu Ram-
sinsalmen ylittävää pyöräily- ja kävely-
liikenteen siltaa, joka sijaitsee siten, et-
tä siltä voidaan johtaa kulkuyhteys Ram-

sinsalmentien päähän. Suunnitelmassa 
Ramsinsalmen sillan kokonaispituus on 
320 metriä. Sillan poikittaisleikkauksen 
kokonaisleveys on 8 metriä. Suunnitel-
massa siltaa voi kevyen liikenteen lisäksi 
kuormittaa myös huoltoliikenne ja pelas-
tusajoneuvot sammutuskalustolla.

Ramsinsalmen molemmat rannat 
ovat korkeita ja jyrkkiä. Silta voitaisiin 
sijoittaa paikkaan, jossa maaston omat 
muodot mahdollistavat sillan rakentami-
sen korkealle ilman kohtuuttoman suu-
ria pengerryksiä kummallakaan salmen 
puolella. Sillan vapaa alikulkukorkeus ve-
denkorkeuden tasosta +1,5 lukien on 
20 metriä. Alikulkukorkeus mahdollistaa 
alituksen purjeveneillä ja useilla muilla 
alustyypeillä. Salmessa kulkee 2,4 met-
rin väylä, mikä osaltaan rajoittaa alusten 
kokoa. 

Viitesuunnitelmassa esitetään Ram-
sinsalmen sillasta yksi mahdollinen kevy-
elle liikenteelle soveltuva vaihtoehto. Tu-
levaisuudessa rantaraitiotien linjaus sekä 
Vartiosaaren ja muiden lähialueiden ra-
kentaminen vaikuttavat merkittävästi sil-
lan suunnitteluun ja toteutumiseen. (Var-
tiosaaren sillat, alustava viitesuunnitelma 
2012 Fundatec Oy, Innovarch Oy, Trafix 
Oy, Vahanen OY, KSV)

Mahdollinen saaristoraitiotien linjaus ja tulevaa kaupunkirakennetta. 2013 KSV

Suunnitelma Ramsinsalmen sillasta on sovitettu valokuvaan. Silta on suunniteltu kävely- ja pyöräilysillaksi. Vartiosaaren sillat, alustava viitesuunnitelma 2012 KSV
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Yhteenveto

Ramsinniemi kokonaisuutena

Ramsinniemi on luonnonoloiltaan ja kult-
tuurihistorialtaan monipuolinen ja arvo-
kas kokonaisuus.  Alue kuuluu Itä-Helsin-
gin kulttuuripuistoon, joka on yksi Hel-
singin kuudesta vihersormesta. Helsin-
gin yleiskaavassa 2002 alue on kaavoi-
tettu virkistysalueeksi. Uudenmaan kult-
tuuriympäristöselvityksessä (Missä maat 
on mainioimmat, 2013) Kallahden, Ram-
sinniemen ja Uutelan muodostoma ko-
konaisuus on arvioitu maakunnallises-
ti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Tu-
levassa yleiskaavassa 2050 Ramsinnie-
meä tutkitaan mahdollisesti rakentami-
sen alueena.

Ramsinniemen maiseman ominais-
piirteitä ovat näyttävät vanhat havumet-
sät ja lakialueen laajat avokalliot sekä jää-
kauden muokkaama harjumainen maas-
to. Meri ja rannat ovat alueella tärkeässä 
asemassa. Suojaisan Vartiokylänlahden 
jyrkähköt kallio- ja ruovikkorannat sekä 
avomerenpuoleisen Kallahdenselän loi-
vat kivikko- ja hiekkarannat määrittävät 
alueen luonnetta. Ramsinniemen lehdon 
luonnosuojelualue on alueen arvokkain 
kasvillisuuskohde. Sen lisäksi alueella on 
neljä arvokasta kasvillisuuskohdetta se-
kä arvokkaita metsäkohteita. Ramsinnie-
men pohjoisranta on linnustollisesti arvo-
kasta aluetta ja alueella on myös merkit-
täviä  lepakkokohteita.

