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tiivistelmä

Tämä diplomityö esittelee ideasuunnitelman 

Helsingin itäisessä suurpiirissä, Vartiokylänlahdella 

sijaitsevalle Rastilan rannalle. Suunnittelualueella 

on nykyisellään virkistysmetsää, Rastilan leirintä-

alueeseen kuuluva kartanoympäristö ja Rastilan 

uimaranta. Alue on omaleimainen kudelma 

ekologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja maisemallisia 

arvoja, jotka luovat ympäröivän urbaanin kau-

punkirakenteen kanssa kiinnostavia vastakohtia. 

Ne muuttuvat helposti vastakkainasetteluksi, kun 

tulevaisuudessa alueelle suunnitellaan uusia asui-

nalueita ja niiden myötä virkistys- ja viheralueiden 

käyttöpaine tulee kasvamaan.

Maailmanlaajuisena ilmiönä kaupungistuminen 

näkyy Helsingissä, missä uusien asuinalueiden 

kartoittaminen on yksi kaupungin keskeisistä 

tehtävistä. Vuonna 2018 voimaan tullut yleiskaava 

mahdollistaa uusien asuinalueiden rakentamisen 

luonnontilaiseksi mielletyillä alueilla Vartiokylän-

lahdella. Samaan aikaan keskustelu ilmaston-

muutoksen vaikutusten torjumisesta ja tietoisuus 

viheralueiden merkityksestä esimerkiksi hiilinieluina 

kasvaa asettaen niitä koskevat muutokset entistä 

tarkemman harkinnan alaisiksi.

Tämä diplomityö tehtiin Helsingin kaupungin 

tilauksena tarpeesta tutkia Vartiokylänlahden kehit-

tämistä ja uusien asuinalueiden yhteensovittamista 

maisema-arkkitehtuurin keinoin. Työn tarkemman 

sisällön ja suunnittelualueen rajaamiseen sain va-

paat kädet. Lopullinen suunnittelualue määräytyi 

Rastilan rannalle koko Vartiokylänlahtea käsittävän 

kontekstianalyysin perusteella, jonka yhteenvetona 

kartoitettiin alueen arvojen, kehittämisen haastei-

den keskittymistä alueella. Työn tavoitteena oli 

tutkia olevien arvojen yhteensovittamista ja sopeu-

tumista uusien asuinalueiden rakentumiseen. 

Suunnitelman konsepti rakentuu kolmesta teemal-

lisesta kerroksesta, jotka nivovat yhteen alueen 

ekologisia ja kulttuurihistoriallisia arvoja ja urbaa-

nia kaupunkirakennetta luoden olemassa olevaa 

ja uutta yhdistelevän omaleimaisen rantapuiston, 

joka mahdollistaa alueen kehittämisen keskeisenä 

virkistysalueena. Suunnitelmassa keskeiseksi tee-

maksi nousivat alueen ekologiset arvot ja keinot 

viher- ja virkistysyhteyden kehittämiseksi sillan ali.
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abstract

This master’s thesis presents an idea plan for the 

Rastila shore in Vartiokylänlahti bay located in 

the eastern district of Helsinki. The design area 

currently includes a recreational forest, a manor 

environment in the Rastila camping area and the 

Rastila beach. The area is a distinctive collection 

of ecological, social, cultural and landscape 

values that create interesting contrasts with the 

surrounding urban fabric. These contrasts will 

easily be transformed into confrontation as new 

residential areas are planned in the future and as 

a result, the pressure on recreational and green 

areas will increase.

As a global phenomenon, urbanization is evident 

in Helsinki where mapping new residential areas 

is one of the city's key tasks. The master plan 

which came into force in 2018 will allow for 

the construction of new residential areas in the 

unspoiled areas of Vartiokylänlahti. At the same 

time, the debate on combating the effects of 

climate change and awareness of the importance 

of green spaces, for example as carbon sinks, is 

increasing, and thus changes in them become a 

subject of greater scrutiny.

