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Johdanto

Ramsinniemen huvila-alue liittyy Helsin-
gin itäiseen saaristoon ja rannikolle 1800-
luvun lopulla syntyneen huvila-asutuk-
sen historiaan. Vuosaaren kaunis luonto 
oli otollista maastoa huvila-asutukselle ja 
kehittyvä höyrylaivaliikenne edisti huviloi-
den kysyntää.

Vuosaaren ensimmäiset huvilapalstat 
erotettiin Nordsjön ja Rastbölen kartanoi-

Ramsinniemi, ote Senaatin kartasta, mitattu 1872–73.

den maista 1800 - 1900 -lukujen vaihtees-
sa. Ramsinniemellä tilat lohkottiin Rast-
bölen kartanosta, kantatila N:o 3. Erityi-
sen runsaasti palstoitusta tehtiin vuosien 
1907–1912 aikana. Vuoteen 1912 men-
nessä suurin osa tiloista oli lohkottu ny-
kyiseen muotoonsa. Sen jälkeen tapahtu-
neet rajojen muutokset ovat olleet yleen-
sä varsin pieniä. 1940–1970-luvun suur-
yritysten kiinnostus rakentaa virkistys- ja 
koulutuskeskuksia kaupungin laita-alueel-
le toi Ramsinniemelle Enso-Gutzeit Oy:n 
ja Suomen pankin vapaa-ajanviettopaik-
koja. Enso-Gutzeitia varten kurssikeskuk-
sen asemakaava laadittiin vuonna 1979, 
mutta mittavaa kurssikeskusta ei kuiten-
kaan toteutettu. Alue säilyi huvilaympä-
ristönä pienimuotoisine rakennuksineen 
nykypäivään saakka.

Ramsinniemen rakennusten suunnitte-
lijoina oli nimekkäitä arkkitehteja. Muun 
muassa. Lars Sonck suunnitteli hirsihuvi-
lan Karl Stockmannille, Selim A. Lindqvist 
Tallvikin huvilan ja Alvar Aalto Enso-Gut-
zeit Oy:n henkilökunnan vapaa-ajanviet-
torakennuksen ja saunan.

4



Ote kaaviokuvasta paikallisliikenteen höyryveneitten 

reiteistä. Erkki Riimala, Höyryä Helsingin vesillä. Kart-

taan on lisätty paikkojen nimiä.

Höyrylaivaliikenne Puotilaan ja Vuosaareen.

Ensimmäinen asutus
1860-luvun puolivälissä oli annettu asetus, 
joka salli rälssi- ja perintötilojen lohkomi-
sen. Tämä mahdollisti huvilatonttien hank-
kimisen. Lopullisesti maanosittaminen va-
pautui 1895. Ennen noita uudistuksia mai-
ta sai vain vuokrata. Maan osituslainsää-
dännön vapautuksella ja joukkoliikenteen 
aloittamisella luotiin tärkeimmät edellytyk-
set huvila- ja esikaupunkialueiden syntymi-
selle. (Helsingin Vuosaari Nordsjö)

Vuoden 1872–73 Senaatin kartassa 
Ramsinniemellä (Ramsjöudd) on merkit-
tynä yksi rakennus Kortlahden rannalla 
Kortvikin kohdalla. Torolf Lassenius kir-
joittaa, että Axel Förströmin poika kertoi 
syntyneensä Rastilan kalastajantorpassa 
Kortlahden Vartiokylän puoleisella ran-
nalla. Axel Förström oli syntynyt 1864 ja 
oli Rastilan alaisena kalastajana ainakin 
vuonna 1900. Tämän maininnan mukai-
sesti Senaatin kartalle merkitty Ramsin-
niemen ensimmäinen rakennus lienee 
Rastilan kalastajatorppa.

Höyrylaivaliikenne
Kaupunkilaisten kiinnostus kesänviettoon 
Vuosaaressa heräsi höyrylaivareittien li-
sääntymisen myötä. Vuonna 1857 asetet-
tiin liikenteeseen siipiratasalus Borgå, ja 
1857 seurasi s/s Sibbo. T. Lassenius kir-
joittaa, että näiden molempien voi olettaa 
laskeneen laituriin tai jättäneen matkusta-
jia Vuosaareen. Laajasalon kanava avat-
tiin 1873, jolloin laivamatka kaupungista 
Vuosaareen lyheni ja tuli turvallisemmak-
si. Kanavan rakensivat Puotilan, Rastilan, 
Laajasalon, Strömsin, Borgsin (Mellunky-
lä), Schulmanin (Fallbacka) ja Vuosaaren 
kartanot. A.M. Lasseniusta koskevassa 
kohdassa kerrotaan, että vuonna 875 sii-
piratashöyrylaiva nimeltään ILO liikennöi 
Puotilanlahtea Kortvikiin asti. E. Riimalan 
mukaan vuodesta 1892 lähtien IDUN-ni-
minen laiva poikkesi Vartiokylään.

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 rakennettu 
puurunkoinen moottorialus Senta. Senta 
on ollut liikenteessä ja käynyt Kortnäsis-
sä ainakin 1950-luvulle asti.

Maanteitse hevoskyyti kesti kaupun-
gista Vuosaareen Malmin ja Viikin kautta 
kuusikin tuntia, mutta höyrylaivalla se tait-
tui noin tunnissa. Laivalla oli myös paljon 
helpompaa kuljettaa suurta määrää tava-
roita perheen siirtyessä kesänviettoon hu-
vilalle koko kesän ajaksi.

Ensimmäinen huvila ja palstoitus
Insinööri W.O. Lillen vuonna 1890 laati-
massa Villa Kortvikin suunnitelmassa on 
majan kokoinen rakennus merkittynä sa-
massa paikassa kuin Senaatin kartassa. 

BOTBY

NORDSJÖ

Botby gård

Marudd

Kasberget

Ströms gård

Tammelund

Edishem

Uppby

Kanalen
Vårdö

Brändholmen

Kallvik
Ramsjöudden

Kortnäs

Kortvik
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Villa Kortvikin suunnitelmassa on lisäk-
si kookas huvila etelämpänä ja paviljon-
ki kallioniemellä. Villa Kortvik sai palstoi-
tuksessa tilanumeron 3:2, joten se on to-
dennäköisemmin Ramsinniemen ensim-
mäinen huvila.

Vuonna 1906 Ramsinniemellä lohkot-
tiin isojaossa tiloja 16 kpl (3:1 – 3:16) 
Rastilan maasta ja ne laitettiin myyntiin. 
Näiden tilojen nimiä olivat esimerkiksi; ti-
la 3:1 Stora Hamholmen, tila 3:2 Kortvik, 
tila 3:3 Iltala, tila 3:4 Sjötorp, tila 3:5 Kort-
näs ja tila 3:15 Furuborg. Stora Hamhol-
menin sijainti on epäselvä, todennäköi-
sesti se ei ole ollut Ramsinniemellä. Sto-
ra Hamholmenia ja Sjötorpia lukuun otta-
matta tilat ovat vieläkin olemassa Ram-
sinniemen tyvessä. Tilojen myyntihinnat 
oli lueteltu maarekisterissä. Esimerkik-
si Soldis-niminen tila maksoi lääninhal-
lituksen arkiston hintaluettelon mukaan 
3500 mk.

Soldis ja Karl Stockmann
Karl Stockmann osti Ramsinniemen kär-
jen tilan lounaaseen viettävältä hyvältä nä-
köalapaikalta, jonka rannan edustalla on 
pieni viehättävä saari. 1,8 ha:n kokoinen 
Soldis-niminen tila on mitattu ja palstoi-
tettu vuonna 1906. Se on viety maare-
kisteriin vuonna 1908. Tilan numero oli 
3:7, ja siihen kuuluivat suurelta osin nykyi-
set tilat 3:96, 3:126 ja 3:127. Soldis-nimi-
sen tilan rajat muuttuivat useasti. Vuonna 

1908 tapahtuneella palstoituksella muo-
dostettiin Soldis ja Soldis A (3:6), jotka oli-
vat suunnilleen nykyisten 3:127 ja 3:127:n 
kohdalla. Samana vuonna tämän itäpuo-
lelle lohkotut Gertebo (3:9), suunnilleen 
nykyinen 3:100, ja Tallvik (3:8), nykyiset 
3:37, 3:136, 3:274 ja 3:298, vietiin rekis-
teriin. Villa Procopéta (3:10) varten pals-
toitus tapahtui vuonna 1909 ja se on vie-
ty rekisteriin vuonna 1910, jolloin Torshag 
(3:12) ja Solbacken (3:11) myös rekiste-
röitiin. Näistä tiloista suurin osa oli Stock-
mannin suvun omistuksessa ja ne raken-
nettiin kesänviettopaikaksi.

Vuoden 1910 Helsingin ympäristökar-
tassa Ramsinniemelle (Ramsjön niemi) on 
merkitty jo neljä rakennusta. Kartassa on 
merkittyinä myös laivareitit, laituri näkyy 
Kortlahdella Ramsinniemellä.