Ramsinkannaksen ja Ramsinniemen 
huvilat ovat kulttuurihistoriallisesti arvo-
kasta aluetta. Ramsinniemen huvila-alue 
liittyy Helsingin itäiseen saaristoon ja 
rannikolle 1800- luvun lopulla syntyneen 
huvila-asutuksen historiaan. Ramsinnie-
men rakennukset on inventoitu Kaupun-
kisuunnitteluviraston Ramsinniemen ra-
kennukset -selvityksessä vuonna 2007. 
Myös huviloiden puutarhat saattavat ol-
la puutarhataiteellisesti arvokkaita koko-
naisuuksia ja tarvitsevat jatkotutkimusta.

Lähialueiden kehitys

Ramsinniemen kehitykseen vaikuttaa 
oleellisesti lähialueiden kehitys. Kruu-
nunvuorenrannan ja Vartiosaaren tu-

levaisuus heijastuvat myös maankäy-
tön suunnitteluun Ramsinniemessä. Jos 
suunniteltu raitiotieyhteys Kalasatamas-
ta Kruunuvuorenrantaan ja siitä edelleen 
Laajassaloon ja Vartiosaareen toteutuu, 
on todennäköistä, että yhteyttä jatketaan 
Vuosaaren asti. Tällöin on myös ajankoh-
tiasta pohtia Ramsinniemen tulevaisuut-
ta joko virkistysalueena tai uutena raken-
nettuna kaupunginosana.

Yhteystarpeet

Tekeillä olevassa yleiskaavassa 2050 
Ramsinniemi liittyy merellisen Helsingin 
uusiin yhteystarpeisiin. Yleiskaavan visi-
ossa Ramsinniemen läpi kulkee pikara-
titiotien runkolinja ja pyöräilyn laatukäy-
tävä, jotka johtavat Helsingin keskustas-
ta Kruunuvuorenrannan, Laajasalon ja 
Vartiosaaren kautta aina Vuosaaren as-
ti. Vision viherverkostosuunnitelmassa 
Ramsinniemen läpi kulkee rantareitti, jo-
ka ulottuu Espoosta Helsingin rantojen 
kautta Sipooseen.

Myös Itä-Helsingin kulttuuripuiston 
kehittämissuunnitelmassa esitetään uu-
deksi virkistysreittien yhteystarpeeksi 
Vartiosaaren ja Ramsinniemen yhdistä-
mistä joko sillalla tai muulla yhteydellä. 
Uusi yhteys avaisi reittiyhteyksiä  kulttuu-
ripuiston itärannalle.

Vartiosaaren suunnitteluperiaatteissa 
on esitetty, että Vartiosaari liitetään sil-
loilla Laajasaloon ja Vuosaareen osak-
si Itä-Helsinkiin tulevaisuudessa raken-
tuvaa merellisten kaupunginosien nau-
haa. Vuosaaren päässä kevyenliiken-
teen silta johtaa Vartiosaaresta Ramsin-
niemeen. Vartiosaaren ja Ramsinniemen 
yhdistävästä sillasta on laadittu alustava 
viitesuunnitelma vuonna 2012. Ramsin-
salmen haasteena ovat vaikea maasto ja 
vilkas purjeveneiden käyttämä väylä Var-
tiökylänlahden venesatamiin.

Yhteys Vartiosaaren ja Ramsinniemen 
välillä avaisi uusi mahdollisuuksia alueel-
le ja lisäisi Ramsinniemen tunnettavuutta 
ja käyttöastetta. Yhteys vaikuttaisi oleel-
lisesti Ramsinniemen ja sen lähialueiden 
kehitykseen.