This thesis was commissioned by the City of 

Helsinki on the need to study the development of 

Vartiokylänlahti and coordination of contruction 

of new residential areas with means of landscape 

architecture. I was free to define the exact content 

and design area for the work. The final area for 

planning was determined on the Rastila shore 

on the basis of a contextual analysis of the entire 

Vartiokylänlahti bay. It summarized the concentra-

tion of the values and challenges of development 

in the area. The aim of the thesis was to study the 

co-ordination of existing values and their adapta-

tion for the construction of new residential areas 

through means of landscape architecture.

The concept of the plan is based on three thematic 

layers that combine the ecological and cultu-

ral historical values of the area with the urban 

structure. The distinctive waterfront park combines 

existing and new, creating a central recreational 

area. The central theme of the plan were the eco-

logical values and means to develop a green and 

recreational connection under the bridge.
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Tänä päivänä näen maisema-arkkitehtuurin 

eräänlaisena luksuksena, joka on todiste saavu-

tetusta yltäkylläisyyden tilasta, jossa meillä on 

varaa arvostaa oman selviytymisemme lisäksi 

myös ympäristöämme, sen laatua ja panostaa 

sitä kautta yleiseen hyvinvointiin, unohtamat-

ta luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. 

Tulevaisuudessa maisema-arkkitehtuurin rooli 

voi hyvinkin vielä muuttua luksuksesta välttämät-

tömyydeksi, kun ympäristöömme liittyvien on-

gelmien määrä ilmastonmuutoksen vaikutusten 

myötä tulee lisääntymään. Maisema-arkkiteh-

tuurilla on keskeinen rooli, välineitä, ratkaisuja 

ja mahdollisuus tutkia keinoja sopeutua näihin 

muutoksiin. 

Olen opintojeni ja työkokemukseni myötä 

vakuuttunut maisema-arkkitehtuurin tasapainot-

tavasta voimasta toimivuuteen ja tehokkuuteen 

tähtäävässä yhteiskunnassa ja sen suunnittelus-

sa. Maisema-arkkitehti tarkastellee ympäristöä 

nimenomaan ihmisen kokemuksen kautta. 

Maisema-arkkitehdin mukana olo kaupunki-

suunnitteluun liittyvissä laajoissa projekteissa 

heti tavoitteiden määrittelystä asti on erityisen 

tärkeää. Jos tilankäytöllisesti ja toiminnallisesti 

hyvin rakennettu alue ei toimi kokonaisuutena, 

on sen korjaaminen jälkikäteen haastavaa.

Suunnittelijana pidän tärkeänä jokaisen ra-

kentamiskohteen ja siihen liittyvän ympäristön 

erityispiirteiden löytämistä ja hyödyntämistä 

suunnittelussa. Minulle maisema-arkkitehtuuri 

tarkoittaa parhaimmillaan monien alojen tietä-

mystä yhdistelevää työvälinettä, jonka keskei-

nen tehtävä on paikkaan liittyvien ongelmien 

ratkaisu. Maisema-arkkitehti voi hyödyntää 

analyysin ja omakohtaisten havaintojen avulla 

hankkimaansa ymmärrystä paikan luonteesta, 

olemassa olevista arvoista ja olosuhteista sekä 

ongelmien määrittelemiseen että niiden ratkai-

suun. Tämä diplomityö ja siihen kuuluva suun-

nitteluprosessi tarjosi hyvän tilaisuuden tutkia ja 

hyödyntää näitä ajatuksia ja lähestymistapoja 

toistaiseksi isoimmassa itsenäisesti tekemässäni 

suunnittelutehtävässä.

alkuluku
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työn taustaa

Sain aiheen diplomityölleni syksyllä 2018 olles-

sani Helsingin kaupungin Kaupunkiympäristön 

toimialan kaupunkitila- ja maisemasuunnitte-

lupalvelun alueellisen suunnittelun yksikössä 

maisema-arkkitehdin sijaisena. Samana vuonna 

asemakaavoitusta ohjaava Helsingin uusi yleis-

kaava 2016 tuli voimaan. 