Vuonna 1912 Rastilan maita Ramsin-
niemellä lohkottiin lisää, silloin muodos-
tettiin tilat 3:17 – 3:32. Tällöin niemellä ja 
sen tyvessä oli yhteensä 29 tilaa. Kartas-
ta puuttuivat tilanumerot 3:1, 3:4 ja 3:13. 
Uudet tilat jäivät nykypäivään saakka ra-
kentamatta lukuun ottamatta niemen ty-
vessä sijaitsevaa tilaa 3:32.

Vuonna 1912 myös Soldis B rekiste-
röitiin. Vuonna 1924 Soldiksen tilat oli-
vat lohkottuina edelleen Soldis A, B, C, 
D:ksi. Soldis A (3:97) oli suunnilleen ny-
kyinen tila 3:127, Soldis B (3:98) suun-
nilleen nykyinen 3:126 ja Soldis C (3:99) 
suunnilleen nykyinen 3:268, ja nämä oli-
vat Stockmannin perheen yhteisomis-

Ote Helsingin ympäristökartasta 1910.

Palstoituskartta 1912 ja ensimmäiset rekisteröinti-

vuodet.
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tuksessa. Soldis D (3:96) oli nykyinen 
Ramshyttan ja se tuli Zachariassenin su-
vun omistukseen. Soldis-tilojen rajojen 
tarkistukset jatkuvat vielä ainakin 1940-
luvun loppuun asti.

Ympäristön huvilarakennuksia
Kun Ramsinniemellä oli vilkas rakentami-
sen kausi, muillakin Vuosaaren ranta-alu-
eilla rakennettiin paljon huviloita. Ramsin-
niemen läheisyydessä olevia huomatta-
via huvilarakennuksia on esimerkiksi Vil-
la Harbo. Huvilan rakennutti saksalainen 
arkkitehti Fritz Lüsch omalle perheelleen v. 
1912. Kaksikerroksinen kansallisromant-
tinen huvila on rakennettu tummaksi kä-
sitellyistä hirsistä ja siinä on huomatta-
van korkea pyramidimainen aumakatto. 
Tyylillisesti se liittyy 1900-luvun alun ro-
manttisten erämaahuviloiden joukkoon. 
Fritz (Friedrich) Lüschin mainitaan tulleen 
Suomeen tunnetun arkkitehdin Selim A. 
Lindqvistin kutsusta ja toimineen tämän 
avustajana. Lüschit asuivat Helsingissä 
1903–1915. Ensimmäisen maailmanso-
dan vuoksi perhe muutti Ruotsiin. Hel-
singin kaupungin omistukseen huvila tu-
li 1975, ja se muutettiin ympärivuotiseen 
käyttöön. Vuodesta 2004 se on ollut yk-
sityisomistuksessa.

Villa Harbon naapurina on Villa Berg-
backa eli Villa Schetelig. Huvilan raken-
nutti Oscar Schetelig noin vuonna 1912. 
Schetelig oli puutarhakasviliikkeen omis-
taja. Huvilan suunnittelijasta ei ole varmaa 
tietoa. Kaksikerroksinen huvila sijaitsee lä-
hellä jyrkkää kalliota. Hirsirunkoinen huvila 
on ollut vain kesäkäytössä ja siinä on yksi-
kertaiset ikkunat. Huvilan ensimmäisessä 
kerroksessa on pysty rimavuoraus ja toi-
nen kerros on verhottu paanuilla. Huvilan 
merenpuoleisella sivulla on kivetty teras-
si. Scheteligin perhe muutti Saksaan so-
dan sytyttyä 1914. Useiden omistajavaih-
dosten jälkeen huvila siirtyi Helsingin kau-
pungin omistukseen 1975.

Ramsinniemen tyven tuntumassa Fu-
ruborgin tilalla on entinen Rosenlewin hu-
vila. Suurikokoinen puinen jugendtyylinen 
2-kerroksinen huvila on 1910-luvulta. Ra-
kennuksessa on ilmeikäs tiilinen taitekat-
to ja siinä on paljon pieniruutuisia ikku-
noita vapaasti julkisivussa sommiteltuna. 
Nykyisin huvila on Unitas-pankin edus-
tustilana.

Ote Helsingin pitäjänkartasta 1933. Niemen vanhim-

mat 12 huvilaa oli rakennettu vuoteen 1933 mennes-

sä. Laivaväylä on merkitty Kortnäsiin asti. Laitureita 

näkyy kartassa useita (9–10 kpl).

Helsingin osoitekartta 1957.

Huvilat yhdessä muodostavat kulttuu-
rihistoriallisesti ja arkkitehtonisesti arvok-
kaan kokonaisuuden.

Ramsinniemen huvilat
Huvilarakentamisen vilkas kausi oli vuosi-
na 1907–1912. Noin viiden vuoden aika-
na kuusi varsinaista huvilaa rakennettiin 
niemen kärjen puolelle. Suurin osa nie-
men huviloista rakennettiin 1940-lukuun 
mennessä. Huviloista komeimmat ovat 
Lars Sonckin Karl Stockmannille suun-
nittelema hirsirakennus vuodelta 1907 ja 
Selim A. Lindqvistin Tallvikin tilalle suun-
nitelma jugendtyylinen rapattu rakennus 
myös vuodelta 1907.

Suuryritysten koulutus- ja virkistyskes-
kusten rakentaminen yleistyi 1950-luvun 
lopulla ja kesti 1970-luvulle asti. Enso-Gut-
zeit Oy ja Suomen Pankki hankkivat tilat 
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Ramsinniemeltä tähän tarkoitukseen. En-
so-Gutzeit osti Kortvikin tilan numero 3:2 
rekisterin mukaan vuonna 1948. Yhtiön 
johtaja vuorineuvos Risto Lehtinen raken-
nutti sinne aikaansa nähden modernin hu-
vilan rekisterin mukaan vuonna 1947. Ti-
la toimi myös Enso-Gutzeitin henkilökun-
nan virkistyspaikkana vuoteen 1980 saak-
ka, jolloin Enso-Gutzeit ja kaupunki teki-
vät maanvaihdokset viereisen tilan, Ilta-
lan (3:3) kanssa. Iltala on asemakaavoitet-
tu vuonna 1979 Enso-Gutzeitin kurssikes-
kusta varten, jota varten on varattu raken-
nusoikeutta 4 500 k-m2. Yhtiö on raken-
nuttanut alueelle Olympiavuonna nykyi-
sin henkilökunnan vapaa-ajanviettopaik-
kana toimivan rakennuksen ja rantasau-
nan. Arkkitehtina oli Alvar Aalto. Laaja-
mittaista kurssikeskusta ei alueelle kui-
tenkaan toteutettu.

Suomen Pankki hankki Soldis ll, entiset 
Gertebon ja Torshagin (tilat 3:12, 3:100) 
henkilökunnan virkistyskäyttöön vuon-
na 1974. Karl Stockmannin tyttärelleen 
rakennuttamat Gartebon suuret huvilat 
ovat rakennushallituksen johtaja arkkiteh-
ti Magnus Schjerfbeckin suunnittelemia. 
Ne muutettiin Suomen Pankin aikana ra-
vintolaksi ja kokoustiloiksi. Myöhemmin 

Muutamat niistä ovat nimekkäiden arkki-
tehtien suunnittelemia, mutta myös muun 
rakennuskannan joukossa on kohteita, jot-
ka ilmentävät laadukkaasti aikakautensa ra-
kennustaiteellisia ihanteita.

Alueella on myös useita pienempiä tai 
suurempia ympäristökokonaisuuksia, ra-
kennusryhmiä ja pihapiirejä, jotka ovat ar-
vokkaita sellaisinaan, vaikkei yksittäisillä 
rakennuksilla olisi suurempaa arkkitehto-
nista merkitystä. Alueen historiaan kuu-
luvat yksityisten perheiden 1800–1900 
vuosisadanvaihteen tienoilla kesänviet-
topaikakseen rakennuttamat huvilat sa-
moin kuin uudemmat, liikeyritysten hen-
kilökunnan vapaa-ajanviettoa ja koulutus-
tarpeita varten rakennuttamat kokonai-
suudet. Arvioitaessa kohteiden kulttuu-
rihistoriallista merkitystä on myös tämä 
paikallinen alueen käyttöön liittyvä histo-
ria sekä eri-ikäisten kerrostumien vaiku-
tus otettu huomioon.

Kaikista Ramsinniemen rakennuksista 
on kerrottu tarkemmin kortisto-osan tila-
kohtaisten selostusten kohdalla. Kohtei-
den yhteydessä on arvioitu niiden raken-
nustaiteellista ja historiallista arvoa sekä 
merkittävyyttä ympäristön kannalta. Ar-
vioinnin perusteella on annettu kutakin 
rakennusta tai rakennusryhmää koske-
via suosituksia käytettäväksi lähtökohta-
na asemakaavoituksessa. Niitä tulee kui-
tenkin tarkentaa kaavan laatimisen ajan-
kohtaistuessa esim. rakennusten kunnon 
ja käyttömahdollisuuksien osalta.