Ramsinniemen tulevaisuus

Ramsinniemi sijoittuu maantieteellisesti 
suurmaiseman rajalle  ja liikenneverkos-
tollisesti tärkeään paikkaan. Ramsinnie-
men kapea harjumainen niemi suurine 
korkeuseroineen on haastava suunnitte-
lualue, jonka tulevaa maankäyttöä tulee 
harkita tarkkaan. 

Ramsinniemen tulevaa maankäyttöä 
suunnittellessa tulee ottaa huomioon 
alueen erityispiirteet. Ramsinniemi on 
osa Itä-Helsingin kulttuuripuistoa ja sen 
liittymistä kulttuuripuistoon tulee tulevai-
suudessa entisestään parantaa. Alueella 
sijaitsevat luonnonsuojelualue sekä muut 
luontokohteet ovat arvokaita ja suunnit-
telussa huomioon otettavia. Kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaat huvila-alueet  ovat 
Helsingin huvila-asutuksen ydinalueita 
yhdessä Vartiosaaren huviloiden kanssa. 
Huvilakulttuuri on tärkeää säilyttää näky-
vänä osana Ramsinniemeä.

Ramsinniemen rannoilla yhdessä Var-
tiosaaren  rantojen kanssa on oleellinen 
merkitys koko itäisen saariston vihreään 
julkisivuun. Vartiosaaren suunnittelupe-
riaatteissa ohjeistetaan suunnittelemaan 
Vartiosaaren rantavyöhykkeet ja silhuet-
ti siten, että ne luovat uuden rikastavan 
kerrostuman Vartiokylänlahden maise-
maan. Itäsaariston puoleinen rantamai-
sema pyritään säilyttämään vihreänä, 
mutta suurmaiseman silhuetissa raken-
taminen voi näkyä. Jos Ramsinniemeä 
tullaan tulevaisuudessa rakentamaan tu-
lisi alueen suunnittelussa noudattaa Var-
tiosaaren suunnitteluperiaatteiden mu-
kaista vihreän rantamaiseman säilyttä-
mistä Itä-saariston puolella. 

Ramsinniemeen kohdistuu tulevai-
suudessa paljon muutospaineita uusien 
rakentuvien kaupunginosien ja laajentu-
vien liikenneverkostojen myötä. On tär-
keää, että alueen arvokkaat kerrostumat 
jääkauden muovaamasta maastosta hu-
vilaelämään ovat näkyvissä myös tulevai-
suudessa.  

Koivunokka Kallahdenselän puoleisella rannalla.
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Ramsinniemen tulevaisuus on avoin. Vartiosaaren ja muiden lähialueiden suunnitelmat vaikuttavat tulevaisuudessa myös Ramsinniemen maankäytön suunnitteluun. Yhteys 

siltoja pitkin  Vuosaaresta aina Kalasatamaan asti avaisi uusia mahdollisuuksia myös Ramsinniemessä.

Kallahdenselkä

Meri-Rastila

Luonnonsuojelualue

Luonnonsuojelualue

Kulttuurihistoriallisesti arvokas 
huvila-alue, täydennysraken-
taminen mahdollista kulttuurihis-
torialliset arvot huomioiden

Arvokkaat kasvillisuuskohteet

Suurmaiseman raja

Vartiokylänlahti

Yhteystarve

Itä-Helsingin kulttuuripuiston
viitteellinen virkistysreittiyhteys

mahdolliset rakentamisen alueet

Rahakirstu

Ramsin-
salmi

Pikku
Kortlahti

Kortniemi

Koivulahti

Kortlahti

Koivunokka

Rastasniemi

Ramsinniemen suunnittelun lähtökohdat kartalla

Visio Ramsinsalmen sillasta. KSV

100m 300m
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ja YB : 20 / 86

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 
Vuosaari - kaupunki meren rannalla, 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja, esite

Meri-Rastilan Länsirannan maisema- 
ja virkistysalueselvitys Kaupunkisuun-
nitteluvirasto 2003/2006 