Yleiskaava 2016 mahdollistaa uusien merellisten 

asuinalueiden rakentamisen Puotilan ja Rastilan 

rannoille – alueille, jotka ovat tänä päivänä osa 

Vartiokylänlahtea kiertävää laajaa virkistys- ja 

viheraluetta. Ennen alueiden asemakaavoitusta 

edeltävää kaavarunkoa päätettiin koko lahden 

ympäristöä tutkia kokonaisuutena laatimalla 

alueelle suunnitteluperiaatteet, joilla tutkitaan 

rakentamisen periaatteiden lisäksi lahtea 

ympäröivää virkistys- ja viherverkostoa ja sen 

palveluja. 

Tämä diplomityö syntyi Helsingin kaupungin 

tarpeesta tutkia Vartiokylänlahden virkistys- ja 

viheralueita ja niiden kehittämistä suhtees-

sa tulevaan maankäytön muutokseen ja sen 

synnyttämään käyttöpaineen kasvuun Vartioky-

länlahden suunnitteluperiaatteiden laatimisen 

rinnalla myös tarkemmalla tasolla. Lopullisen 

suunnittelualueen rajaamiseen ja työn tavoittei-

den määrittelemiseen sain tässä työssä vapaat 

kädet.

Viime aikoina merkittävät uudet asuinrakennus-

kohteet Helsingissä ovat keskittyneet Jätkäsaa-

ren ja Kalasataman kaltaisille teollisuuden alta 

vapautuneille maille. Vartiokylänlahti tarjoaa 

näihin verrattuna hyvin erilaisen suunnittelu-

kohteen, jossa paikan olemassa olevat arvot 

muodostavat voimakkaampaa vastakkainasette-

lua maankäytön muutoksen kanssa. Samanlais-

ten haasteiden kanssa tullaan tulevaisuudessa 

kamppailemaan myös esimerkiksi runsaasti 

luontoarvoja sisältävän Östersundomin yleis-

kaavan toteuttamisessa.

Ensimmäisestä Vartiokylänlahdelle tekemistäni 

maastokäynnistä asti on ollut selvää, ettei suun-

nittelutehtävään tule lähteä ennen perusteellista 

tuntemusta sen olemassa olevista olosuhteista 

ja arvoista. Aihetta vastaanottaessani olin kiin-

nostunut tutkimaan suunnitteluprosessin kautta, 

miten maisema-arkkitehtuurin keinoin voidaan 

parantaa paikan imagoa, käytettävyyttä ja 

ratkaista kyseiseen paikkaan liittyviä ongelmia 

ja haasteita. 

Diplomityössäni mukana on ollut aiheen 

valinnasta asti työni valvoja Jyrki Sinkkilä, sekä 

koko prosessia tukemassa ja kommentoimassa 

työni ohjaajat Helsingin kaupungilta: Vartioky-

länlahden suunnitteluperiaatteiden laatimisesta 

vastaava arkkitehti Sanna Meriläinen, sekä 

kaupunkitila ja maisemasuunnittelu -palvelun 

alueellisen suunnittelun yksikön itäisen tiimin 

maisema-arkkitehti Mari Soini.
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Merenrannat kiehtovat 
ja houkuttelevat ihmisiä 

virkistymään ja asumaan 
veden äärelle ympäri 

maailmaa.

johdanto

Itäisessä Helsingissä sijaitseva Rastilan ranta on 

osa merellistä kaupunkia, jossa vastakohtaisuu-

det korostuvat. Se on samaan aikaan urbaani ja 

luonnontilainen, moderni ja kulttuurihistoriallinen. 