Ramsinniemen maisemaa ja virkistys-
aluetta on selvitetty Ramsinniemi ja Me-
ri-Rastilan länsiranta, maisema- ja virkis-
tysalueselvityksessä, kaupunkisuunnit-
teluviraston kaavoitusosaston selvityk-
siä 2003.

Selvitystyön on tehnyt Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston Vuosaari-projek-
tin arkkitehti Keiko Yoshizaki-Tyrkkö. Koh-
teiden rakennustaiteellisen, historiallisen 
ja ympäristöllisen merkityksen arviointiin 
on osallistunut kaupunkisuunnitteluviras-
ton rakennussuojelun asiantuntija arkki-
tehti Leena Makkonen ja kaupunginmuse-
on tutkija Sari Saresto. Kenttätyö on teh-
ty vuosina 2003 ja 2006.

Virastokartta 2006.

tilalle rakennuskantaa täydennettiin, lisä-
rakennukset ovat matalia ja huvilaympä-
ristön mittakaavaan sovitettuja.

Ramsinniemellä on lisäksi Vuosaaren 
seurakunnan nykyisin käyttämä pienimuo-
toinen leiri- ja virkistyskeskus, entisen Vil-
la Procopén tila.

Vuonna 2006 Ramsinniemen tiloista 
suurin osa on kaupungin omistuksessa. 
Rakentamattomat tilat ovat virkistyskäy-
tössä tai luonnonsuojelualuetta. Raken-
nettuja tiloja on yhteensä 15, joista 13 on 
yksityisten omistuksissa. Tiloista kuusi on 
yhteisöjen kesänviettopaikkoina ja seitse-
män yksityisten omistajien ympärivuoti-
sessa asuinkäytössä tai kesähuviloina.

Ramsinniemen rakennuskanta muodos-
taa yhdessä Ramsinrannan ja Kallahden-
niemen huviloiden kanssa merenrantaan 
sijoittuvan ainutlaatuisen huvilakulttuurin 
kokonaisuuden. Lisäksi rakennuskantaan 
kuuluu yritysten rakennuttamia vapaa-ajan-
viettoon liittyviä rakennuksia. Ramsinnie-
men rakennuskanta on suhteellisen pieni-
muotoista ja vehreään rinnemaastoon hy-
vin sovitettua. Paitsi kokonaisuus, myös 
useat yksittäiset rakennukset ovat ympä-
ristön kannalta merkittäviä. Monet raken-
nuksista ovat arkkitehtonisesti arvokkaita. 
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1. Ramsinniementie 18
3:57,.3:186,.3:187

Pikku Kortlahden rannalla Ramsinkannak-
sen itäpuolella sijaitsee tila, jonka päära-
kennus on 1935 valmistunut, nykyisin 
Oy Transmeri Ab:n hallussa oleva huvi-
la. Päärakennuksen lisäksi tilalla on ran-
tasauna laitureineen sekä muutama pie-

nempi talousrakennus. Huvila on erittäin 
hyvin säilynyt lähes alkuperäisasussaan. 
Yksikerroksisen huvilan julkisivut ovat ra-
patut, ja siinä on vaihtelevan maaston ta-
kia korkeudeltaan vaihteleva luonnonkivi-
nen sokkeli. Rakennuksessa on erimuotoi-
sia vihreäpuitteisia ikkunoita, pääasiassa 
ne ovat pieniruutuisia ja niissä on vihre-
äksi maalatut ikkunaluukut. Meren puolel-
la on osittain lasitettu veranta. Pääsisään-
käynti on mantereen puolelta puolipyöre-
än luonnonkiviportaikon kautta. Maalaa-
maton puinen ulko-ovi on leikkauksin ku-
vioitu. Rakennuksessa on olohuone, jos-
sa on kookas takka, sekä keittiö ja muu-
tamia pieniä makuuhuoneita. Lisäksi ta-
lossa on kellari.

Huvilan rakennuttaja oli nykyisen omis-
tajan antamien tietojen mukaan norjalai-
nen Harry Salvesen, ja sen suunnitteli ark-
kitehti Artur Kullman. Didrichsenin per-
he hankki huvilan kesänviettopaikakseen 
1950-luvulla. Nykyisin se toimii paitsi per-
heen vapaa-ajanviettopaikkana myös su-
vun yrityksen Oy Transmeri Ab:n edus-
tustilana.

Rannassa hyvin lähellä rantaviivaa on 
valkoiseksi maalattu puinen saunaraken-
nus sekä pitkä puusta rakennettu laituri.
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Omistaja
Yksityinen/Yritys

Käyttötarkoitus
Vapaa-ajan asunto ja edustustila

Arvot
Huvila on rakennustaiteellisesti, 
historiallisesti ja ympäristön kan-
nalta arvokas

Toimenpidesuositus
Huvilalle suojelumerkintä

Lähteet
Maastokäynti, kevät 2006
Omistajan haastattelu, kevät 2006
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2.  Ramsinniementie 24, Iltala 1/2
54200/1

Kortniemellä sijaitseva tila oli alunperin 
Aminofin perheen omistuksessa.

Alue on asemakaavoitettu vuonna 
1979. Tontille oli tarkoitus rakentaa kurs-
sikeskus, mutta hanke jäi toteuttamat-
ta. Alue toimii nykyisin yrityksen koulu-
tus- ja kesänviettopaikkana. Asemakaa-

vassa on rakennusoikeutta 4 500 k-m2, 
josta 859 k-m2 on käytetty (käyttämätön-
tä 3 641 k-m2).

Stora Enso Oyj :n omistuksessa oleva 
rakennuskokonaisuus koostuu useista eri-
ikäisistä rakennuksista: mm. henkilökun-
nan vapaa-ajanviettorakennuksesta, ran-

tasaunasta, huvilasta, huvimajasta, savu-
saunasta ja tilanvahdin asunnosta.

Huvila on tuotu tilanvahdin haastat-
telun mukaan paikalle Terijoelta vuonna 
1912 (rekisteritietojen mukaan rakennettu 
1932). Se on muutettu vuonna 1985 edus-
tuskäyttöön, arkkitehtina Markus Visanti. 
Huvila on yksikerroksinen pystylaudoitet-
tu puurakennus, jonka sokkeli on luon-
nonkivistä muurattu. Aumakattoinen hu-
vila on muodoltaan selkeäpiirteinen. Ra-
kennuksessa on uusklassisia piirteitä ja se 
on maalattu valkoiseksi. Sisäänkäynnit on 
muutostyön yhteydessä siirretty etu- ja ta-
kajulkisivujen keskelle. Rakennuksen etu-
osan sisäänkäynti on verannan yhteydes-
sä. Ikkunapuitteet ovat koristeelliset. Osa 
huonekaluista on alkuperäisiä.

Alueen eteläosassa mäen päällä on 
pieni valkoinen huvimaja. Se on huvilan 
kanssa samantyylinen ja entisöity myös 
vuonna 1985. Vierashuoneena toimivas-
sa majassa on erittäin hienot ikkunat, jos-
sa on viuhkanmuotoiset kulmaruudut vä-
rillisine laseineen.

Alueella on lisäksi kookas savusauna 
etelärannassa. Paksusta lapinkelosta teh-
ty sauna on rakennettu vuonna 1980, ark-
kitehti Olli Parviainen. Tilanvahdin asunto 
sijaitsee alueen sisääntulon läheisyydessä 
samoin kuin joitakin talousrakennuksia.

12



Omistaja
Yritys

Käyttötarkoitus
Virkistys-koulutuskäyttö

Arvot
Huvila, huvimaja ja sauna raken-
nustaiteellisesti, historiallisesti ja 
ympäristön kannalta arvokkaat

Toimenpidesuositus
Huvilalle, huvimajalle ja saunalle 
suojelumerkintä

Lähteet
Maastokäynti, kesäkuu 2003
Tilanhoitajan haastattelu, kesäkuu 
2003
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3. Ramsinniementie 24, Iltala 2/2
54200/1

Henkilökunnan vapaa-ajanrakennus 
”Country Club” ja rantasauna ovat Alvar 
Aallon suunnittelemia. Ne rakennettiin 
v. 1952 silloisen Enso-Gutzeitin johtajan 
vuorineuvos William Lehtisen aloitteesta 
olympiavieraiden käyttöön.