Ramsinniemen rakennukset Kaupun-
kisuunnitteluvirasto 2007

Itä-Helsingin kulttuuripuisto, kehittä-
missuunnitelma, Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto 2012

Vartiosaaren osayleiskaavan suunnit-
teluperiaatteet Kaupunkisuunnitteluvi-
rasto 2013

Vartiosaaren sillat, alustava viite-
suunnitelma 2012 Fundatec Oy, Inno-
varch Oy, Trafix Oy, Vahanen OY, Kau-
punkisuunnitteluvirasto

Helsingin yleiskaava 2002, Kaupunki-
suunnitteluvirasto

Helsingin yleiskaava, Visio 2050 
Kaupunkikaava - Helsingin uusi yleis-
kaava, Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2013

Tietokannat 

Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Luontotietojärjestelmä

Helsingin kaupunki Karttapalvelu

Kartta-aineistot

Kartta: Helsingin kaupunki kiinteistötoi-
misto 1947 Kiinteistökartta karttaleh-
ti 65 mittakaava 1:10 000 Helsingin 
kaupungin kiinteistötoimiston maanmit-
tausja kartastotöiden osasto

Kartta: Loqvist, W., Wikström, W. 1935 
Helsingin varuskuntakartta (Itäinen) 
6675 / 85 24o 553 / 63 1: 24 000, Maa 
mittaushallituksen topografinen toimisto

Kartta: Helsingin pitäjän kartta 1933

Kartta: Mitattu vuosina 1872-1873 Uu-
denmaan lääniä, Helsingin kihlakun-
taa Lehti 30 Rivi VI 1:24 000

Kartta: Helsingin ulkoilukartta 2014 
Helsingin kaupungin liikuntavirasto

Helsingin kaupunki kiinteistövirasto Il-
makuvat lehti K4, Helsingin kaupungin 
kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto

Haastattelut

Suullinen lähde: Geologi Maija Haavis-
to-Hyvärinen, fil. maist. Geologian tutki-
muskeskus, maastokäynti 18.6.2003
puh. 020 550 2345

Suullinen lähde: Tutkija Päivi Maaranen, 
fil. lis. Museovirasto, maastokäynti
7.8.2003 puh. 09 4050 9328

Suullinen lähde: Stora Enson huvilan
kiinteistönhoitaja Mauno Näätänen, 
maastokäynti 6.6.2003

Muut tietolähteet

Uudenmaan maakuntakaava ja vai-
hemaakuntakaavat Uudenmaan liitto

Uudenmaan kultuuriympäristöselvi-
tys, Missä maat on mainioimmat, Uu-
denmaan liitto 2013

Lähteet

Helsingin kaupungin maanmittausosasto 1947,
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Tekijät
toimitus maisema-arkktiehtiharjoittelija Hertta Ahvenainen, ohjaus maisema-
arkkitehti Niina Strengell ja arkkitehti Ritva Luoto, lähtömateriaali (materiaali kerätty 

2003-2006) maisema-arkkitehtiharjoittelija Katariina Rautio ja arkkitehti Keiko Yoshizaki-

Tyrkkö

Nimike
RAMSINNIEMEN MAISEMASELVITYS

Sarjan nimike
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston selvityksiä 2014:3

Tiivistelmä
Ramsinniemen maisemaselvityksen tarkoituksena on antaa yleispiirteinen kuvaus 
Ramsinniemestä sen maiseman näkökulmasta. Selvitykseen sisältyy katsaus alueen 
historiallisiin vaiheisiin sekä kuvaus sen maisemarakenteesta, maiseman erityispiir-
teistä ja merkittävistä luontokohteista. Selvityksessä esitellään Ramsinniemi osa-alu-
eittain sekä selvitetään alueen suunnittelutilanne. Ramsinniemen kulttuuriympäris-
töä ja rakennuksia on inventoitu  jo aiemmin Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
vuonna 2007 julkaistussa selvityksessä Ramsinniemen rakennukset. Ramsinniemen 
maisemaselvitys pyrkii selvittämään mahdollisimman kattavasti alueen arvoja ja omi-
naispiirteitä tulevaa kaavoitusta varten.