Vartiokylänlahdella, Helsingin sinisimmällä viher-

sormella, merellisyys on voimakkaasti läsnä. Nämä 

ominaispiirteet ja niiden synnyttämät kontrastit 

luovat jännitettä, harmoniaa ja paikoitellen myös 

riitasointuja. Isoimmat haasteet alueen suunnittelulle 

syntyvät analyysin pohjalta tunnistettujen arvojen 

ristiriidoista. Kun yhtälöön lisätään kasvavan kau-

pungin paine uusien asuinalueiden suunnittelemi-

seksi alueelle, alkavat haasteet olla selvät.

Tämä diplomityö esittelee Rastilan rannalle sijoittu-

van ideasuunnitelman, joka ammentaa inspiraatiota 

alueen ominaispiirteistä ja pyrkii löytämään voimaa 

niiden vastakohtaisuuksista. Koko suunnittelupro-

sessin kattavana tavoitteena on pohtia, miten mai-

sema-arkkitehtuurin keinoin ja suunnitteluprosessin 

myötä voidaan tutkia paikkaan liittyvien ongelmien 

ratkaisua, kuten maiseman arvojen ja tiivistyvän 

kaupunkirakenteen yhteensovittamista. Rastilan 

rantapuiston ideasuunnitelman tavoitteena on näin 

ollen ratkaista, miten luonnontilaiseksi mielletystä 

rannasta muodostuu uusien asuinrakennusalueiden 

rakentamisen ja kasvavan käyttöpaineen myötä 

kaikille avoin ja omaleimainen merenrantapuisto, 

joka huomioi paikan ekologiset, sosiaaliset, kult-

tuurihistorialliset ja maisemalliset arvot sekä niiden 

potentiaalin.

Rastilan rantapuiston suunnittelu lähtee ajatuksesta, 

että paikkaan kehittyneet luonnonelementit ja niiden 

rinnalla eri aikakausien ihmisten luomat kerrostumat 

ovat itsessään arvokkaita ja kauniita, ja siten paikan 

keskeisiä ihailun kohteita. Maisema-arkkitehtuurin 

rooli on korostaa ja kehittää paikan omaleimaisia 

arvoja ja tarjota mahdollisimman monille mahdolli-

suus niistä nauttimiseen.

Kyseisessä suunnittelutehtävässä on huomioitava 

kaupunkisuunnitteluprosessin pitkä aikaväli, mikä 

Rastilan rantapuiston kohdalla tarkoittaa arviolta yli 

kymmenen vuoden päästä tapahtuvien muutosten 

suunnittelua. Tästä lähtökohdasta Rastilan ranta-

puiston suunnitelma on ennen kaikkea ideasuun-

nitelma, jossa pääpaino on konseptissa ja alueen 

ytimen löytämisessä tulevan onnistuneen kehityksen 

tukemiseksi. 

Tässä työssä Rastilan rantapuiston ideasuunnitel-

ma esittää yhden mahdollisen ehdotuksen, jonka 

raameissa ranta voisi mukautua ajan ja tarpeiden 

muuttuessa. Pyrin rajaamaan suunnittelualueen niin, 

että se toimii myös itsenäisenä suunnitelmana, jonka 

toteuttaminen ei edellytä uusien rakennusalueiden 

toteuttamista. Siten suunnitteluratkaisut ja kehittämi-

sehdotukset ovat sellaisenaan yhtä toteuttamiskel-

poisia tänään kuin kymmenenkin vuoden päästä. 

Työssä pyrin johdonmukaiseen prosessilähtöiseen 

suunnitteluun, joka käynnistyy koko Vartiokylänlah-

tea käsittelevällä maisema-analyysillä. Analyysin 

tarkoituksena on sekä saada tarvittavaa taustatie-

toa paikan luonnontilasta, maisemasta, virkistyskäy-

töstä ja historiallisesta kontekstista että perustella 

suunnittelualueen rajautumista Rastilan rannalle.