Country Club, ruokailu- ja kokousra-
kennus sijaitsee kallion päällä, josta on 
hyvä näköala merelle. Puurakennus on 
kevyen oloinen, siinä on loiva harjakat-

Omistaja
Yritys (Stora Enso Oyj)

Käyttötarkoitus
Virkistys- ja koulutuskäyttö

Arvot
Henkilökunnan vapaa-ajanraken-
nus ja sauna rakennustaiteellisesti, 
historiallisesti ja ympäristön kan-
nalta arvokkaat

Toimenpidesuositus
Vapaa-ajanrakennukselle ja sau-
nalle suojelumerkintä
 
Lähteet
Maastokäynti, kesäkuu 2003
Tilanhoitajan haastattelu, kesäkuu 
2003

to. Ulkoseinän puupaneelit ovat karkeaja-
koisten ritilöiden peittämät. Pitkä ja leveä 
räystäs muodostaa laajan katetun ulkoti-
lan talon edessä. Räystästä kannattaa toi-
seen sivuun sijoitettu ohut pilaririvi. Laaja 
katettu ulkotila antaa rakennukselle vah-
van ominaisluonteen. Rakennuksen isot 
ikkunat antavat sisätilalle avaraa tunnel-
maa. Pääsalissa on kaksi tasoa. Ylätaso 
on ruokailua ja alataso seurustelua var-

ten. Kokoushuoneen katto on muotoiltu 
aaltomaiseksi. Lattiatason vaihtelu, sisä-
katon muotoilu, koristeellinen ulkopila-
ririvi ja seinäpinnan käsittely ovat eräitä 
Aallon arkkitehtuurin tunnusomaisia piir-
teitä. Huonekalut ja lamput ovat alkupe-
räisiä ja Aallon suunnittelemia. Country 
Clubin sisustuksen suunnitteli tekstiilitai-
teilija Greta Skogster-Lehtinen (W. Lehti-
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sen puoliso) Artekin kanssa. Artekin pii-
rustukset on allekirjoittanut Maija Hei-
kinheimo.

Mustaksi maalattu hirsisauna on sijoi-
tettu rantakallion syvennykseen. Takka-
huoneen kahdelle seinälle on rakennet-
tu kulmapenkki. Sen sälerakenteinen sel-
känoja aaltoilee kauniisti. Löylyhuone on 
myöhemmin korjattu.
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4.  Ramsinniementie 25, Sommarro
3:39

Tilalla on kuusi rakennusta ja maakella-
ri, jonka päällä on huvimaja. Rakennukset 
on toteutettu pääosin 1930-luvulla käyttä-
mällä Malminkadulla olleen puurakennuk-
sen purkumateriaalia. Puretun rakennuk-
sen omistaja Strömberg siirsi tänne ikku-
noita, ovia, kattopeltiä ja puumateriaalia, 
joista hän rakennutti rakennukset kesän-
viettokäyttöön Rastböle pensionet -täysi-
hoitolaa varten. Päärakennus on harjakat-

toinen (pelti) ja kaksikerroksinen lautara-
kennus. Rakennuksen alin ja ylin osa on 
pystylaudoitettu, keskiosa vaakalaudoi-
tettu. Rakennus on maalattu vaalean vih-
reäksi, ikkunapuitteet tummankeltavihre-
äksi. Perustukset ovat luonnonkiveä. Ra-
kennuksessa oli alun perin pieniä huonei-
ta ja pitkät käytävät molemmassa kerrok-
sessa. Sisäänkäynti oli silloin rakennuk-
sen päädystä.

Päärakennuksen pohjoisosassa on ha-
vaittavissa pieni tätä vanhempi osa, jo-
ka on muista poiketen pystyhirsirunkoi-
nen. Se on toiminut todennäköisesti ka-
lastusmajana.

Päärakennus on peruskorjattu vuon-
na 1990. Huonejakoja on muutettu yhdis-
tämällä huoneita isommiksi. Vesi ja vie-
märi on rakennettu ja samalla WC sisäti-
laan, keittiö on modernisoitu. Ikkunat on 
vaihdettu kolminkertaisiksi. Sisäänkäyn-
ti taloon on muutettu rakennuksen kes-
kiosaan. Tila on ympärivuotisessa vapaa-
ajan käytössä.

Tilalla on lisäksi kaksi kesäasuntoa, 
kaksi talousrakennusta ja uusi rantasauna. 
Rakennusten väritys on sama kuin päära-
kennuksen kanssa. Yksikerroksinen ke-
säasunto on vaakalaudoitettu ja sisään-
käynti on rakennuksen keskiosassa. Kol-
mikerroksinen kesäasunto on rakennettu 
rinteelle ja sen puoliksi maan alla sijaitse-
vassa alimmassa kerroksessa on autotal-
li. Mansardikattoinen rakennus on pysty-
laudoitettu. Tilan itälaidassa sijaitseva ta-
lousrakennus on aiemmin toiminut auto-
tallina ja mankelitilana sekä käymälänä. 
Tilan pohjoisreunassa sijaitsee pitkähkö 
varastorakennus. Nykyinen rantasauna 
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Omistaja
Yksityinen

Käyttötarkoitus
Vapaa-ajanasunto

Arvot
Kulttuurihistoriallisesti arvokas ym-
päristökokonaisuus

Toimenpidesuositus
Olemassa olevat rakennukset säi-
lytetään. Täydennysrakentamises-
sa huomioidaan rakennusten pien-
rakeisuus.

Lähteet
Maastokäynti, heinäkuu 2006
Omistajan haastattelu, heinäkuu 
2006

on rakennettu vuonna 1979 vanhan pu-
retun saunan itäpuolelle. Saunan vieres-
tä lähtevä nykyinen laituri on kevytraken-
teinen.

Huvimaja sijaitsee rinteessä terassilla 
maakellarin päällä, omenatarhan laidassa. 
Huvimajassa on kiinalaisen arkkitehtuurin 
ominaisuuksia. Kaitein ympäröity raken-
nuksen loiva aaltoharjainen katto harjako-
risteineen sekä koko majaa kiertävä ikku-

nanauha antavat paikalle viehättävän ke-
vyen tunnun ja eksoottisen leiman.

Tilalla on isoja alppiruusuja ja laaja 
omenatarha, joka on istutettu entiselle 
pellolle. Rantaviiva on pengerretty käyt-
tämällä lähistössä sijainneen kivilouhimon 
kiveä. Rannassa on jäljellä vanhan laitu-
rin kiviperustusta. Aikoinaan höyrylaivan 
reitti kulki täällä sijainneen pitkän laitu-
rin kautta.
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5.  Ramsinniementie 27, Kortnäs
3:40

Tila on lohkottu vuonna 1907 Rastbö-
len kantatilasta yhdessä viereisen tilan 
3:39 kanssa ensin no:ksi 3/5, ja siitä ny-
kyisen jaon mukaiseksi vuonna 1912.Ti-
lalla on ollut Forsströmin suvun kalasta-
jayhdyskunta pienine rakennuksineen.Ti-
lan omistus on siirtynyt Alin suvulle vuo-
desta 1946.

Tila on melko jyrkkämaastoinen. Ny-
kyisin tilalla on neljä rakennusta sekä ui-
makoppi ja puinen käymälä. Kaksi raken-
nusta sijaitsee kapean rannan tuntumassa 
ja kaksi jyrkällä rinteellä pitkät sivut me-
relle päin sijoitettuina. Entinen saunara-

Omistaja
Yksityinen

Käyttötarkoitus
Vapaa-ajanvietto

Arvot
Kulttuurihistoriallisesti arvokas ym-
päristökokonaisuus

Toimenpidesuositus
Olemassa olevat rakennukset säi-
lytetään. Täydennysrakentamises-
sa huomioidaan rakennusten pien-
rakeisuus.

Lähteet
Maastokäynti, heinäkuu 2006
Omistajan haastattelu, heinäkuu 
2006

kennus rannassa on näistä suurin ja sen 
rakennusvuodeksi voidaan arvioida vuo-
si 1922 tai 1923 rakenteen sisältä löyty-
neen sanomalehden perusteella. Muutkin 
rakennukset ovat todennäköisesti samoi-
hin aikoihin rakennettuja.

Saunarakennus on peruskorjattu asuin-
käyttöön. Vuonna 2003 siihen liitettiin ve-
si ja viemäri. Sähkön maakaapelointi teh-
tiin sitä ennen. Rakennus on kaksikerrok-
sinen, lautarakenteinen ja vaakalaudoitet-
tu. Se on maalattu vaaleaksi, ikkunapuit-
teet vihreäksi. Ulkonäköä ei peruskorja-
uksen yhteydessä muutettu, mutta sisä-
tila on modernisoitu.

Muut rakennukset ovat yksikerroksi-
sia. Rannalla sijaitsevan toisen rakennuk-
sen pohjoisosa on ollut asuntona, keski-
osa saunana ja eteläosa varastona. Asun-

non kohdalla on ikkunoita. Rinteen keskel-
lä sijaitseva rakennus on myös ollut asuin- 
ja varastokäytössä. Korkeammalla rinteel-
lä oleva pieni rakennus on ollut varastona. 
Rakennusten seinät on maalattu vaaleik-
si ja ovet punaisiksi. Nämä rakennukset 
eivät nykyään ole käytössä ja ovat huo-
nossa kunnossa.