Ramsinniemi sijaitsee Itä-Helsingissä, Vuosaaren kaupunginosassa. Alue kuuluu 
Itä-Helsingin kulttuuripuistoon, joka on yksi Helsingin kuudesta vihersormesta. Hel-
singin yleiskaavassa 2002 alue on kaavoitettu virkistysalueeksi. Uudenmaan kulttuu-
riympäristöselvityksessä (Missä maat on mainioimmat, 2013) Kallahden, Ramsinnie-
men ja Uutelan muodostoma kokonaisuus on arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi 
kulttuuriympäristöksi. Tekeillä olevassa yleiskaavassa 2050 Ramsinniemi liittyy me-
rellisen Helsingin uusiin yhteystarpeisiin.

Ramsinniemen maiseman omimaispiirteitä ovat näyttävät vanhat havumetsät ja la-
kialueen laajat avokalliot sekä jääkauden muokkaama maasto. Meri ja rannat ovat alu-
eella tärkeässä asemassa. Suojaisan Vartiokylänlahden jyrkähköt kallio- ja ruovikko-
rannat sekä avomerenpuoleisen Kallahdenselän loivat kivikko- ja hiekkarannat mää-
rittävät alueen luonnetta. Ramsinniemessä on yksi luonnonsuojelualue sekä muita 
arvokkaita kasvillisuus- ja metsäkohteita. Alueella on myös arvokkaan linnuston alue 
sekä lepakkokohteita. 

Ramsinniemi on kulttuurihistoriallisesti merkittävää aluetta. Ramsinniemen huvi-
la-alue liittyy Helsingin itäiseen saaristoon ja rannikolle 1800-luvun lopulla syntyneen 
huvila-asutuksen historiaan.  Vuosaaren kaunis luonto ja kehittyvä höyrylaivaliiken-
ne edisti huvilakulttuurin syntyä alueella. Ramsinniemen huviloiden suunnittelijoina 
oli nimekkäitä arkkitehteja, kuten Lars Sonck, Selim A. Linqvist ja Alvar Aalto. Myös 
huviloiden puutarhat ovat osin puutarhahistoriallisesti arvokkaita kokonaisuuksia.

Asiasanat
HELSINKI, VUOSAARI, RAMSINNIEMI, VARTIOSAARI, MAISEMASELVITYS

Kuvailulehti

Vartiokylänlahden puoleinen ranta Rastasniemessä.
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Muita Ramsinniemeä koskevia 
julkaisuja:

Ramsinniemen rakennukset (2007 KSV) http://www.
hel.fi /hel2/ksv/julkaisut/julk_2007-9.pdf

Lähialueita koskevia julkaisuja:

Vartiosaaren maisemaselvitys (2011 KSV)
http://www.hel.fi /hel2/ksv/Aineistot/Projektialueet/
vartiosaari/vartiosaari_maisemaselvitys_2011.pdf

Vartiosaaren kulttuuriympäristöselvitys (2003 KSV)
http://www.hel.fi /hel2/ksv/julkaisut/julk_2013-2.
pdf

Itä-Helsingin kulttuuripuiston 
kehittämissuunnitelma ( 2012 KSV)
http://www.hel.fi /hel2/ksv/julkaisut/aos_2012-1.pdf

Helsingin yleiskaavaa 2050 koskevia 
julkaisuja:

Meri-Helsinki yleiskaavassa (2013 KSV)
http://www.hel.fi /hel2/ksv/julkaisut/yos_2013-18.
pdf

Helsingin viher- ja virkistysalueet ja kaupunkiluonto 
(2013 KSV)
http://www.hel.fi /hel2/ksv/julkaisut/yos_2013-15.
pdf