Työ on tehty tutustumalla aluetta käsittelevään kirjal-

lisuuteen, kartta-aineistoon ja tekemällä omakohtai-

sia havaintoja useiden eri vuodenaikoina tehtyjen 

maastokäyntien aikana. Alueen asukkaiden ja 

käyttäjien mielipiteitä ja toiveita kartoitettiin keväällä 

2019 Helsingin kaupungin järjestämällä verkkoky-

selyllä, jonka valmisteluun ja aineiston tarkasteluun 

pääsin osallistumaan tämän työn yhteydessä. Oli 

hedelmällistä ja kiinnostavaa vertailla muodos-

tamiani mielipiteitä ja käsityksiä alueesta kyselyn 

tuloksiin. Asukkaiden vastaukset vastasivat ja tukivat 

suurilta osin omia havaintojani ja tausta-aineistoihin 

perustuvia ennakkokäsityksiäni alueesta. 

Rakenteeltaan työ käsittää kolme toisistaan 

eroavaa osaa. Ensimmäinen osa esittelee työn 

lähtökohdat ja suunnittelualueen. Sen viimeinen luku 

esittää lähtökohtien yhteenvedon, joka perustelee 

Rastilan rantapuiston valintaa lopulliseksi suunnitte-

lualueeksi. Toinen osa esittää ideakollaasin, jossa 

käsitellään kansainvälisten referenssikohteiden 

kautta analyysissä nousseita teemoja ja ideoita 

suunnittelun pohjaksi. Työn viimeinen osa käsittää 

Rastilan rantapuiston vision ja ideasuunnitelman sen 

toteuttamiseksi.
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01. Vartiokylänlahti on kapea merenlahti Helsingin itäisessä suurpiirissä, joka sijaitsee Vuosaaren ja Vartiokylän kaupunginosien välissä. Tässä työssä tarkastelen ensin koko 
Vartiokylänlahden aluetta kontekstianalyysinä, jonka tulosten perusteella lopullinen suunnittelualue sijoittuu Rastilan rannan alueelle.
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1 
K O N T E K S T I

Tämä luku esittelee Vartiokylänlahden aluetta ja sen arvoja käsittävän 
analyysin, jonka tavoitteena on sekä suunnittelualueen kontekstin 

ymmärtäminen että perustella suunnittelualueen sijoittumista Rastilan rannalle. 

Vartiokylänlahti ympäristöineen on virkistystoimintoja ja palveluja tarjoava 
aluekokonaisuus, johon liittyy ekologisia, sosiaalisia, kulttuurihistoriallisia 
ja maisemallisia arvoja. Seuraavat alaluvut taustoittavat alueen nykyistä 

ja tulevaa maankäyttöä, historiaa, luonnonympäristöä, maisemaa ja 
virkistyskäyttöä.
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kerrostalovaltainen alue

pientalovaltainen alue

viheralue

pienteollisuus tai satama-alue

yleinen- tai liikerakennus

metro

ajankohtaisuus

02. Nykyinen maankäyttö Vartiokylänlahden ympäristössä

Kaupungistumisen ja ennustetun väkiluvun kasvun 

myötä uusien asuinalueiden ja täydennysrakenta-

misen paikkojen kartoittaminen uusille asukkaille 

on keskeinen tehtävä Helsingissä. Suunnitte-

lualueena Vartiokylänlahti sisältää monipuolisen 

kudelman ekologisia, sosiaalisia, kulttuurihisto-

riallisia ja maisemallisia arvoja, joita maankäytön 

muutospaine tulee koettelemaan seuraavien 

vuosikymmenten aikana, kun Puotilassa ja Ras-

tilassa Helsingin yleiskaavan (2016) ohjaamat 

asuntovaltaiset alueet kehittyvät lahden rantavii-

van läheisyydessä. Tässä alaluvussa kuvataan 

Vartiokylänlahden nykyistä maankäyttöä ja miten 

se tulee tulevaisuudessa muuttumaan.