Rannassa on jäljellä vanhan laiturin ki-
viperustusta. Myös täällä höyrylaivan reitti 
kulki aikanaan todennäköisesti rannassa 
sijainneen pitkän laiturin kautta, mm. m/
s Senta kulki 1950-luvulle saakka.

Rantapengerrys jatkuu naapuritontil-
la. Kapean rantatasanteen takana on te-
rassitasanteilla porrastettu rinnevyöhyke, 
jossa on todennäköisesti ollut istutuksia. 
Tonttia ympäröi kiviaita rantapengerryk-
sen kaltaisilla kivillä tehtynä.
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6.  Ramsinniementie 31, Kortvik
54P34

Tilan kohdalla oli Ramsinniemen en-
simmäinen rakennus, kalastajamökki. Ti-
la on lohkottu Rastilan tilalta numeroksi 
3:2 rekisterin mukaan vuonna 1891. Tilal-
le on tehty suunnitelma Villa Kortvikia var-
ten vuonna 1890. Suunnitelman mukaan 
villa on sijoitettu tilan korkeammalle pai-
kalle lähelle tietä, lisäksi pienehkö raken-
nus alemmas pellon laitaan ja niemen kal-
liolle kuusikulmainen paviljonki. Niemeltä 
työntyy pitkä laituri merelle.

Tila siirtyi Enso-Gutzeitin omistukseen 
rekisterin mukaan vuonna 1948. Ennen si-
tä se oli Snellmanin suvun omistuksessa. 
Vuonna 1980 Enso-Gutzeit ja Helsingin 
kaupunki tekivät maanvaihdoksen, ja tila 
siirtyi kaupungin omistukseen. Vuodesta 
1982 tila on ollut Helsingin seurakuntayh-
tymän Lähetysyhdistys Hyvä-Sanoma ry:n 
lasten ja nuorten kesäleirikäytössä.

Tilalla on nykyään viisi rakennusta ja 
paviljonki sekä wc-rakennus, maakella-

ri ja kaivo. Vuoden 1890 suunnitelmas-
sa villaa ei ole. Sen sijaan tilan suurin ra-
kennus on alatasanteella oleva vierasta-
lo. Se on rekisteritietojen mukaan raken-
nettu vuonna 1910. Sokkelista ilmenee 
kuitenkin, että paikalla oli alun perin pie-
nempi rakennus. Todennäköisesti se oli 
Ramsinniemen ensimmäinen rakennus, 
joka on merkittynä tälle paikalle 1872–73 
mitatussa Senaatin kartassa.

Vierastalo on Enso-Gutzeitin käytön 
aikana laajennettu nykyiseen muotoon 
vieraiden majoitusta varten. Rakennus 
on kaksikerroksinen, keltaiseksi maalat-
tu ja vaakalaudoitettu puurakennus. Ra-
kennuksessa on 15 huonetta ja yksi ko-
koushuone. Sisätila on kokonaan laudal-
la verhoiltu. Rakennukseen on kolme si-
säänkäyntiä ja niiden yläpuolella parvek-
keet. Nykyisin vierastalossa voidaan ma-
joittaa kerrallaan 40 leiriläistä ja tila on ko-
ko kesäajan aktiivisessa käytössä.

Omistaja
Helsingin kaupunki, vuokrattu 
seurakunnan käyttöön

Käyttötarkoitus
Lasten ja nuorten kesäleirikäyttö

Arvot
Paviljonki rakennustaiteellisesti, 
historiallisesti ja ympäristön kan-
nalta arvokas. Vierastalo ja sauna 
historiallisesti ja ympäristön kan-
nalta arvokkaat. Huvila rakennus-
taiteellisesti arvokas.

Toimenpidesuositus
Paviljongille, vierastalolle, huvilalle 
ja saunalle suojelumerkintä.

Lähteet
Maastokäynti, heinäkuu 2006
Talonmiehen haastattelu, heinä-
kuu 2006

Mäen päällä on vuonna 1947 raken-
nettu yksikerroksinen puuhuvila, joka toi-
mii tällä hetkellä leirin keittiönä ja hen-
kilökunnan majoitustilana. Huvila on ra-
kennettu alun perin Enso-Gutzeitin joh-
taja William Lehtisen käyttöön. Kokonai-
suus muodostuu kahdesta rakennuksesta, 
joita yhdistää laaja katos. Toisessa raken-
nuksessa on olohuone, huone ja keittiö, 
toisessa kaksi huonetta. Ne on sijoitettu 
limittäin noin kolmen metrin päähän toi-
sistaan ja laaja katos muodostaa katetun 
suuren terassitilan niiden väliin. Katoksen 
pilarit on sijoitettu epäsymmetrisesti ja pi-
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Villa Kortvikin suunnitelma v.1890.

larit on koristeltu rottinkikierteillä. Huvila 
on maalattu tummalla värillä. Siinä on mo-
nia Alvar Aallon käyttämiä aiheita. Mut-
ta tietoa rakennuksen suunnittelijasta ei 
ole. (A. A. -säätiöllä ei ole tietoa, että oli-
si Aallon suunnitelma.)

Rantasauna on rekisterin mukaan val-
mistunut vuonna 1910 ja se vaikuttaa säi-
lyneen alkuperäisessä asussaan. Kivisok-
kelin päällä seisova sauna on hirsirakentei-
nen, jonka hirret ovat 25 x 25 cm. Saunas-
sa on kaksi huonetta ja eteisterassi. Sauna 
on toiminnassa ja sen kohdalla rannassa 
on pitkä kevytrakenteinen laituri.

Niemen kalliolla on kahdeksankulmai-
nen puoliavonainen paviljonki. Umpinai-
sen alaosan sisäpuolta kiertää penkki. Me-
ren puoleinen sivu on auki, sitä kautta pa-
viljonkiin pääsee kulkemaan betoniporras-
ta pitkin. Sokkeli on kiveä. Paviljonki on 
maalattu keltaiseksi ja räystään päätylau-
doitus ja räystästuet ovat koristeleikattuja. 
Paviljongin muoto ja sijainti on sama kuin 
Villa Kortvikin paviljonkisuunnitelmalla.

Talonmiehentalo vuodelta 1954 on lau-
tavuorattu ja tummaksi maalattu yksiker-
roksinen rakennus. Sen vieressä on sa-
manvärinen talousrakennus. Kaivon pääl-
le on rakennettu pyöreäpohjainen kansi-
torni, joka on laudoitettu ja maalattu kel-
taiseksi. Maakellari on kookas ja katok-
sellinen.
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7.  Ramsinniementie 32: Merihiekka (Procopé, Torshag)
3:10

Tila on lohkottu vuonna 1910. Tilan osti 
liikemies Fedi Procopé, joka rakensi huvi-
lan. Tilan omistus siirtyi Å.P. Åkerssonille 
vuonna 1914, ja siitä edelleen Rudolf Ge-
selliukselle vuonna 1918 ja vuonna 1924 
kauppaneuvos Karl Stockmannille hänen 
sukunsa käyttöön. Kiinteistö siirtyi Helsin-
gin seurakuntayhtymälle vuonna 1968 ja 
siitä lähtien se on ollut Vuosaaren seura-
kunnan käytössä. Tilalle rakennettiin lisära-
kennuksia koulutusta ja henkilökunnan va-
paa-ajanviettoa varten. Merihiekka toimii 
nykyisin kesäisin seurakunnan päiväleirinä 
sekä kokous- ja virkistyspaikkana.

Vanha huvila on rakennettu vuosien 
1910–1914 välisenä aikana, todennäköi-
semmin 1910 tai 1911. Erikoispiirteenä on 
peltinen mansardikatto, joka peittää toi-
sen kerroksen pitkät sivut seinämäises-
ti suomukuvioisena. Katon taitekohdissa 
on ikkunoita. Kaksikerroksinen huvila on 
vaakalaudoitettu ja se on nykyään maa-
lattu harmaanvalkoiseksi. Väritys on ollut 
alun perin vaalea, mutta se on vuoteen 
1934 mennessä vaihdettu valokuvan mu-
kaan tumman väriseksi. Ensimmäisen ker-
roksen verannalta alas vievä portaikko on 
vuonna 1925 otetussa valokuvassa kohti-
suoraan meren suuntaan, mutta vuoden 

1934 kuvassa se on sijoitettu sokkelisei-
nää myöten kulkevaksi.

Huvilan muutostyö seurakunnan kesä-
kodiksi on tehty vuonna 1972. Siinä yhtey-
dessä on takaseinään rakennettu tulipa-
lotilanteita varten varapoistumistieyhteys 
toisesta kerroksesta. Huvila on saneerat-
tu jälleen 1990-luvun lopussa, arkkitehti-
na oli Heikki Pyykkö. Huvila on muutettu 
virkistys- ja hartauskäyttöön yhdistämäl-
lä toisen kerroksen pieniä huoneita isoksi 
huoneeksi. Kakluuni on säilytetty. Alkupe-
räisiä huonekaluja talossa ei ole.

Hirsirakenteinen sauna ja vaja on ra-
kennettu huvilan kanssa samoihin aikoi-
hin. Sauna on ollut alun perin palvelusvä-
en asuntona. Aumakattoinen rakennus on 
muodoltaan sopusuhtainen. Sisätilaa on 
muutettu seurakunnan käytön aikana mon-
taa kertaa yhdistämällä huoneita, poista-
malla kakluunit ja rakentamalla käytävä. 
Pihakaivo on pieni ja kaunis. Sen kuusikul-
maisen luonnonkivistä muuratun jalustan 
päällä on jyrkähkö puukatto. Päärakennuk-
sen takana sijaitseva vaja on myös raken-
nettu samoihin aikoihin huvilan kanssa.

Tilalla on lisäksi vuonna 1976 rakenne-
tut kurssi- ja kokousrakennus sekä vah-
din asunto. Kurssi- ja kokousrakennus on 

Omistaja
Helsingin seurakuntayhtymä

Käyttötarkoitus
Vuosaaren seurakunnan leiri- ja 
virkistyskeskus

Arvot
Huvila ja sauna rakennustaiteelli-
sesti, historiallisesti ja ympäristön 
kannalta arvokkaat

Toimenpidesuositus
Suojelumerkintä huvilalle ja sau-
nalle
 
Lähteet
Heikki Pyykön arkisto
Kristian Stockmannin arkisto
Maastokäynti, elokuu 2003
Vahtimestarin haastattelu, elokuu 
2003

tasakattoinen laatikkomainen rakennus. 
Tummalla pystylaudalla verhotun raken-
nuksen pitkä sivu aukeaa merelle päin. 
Vahdin asunto on rakennettu portin lä-
heisyyteen.
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Oik. Valokuva v. 1934, Kristian Stockmannin / Heikki 

Pyykön arkisto.

Alh. Valokuva v. 1925, Kristian Stockmannin arkisto.
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8.  Ramsinniementie 34, Torshag 
3:12

Omistaja
Suomen Pankki

Käyttötarkoitus
Loma-virkistyskäyttö

Arvot
-

Toimenpidesuositus
-

Lähteet
Maastokäynti, syyskuu 2003
Suomen Pankin kiinteistöjohtajan 
haastattelu, syyskuu 2003

Suomen Pankin edustus- ja virkistyskäy-
tössä oleva alue käsittää kaksi tilaa ja näil-
lä on yhteensä 11 rakennusta. Tilalla 3:12 
on uusi johtokunnan sauna- ja kokous-
rakennus sekä autotalli ja tilanhoitajan 
asunto. Muut rakennukset sijaitsevat ti-
lalla 3:100.

Tila 3:12 on lohkottu vuonna 1910, 
mutta pysyi rakentamattomana ennen 
Suomen Pankin rakennuksia. Johtokun-
nan sauna- ja kokousrakennus on raken-
nettu vuonna 1983, arkkitehtina oli Pekka 
Ojonen. Yksikerroksinen pulpettikattoinen 
puurakennus on puoli-atrium-tyyppinen. 
Ulkopuoliset seinät muodostavat vähäe-

leisen mutta tyylikään kuoren, jossa on 
hyvin niukasti ikkuna-aukkoja. Lähesty-
missuunnasta suljetun näköinen rakennus 
käsittää sauna-, takka- ja kokoustiloja. Si-
sätilat runsaine lasipintoineen avautuvat 
terassimaiselle sisäpihalle ja merelle. Talo 
on maalattu oranssin ruskeaksi.

Autotalli ja tilanhoitajan asunto on ra-
kennettu samaan aikaan sauna- ja koko-
usrakennuksen kanssa. Kookas autotal-
li on rakennettu tiilistä. Seinät on maa-
lattu pääosin valkoisiksi, ovet punaisik-
si. Väripintojen jäsentely korostaa raken-
netta. Puinen tilanhoitajan asunto sijait-
see portin lähellä.
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9. Ramsinniementie 34, Soldis II, 1/2
3:100

Tila 3:100 on myös Suomen Pankin kou-
lutus- ja virkistyskäytössä. Tilalla on 1900-
luvun alun huvilarakennuksia ja myöhem-
män ajan sauna- ja virkistysrakennuksia.

Tila on lohkottu Rastilan kantatilasta 
ensin numeroksi 3:9 Gerteboksi vuonna 
1908. Ramsinniemen kärjen muiden tilo-
jen tapaan tila oli pitkään Stockmannin 
suvun omistuksessa. Carl Stockmann al-
koi kutsua tilaa Soldis ll:ksi. Myöhemmin 
tilaan yhdistyi länsiosan pieni kolmio. Ti-
la siirtyi Suomen Pankin omistukseen Ed-
ger Burnowlta vuonna 1974.

Kaksikerroksinen huvila on rakennet-
tu vuonna 1911, arkkitehtina Magnus 
Schjerfbeck. Huvila on Karl Stockman-
nin tyttärelleen rakennuttama. Mittava 
tiilinen mansardikatto ja keskiosan leveä 
ristipääty ovat rakennuksen hallitsevia piir-
teitä. Puurakenteinen punaiseksi maalattu 
rakennus on jugendhenkinen. Päädyissä 
on pyöreät ikkunat ja eteläpäädyn seinäs-
sä on koristeellinen palkkien päiden muo-
dostama rivistö.

Huvilan seinällä on piirustuksia, joiden 
mukaan rakennuksen veranta olisi eteläi-
sessä nurkassa, ulkoseinä maalattu vaa-
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Omistaja
Suomen Pankki

Käyttötarkoitus
Loma- ja kokouskäyttö

Arvot
Huvila ja vaja rakennustaiteelli-
sesti, historiallisesti ja ympäristön 
kannalta arvokkaat

Toimenpidesuositus
Huvilalle ja vajalle suojelumerkin-
nät

Lähteet
Maastokäynti, syyskuu 2003
Suomen Pankin kiinteistöjohtajan 
haastattelu, syyskuu 2003
Kristian Stockmannin haastattelu 
ja hänen arkistonsa, 2003

leaksi ja ikkunapuitteet sinisiä. Mustaval-
koisesta vanhasta valokuvasta näkee, että 
rakennus on toteutettu piirustusten mu-
kaisesti. Mutta nykyinen rakennus poik-
keaa siitä monessa kohdassa. Ulkoseinät 
on verhottu punaisiksi maalatulla pysty-
laudoituksella, ikkunajaotukset ovat suu-
rempia, ikkunapuitteet ovat valkoisia. Suo-
men Pankin aikana verannasta on tehty 
sisätila, ensimmäisen kerroksen huonei-
ta on yhdistetty isoksi kokous- ja ravinto-
latilaksi ja keittiötä on suurennettu. Ra-
kennus on nykyisin kokous- ja majoitus-
käytössä.

Pihalla on huvilan kanssa samanhen-
kinen pitkä varastorakennus.

Alueella on tenniskenttiä sekä hoide-
tut nurmikko- ja puutarha-alueet.
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10. Ramsinniementie 34, Soldis II, 2/2
3:100

Harjakattoinen rakennus on rakennettu 
huvilan henkilökunnan asunnoksi samaan 
aikaan päärakennuksen kanssa vuonna 
1911. Miltei symmetrisen 1½-kerroksi-
sen rakennuksen molemmissa päädyis-

sä on sisäänkäynti, toinen kuistilla varus-
tettu. Pilasterit, kolmiopäädyt ja kuistin 
pilarit ovat klassismille tyypillisiä yksityis-
kohtia.

Rakennus on muutettu Suomen Pankin 
aikana kokous- ja majoituskäyttöön mm. 
yhdistämällä alakerran huoneita ja raken-
tamalla takkoja ja tarjoilutiloja.

Entinen autotalli ja sittemmin puku-
huone on nykyisin urheiluvälinevarasto-
na. Pienessä harjakattoisessa rakennuk-
sessa on klassista henkeä päätykolmioi-
neen ja pilastereineen. Rakennus on ra-
kennettu päärakennuksen kanssa samaan 
aikaan. Se on pieni ja sopusuhtainen.

Rantasauna on siirretty paikalle vuon-
na 1949. Paksuista tummaksi käsittelyis-
tä hirsistä tehty sauna on korkea ja koris-
teellinen. Päädyissä ja ikkunoissa on puu-
kaiverruksia.

Henkilökunnan saunaosasto ja kahvi-
la koostuvat vuonna 1983 rakennetusta 
kolmesta rakennuksesta. Väritykseltään 
ne muistuttavat huvilaa ja entistä asun-
toa, mutta ne on rakennettuja kevyesti ja 
arkkitehtonisesti vaatimattomasti.
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Omistaja
Suomen Pankki

Käyttötarkoitus
Kokous-majoituskäyttö sekä sau-
na ja varasto

Arvot
Kokous- ja majoitusrakennus sekä 
varasto rakennustaiteellisesti, his-
toriallisesti ja ympäristön kannalta 
arvokkaat, rantasauna ympäristön 
kannalta arvokas

Toimenpidesuositus
Kokous-majoitusrakennukselle, va-
rastolle sekä saunalle suojelumer-
kinnät

Lähteet
Maastokäynti syyskuu 2003
Suomen Pankin kiinteistöjohtajan 
Harry Brandtin haastattelu, syys-
kuu 2003
Kristian Stockmannin haastattelu 
ja hänen arkistonsa 2003
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11. Ramsinniementie 38
3:127

Yksikerroksinen lautarakenteinen vapaa-
ajan asunto on kevyesti punertava vaa-
lea rakennus. Se on rakennettu vuonna 
1942. Rakennus muistuttaa yksinkertais-

Omistaja
Yksityinen

Käyttötarkoitus
Vapaa-ajanvietto

Arvot
-
Toimenpidesuositus
-

Lähteet
Maastokäynti, syyskuu 2003

maalattu tummaksi. Veden ääreen vuon-
na 1961 rakennettu sauna sopeutuu ym-
päristöön paremmin kuin päärakennus. 
Saunan päädyssä on terassi, joka on suo-
jattu merituulelta kevyellä taitetulla lasi-
seinällä.

Kauempana päärakennuksesta ja ran-
nasta on vaja.

Puutarha on rehevä ja siellä on run-
saasti isoja alppiruusuja.

ta sodanaikaista asuinrakennusta. Raken-
nuksen olemus poikkeaa alueen muista, 
huvilamaisista rakennuksista.

Rantasauna on hirsirakenteinen ja 
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12. Ramsinniementie 40
3:126

Hirsirunkoiset vapaa-ajan asunto ja sauna 
on rakennettu vuonna 1950. Kaksikerrok-
sisen päärakennuksen toinen kerros on le-
veämpi ja pidempi kuin ensimmäinen ker-
ros. Rakennus muistuttaa siten luhtiaittaa. 
Ovi ja verannan kaide on koristeltu puukai-
verruksin. Rakennuksen etupiha on meri-
tuulelta suojattu rakennuksen päätykul-
malta ulkonevalla kevyellä lasiseinällä.

Omistaja
Yksityinen

Käyttötarkoitus
Vapaa-ajanvietto

Arvot
Hirsinen vapaa-ajan asunto on 
ympäristön kannalta arvokas

Toimenpidesuositus
Hirsirakennukselle suojelumer-
kintä

Lähteet
Maastokäynti, syyskuu 2003

Rantaviivan tuntumassa oleva kevyt-
rakenteinen hirsisauna näkyy hyvin me-
reltä. Kauempana rannasta on pihamök-
ki ja vaja. Alueelle tyypillinen kaivo on ti-
lan keskellä.

Kaikkien rakennusten perusväri on 
musta. Ovet ja ikkunaluukut, samoin ovi-
en ja ikkunoiden karmit, on maalattu vih-
reiksi. Aksenttivärinä on käytetty valkois-
ta. Ramsinniemen ja Ramsinrannan van-
hoista rakennuksista useimmat ovat tum-
mia hirsirakennuksia. Vanha rakennuskan-
ta on todennäköisesti vaikuttanut materi-
aalin ja värin valintaan myös uudemmis-
sa rakennuksissa.

Puutarha on rehevä ja siellä on run-
saasti isoja alppiruusuja.

31



13. Ramsinniementie 41
3:274

Yksikerroksinen päärakennus seisoo kor-
kealla kalliolla pienellä niemekkeellä. Au-
makattoinen vapaa-ajanasunto on raken-
nettu vuonna 1939. Rakennus on kove-
ralla ponttilaudalla vaakalaudoitettu. Ra-
kennuksen sisäänkäynnin yhteydessä on 
liuskekivellä katettu nelikulmainen teras-
si, jonka kaiteet ovat valu- ja takorauta-
rakenteiset. Merenpuoleinen sisäänve-
detty sisäänkäynti on betoniportaiden 
päässä.

Paksulla laudalla vuorattu sauna on 
vuodelta 1920. Pitkä ja kapearunkoinen 
sauna on keveän oloinen rakennus, ja täl-

Omistaja
Yksityinen

Käyttötarkoitus
Vapaa-ajanasunto

Arvot
-

Toimenpidesuositus
-

Lähteet
Maastokäynti, syyskuu 2003

lä hetkellä huonossa kunnossa. Tilalla on 
lisäksi vuonna 1972 rakennettu pieni va-
paa-ajanasunto ja kaksi varastorakennus-
ta. Rakennukset on maalattu tummaksi lu-
kuun ottamatta maalaamatonta saunaa.

Kaivo on samanmallinen kuin Villa Har-
bon (Ramsinranta) kaivo. Sen alaosa on 
muurattu pyörökivistä renkaaksi ja puinen 
ylärakenne on katettu harjakatolla.

Puutarha on villiintynyt ja rehevöitynyt. 
Merenpuoleisella jyrkänteellä on kivipol-
kuja ja -tasanteita. Isoja puutarhakasveja, 
mm. sireeneitä ja alppiruusuja, on päära-
kennuksen edessä.
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14. Ramsinniementie 42, Ramshyttan (Entinen Soldis)
3:96

Tila on ollut myynnissä isojaossa lohkotta-
vien tilojen hintaluettelossa vuonna 1906. 
Lohkominen Rastilan kantatilasta Soldik-
seksi tapahtui vuonna 1907, viereinen tila 
Soldis A lohkottiin vuonna 1908. Tämän 
jälkeen tilojen muoto on muuttunut aina 
uusien jakojen mukaan hiukan toisenlai-
seksi ja tilan nimikin muuttui Soldis l:ksi, 
A:ksi ja D:ksi. Tilan omistus kuitenkin on 
pysynyt pitkään Stockmannin suvulla.

Niemen kärjessä sijaitsee Karl Stock-
mannin rakennuttama tervattu hirsihuvi-
la. Huvila on rakennettu omistajan hallus-
sa olevan työselityksen mukaan muutto-
valmiiksi viimeistään 20.5.1907. Kansal-
lisromanttinen kaksikerroksinen huvila on 
Lars Sonckin suunnittelema. Huvila on ra-
kennettu tummaksi käsitellyistä pyöröhir-
sistä ja siinä on harjakatto. Tyylillisesti se 
liittyy 1900-luvun alun romanttisten erä-
maahuviloiden joukkoon.

Huvilan edusta on tasoitettu laajaksi 
hiekkakentäksi, josta on sisäänkäynti kuis-
tin kautta. Sisätilassa avoin sali takkoineen 
ja pääportaikko ovat säilyneet miltei alku-
peräisinä.

Huvila on korjattu ja muutettu vuon-
na 1968, suunnittelijana G. Malmström. 
Muutoksen yhteydessä muun muassa 
keittiön tulisija ja piippu on purettu, ja uu-
si piippu rakennettu hallin yhteyteen. Pii-
pun lähellä sijainneet kattoikkunat on pu-

33



Omistaja
Yksityinen

Käyttötarkoitus
Asunto

Arvot
Huvila on rakennustaiteellisesti, 
historiallisesti ja ympäristön kan-
nalta arvokas, tosin monet muu-
tokset ovat heikentäneet arkkiteh-
tonista arvoa

Toimenpidesuositus
Huvilalle suojelumerkintä. Korjauk-
sen yhteydessä on ikkunat ja vara-
sisäänkäynti on palautettava alku-
peräiseen tyyliin ja paikkaan.

Lähteet
Kristian Stockmannin arkisto ja 
haastattelu, 2003
Maastokäynti ,toukokuu 2004
Omistajien haastattelu, 2004
Kaupunginmuseon muistio 
23.7.2002 / Jaana Perttilä
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Ylh. Valokuvat v. 1908, Kristian Stockmannin arkisto.

Alh. Pohjapiirustukset päärakennuksesta, vasemmalla 1. kerros, oikealla 2. kerros.

rettu. Ruutuikkunat on uusittu ruudutto-
miksi. Itäpäädyn toisen kerroksen parve-
ke on poistettu. Aivan viimeaikoina keitti-
ön sisäänkäyntiä on laajennettu ja vuorat-
tu levyillä. Tiilikatto on muutettu huopaka-
toksi. Lämmitys toimii sähköllä, ja raken-
nukseen on tehty säiliöviemäröinti. Huvi-
la on ympärivuotisessa käytössä.

Huvila seisoo jyrkähköllä rinteellä, jos-
ta on erittäin hyvä näköala kaakkoon Kal-
lahden selälle. Niemen edustalla on pie-
ni saari, Rahakirstu, johon on pengerretty 
yhteyssilta. Sillan pengerrys on muovan-
nut ympäristöä lapsiystävälliseksi hiekka-
rannaksi. Saarella on vuonna 1967 raken-
nettu kevyt hirsisauna. Alueella on lisäksi 
samaan aikaan rakennettu autotalli-talous-
rakennus sekä vaja ja leikkimaja. Lautara-
kenteinen autotalli-talousrakennus on va-
rustettu isolla parvekkeella. Ovet on maa-
lattu kirkkailla väreillä. Rakennukset ovat 
muutoin tumman värisiä.

Huvilan rinne on portaittain pengerret-
ty suurista kivistä rakennetuiksi terassi-
tasanteiksi. Luoteisrannan laiturille vievä 
polku on liuskekivitetty. Laitureita on yh-
teensä kolme.
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15. Ramsinniementie 43: Tallvik
3:136,.3:298

Tila on lohkottu Rastilan tilalta ensimmäis-
tä kertaa vuonna 1908 nykyisten tilojen 
3:37 ja 3:274 kanssa yhdessä numeroksi 
3:8. Nykyinen tilajako tapahtui myöhem-
min. Tilan 3:8 nimi oli Tallvik.

Huvila on rakennettu vuonna 1907, 
arkkitehtina oli Selim A. Lindqvist. Raken-
nuttaja oli apteekkari ja kaupunginvaltuu-
tettu Gustaf Fuest Wallin. Jugendtyylinen 
kaksikerroksinen huvila on ympärivuoti-

sessa käytössä. Talon merenpuoleises-
sa fasadissa on teräväkärkinen kulmikas 
torni ja iso veranta. Eteläisessä seinässä 
on toisen kerroksen ikkunoiden kohdalla 
ruudukkoaiheinen kohokuvio. Pohjoisella 
seinällä on jykevätekoinen puuleikkauksin 
koristettu parveke. Mansardikatto on ka-
tettu tiilillä. Sokkeli on luonnonkiveä. Sei-
nät on rapattu ja maalattu okran värisik-
si. S. A. Lindqvistin ehdotuksessa huvilaa 

varten seinät ovat okran väriset ja laatta-
reliefi-ornamenttiosat kelta-punaiset.

Vuonna 1977 otetussa valokuvassa hu-
vilan seinät on kuitenkin maalattu vaaleik-
si ja ikkunapuitteet tummansinisiksi, orna-
mentit sini-valkoisiksi. Nämä värit olivat 
samoja kuin varastorakennuksen. Nykyi-
nen omistaja Salminen (vuodesta 1978) on 
maalannut ulkoseinät kokonaan okraksi.

Itäinen siipiosa on myöhemmin lisätty. 
Ajankohta on joko vuonna 1966, jolloin on 
suunniteltu huomattava laajennus pohjoi-
seen. Mahdollista on myös että tämä ta-
pahtui vuonna 1973/74, jolloin sisustuk-
sia on muutettu. Silloin seiniin, lattioihin 
ja portaisiin on asennettu Bore-nimises-
tä laivasta otettuja osia. Bore oli liikennöi-
nyt 60-luvulla Tukholman ja Helsingin vä-
lillä. Silloisen omistajan, antiikkikauppias 
Lepistö-Linnan tekemän muutostyön yh-
teydessä taittuvat portaat on myös suoris-
tettu. Eteisessä sijaitseva valkoinen kak-
luuni on tuotu paikalle vuonna 1987. Sii-
piosassa on nykyinen pääsisäänkäynti ja 
saunaosasto. Siipiosan sokkeli on beto-
nia, ulkoseinä on paneloitu.

Huvilan edessä on rinnettä täyttämäl-
lä rakennettu laaja terassi, jota kivikaiteet 
rajaavat. Jyrkkä polku johtaa pihalta ran-
taan venelaiturille.
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Omistaja
Yksityinen asunto osakeyhtiö

Käyttötarkoitus
Asunto

Arvot
Huvila on rakennustaiteellisesti, 
historiallisesti ja ympäristön kan-
nalta arvokas

Toimenpidesuositus
Huvilalle suojelumerkintä

Lähteet
Maastokäynti, elokuu 2003
Omistajan haastattelu, elokuu 
2003, lokakuu 2006

Alh. Valokuva 27.4.1977, Juha Suonpää.Huvila on 

maalattu valkoiseksi ja ikkunanpuitteet tummansini-

siksi. Päädyn toisen kerroksen ikkunoiden tasolla ole-

va ruutuornamentti on myös maalattu sini-valkoiseksi. 

Nämä värit ovat samoja kuin varastorakennuksen.

Sauna sijaitsee rannan pohjoisosas-
sa, hiekkarannalla johon on lisätty hiek-
kaa vuonna 2001. Hirsinen sauna on ra-
kennettu 1987. Entisestä saunasta on teh-
ty huvimaja, se on huvilan edessä pihal-
la. Hirsirunkoinen huvimaja on koristeltu 
runsain puukaiverruksin. Alueella on lisäk-
si veneen ja auton huoltorakennus ja val-
ko-sininen varastorakennus.
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16. Ramsinniementie 45: Solvik
3:37

Kaksikerroksinen kesähuvila on rakennet-
tu rinteeseen vuonna 1907. Mansardikat-
toisella yksinkertaisella puurakennuksella 
on korostuneen vertikaalisuuntainen ilme. 
Hirsirungon laudoituksen suunta vaihtuu 
eri kerroksissa, ensimmäinen kerros on 
vaakalaudoitettu ja toinen kerros pysty. 
Ne on maalattu okrankeltaiseksi. Kadun 
puoleinen fasadi on symmetrinen, keski-
kohdan ulokkeessa on sisäänkäynti. Me-
renpuoleisessa fasadissa on kuisti.

Omistaja
Yksityinen

Käyttötarkoitus
Asunto

Arvot
Huvilarakennus ympäristön kan-
nalta arvokas

Toimenpidesuositus
Huvilalle suojelumerkintä

Lähteet
Maastokäynti, elokuu 2003
Omistajan haastattelu, elokuu 
2003

Rakennus on saneerattu vuonna 1980, 
arkkitehteina Hannu Puurunen ja Hannu 
Tomminen. Saneerauksen yhteydessä 
lämmöneristystä ja saniteettitiloja on li-
sätty. Rakennus on nykyään ympärivuo-
tisessa asuinkäytössä.

Rantasauna ja vajat ovat lautarakentei-
sia ja maalattu punamullalla. Vaatimatto-
mat rakennukset ovat rantapengerryksel-
le muodostetun polun varrella ja kadun lä-
heisyydessä.
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17. Ramsinniementie 47: Rastberga
3:268

Huvila on rakennettu korkean kallion hui-
pun tuntumaan vuonna 1939, arkkitehtina 
Cedercreutz. Tila oli lohkottu Soldis l:sta 
ja oli Karl Stockmannin tyttären käytös-
sä. Kevyen oloinen pystylaudoitettu hu-
vila seisoo luonnonkiviperustuksella. Se 
on sovitettu rinteeseen kolmiosaisena pi-
tuussuunnassa nousevaksi.

Tilan länsiosassa on jyrkkä kallioinen 
ranta. Rantasauna sijaitsee jyrkkien puu-
portaiden päässä. Kaksikerroksinen sau-
na on alun perin rakennettu ranta-aitak-
si noin vuonna 1941. Sen suunnitteli ja 
rakensi Karl Stockmannin tyttären mies 
Hakon Lindholm vanhoista puulaatikoista 
rinteelle vedenrajaan. Hirsirakennukselta 

Omistaja
Helsingin kaupunki / Tonttiosasto

Käyttötarkoitus
Yhdistyksen vapaa-ajan vietto

Arvot
Huvila ympäristön kannalta arvo-
kas

Toimenpidesuositus
Huvilalle suojelumerkintä

Lähteet
Kristian Stockmannin arkisto ja 
haastattelu, joulukuu 2003
Lilly Karlssonin antama tieto
Maastokäynti, elokuu 2003

vaikuttavan rakennuksen sisätilat on lau-
tavuorattu. Toisen kerroksen etuosa ulot-
tuu luhtimaisena sisääntulon päälle, sen 
takaosa on maantasossa. Yläkerran kai-
de ja pääty ovat koristeellisia ja ne on ny-
kyisin maalattu rakennuksen pääväristä 
erottuvasti valkoisiksi. Rakennuksen kat-
to ja takaosa ovat huonossa kunnossa. 
Saunan viereen on äskettäin rakennettu 
laaja puuterassi.

Tilalla on useita luvatta rakennettuja 
rakennuksia ja rakennelmia, osa on vielä 
keskeneräisiä. Ne sijaitsevat suunnittele-
mattomasti siellä täällä. Kadun vieressä on 
varastoja ja vajoja, ja tilan keskellä lavan 
tapaisia rakennelmia ja asunto.
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