Vartiokylänlahti on kapea merenlahti, joka työntyy 

syvälle Helsingin itäisintä suurpiiriä. Vartioky-

länlahti ja siitä sisämaahan jatkuva Broändan 

purolaakso, jakavat suurpiirin idässä Vuosaaren, 

lännessä Vartiokylän ja pohjoisessa Mellun-

kylän kaupunginosiin, jotka jakautuvat kuuteen 

osa-alueeseen: Marjaniemi, Puotila, Vartioharju, 

Keski-Vuosaari, Rastila ja Meri-Rastila. Vartioky-

länlahti ja siihen liittyvät viher- ja vesialueet ovat 

keskeinen osa Itä-Helsingin kulttuuripuistoa, joka 

on yksi Helsingin kuudesta vihersormesta. Lahden 

rannat ovat säilyneet suuriltaosin rakentamattomi-

na, muodostaen luonnontilaiseksi mielletyn lahtea 

ympäröivän viheralueiden sarjan. Viheralueita 

ja lahtea kiertävä virkistysreitti palveluineen ja 

toimintoineen palvelee alueen asukkaita tärkeänä 

lähivirkistysalueena. 

Vartiokylänlahtea ympäröivä rakennuskanta 

koostuu eri aikakausina rakennetuista pientalo- ja 

kerrostalovaltaisista asuinalueista. Vartioharju, 

Marjaniemi ja Rastilan ranta erottuvat muusta 

rakennuskannasta yhtenäisinä pientaloalueina. 

Kerrostalovaltaisia alueita ovat 1960-luvulla 

rakennetut asuinalueet Puotilassa ja Keski-Vuosaa-

ren Kallvikintien ympäristössä, sekä 1980–90-lu-

vulla valmistunut Meri-Rastila1.  Alueen pääkatu 

on Kehä I:tä jatkava Meripellontie, joka muuttuu 

idässä Vuotieksi Vuosaaren sillan jälkeen. Vartio-

kylänlahti sijaitsee liikenneväyliä pitkin noin 12 ki-

lometrin etäisyydellä Helsingin rautatieasemasta. 

Lähimmät palvelukeskittymät, Itäkeskus ja 

Vuosaaren ostoskeskus Columbus, sijaitsevat 

Vartiokylänlahden molemmin puolin noin kahden 

kilometrin etäisyydellä rannasta. Julkisen liikenteen 

verkoston merkittävin yhteys Helsingin keskustan 

ja Vartiokylänlahden välillä on metro, joka kulkee 

lahden yli Vuosaaren metrosiltaa pitkin. Ajallinen 

etäisyys Vartiokylänlahdelta metrolla Helsingin 

keskustaan on noin puoli tuntia riippuen metroase-

man läheisyydestä. Vartiokylänlahden lähimmät 

metroasemat sijaitsevat lahden molemmin puolin 

Puotilassa ja Rastilassa.

1  Helsingin kaupunki (2018a)
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arvioitu
rakentaminen

uusia 
asukkaita

1. Rastilanranta 2025–35 1700–2000

2. Puotilanranta 2030–40 3300

3. Rastilan kartanon alue 2040–50 2200–2700

Vuosaaren keskusta

Kallvikintie

Meri-Rastilan täydennysrakennus

Mustavuori

Ramsinnimei

Linnauvuoren siirtolapuutarha

A

B

C

D

E

F

A

B

C

E

D

F

keskeinen maankäytön muutosalue

muu täydennysrakennus- ja maankäytön muutosalue

keskeinen viheralue, jonka käyttöpaine kasvaa

pikaraitiotielinjaus

03. Yleiskaavan (2016) asettamat maankäytön muutosalueet 
Vartiokylänlahdella.

Tuleva maankäyttö

Helsingin yleiskaava 2016 toimii kaupungin 

asemakaavoituksen ja liikennesuunnittelun 

lähtökohtana ja sen strategiset päämäärät 

ohjaavat Helsingin kehitystä.¹  Yleiskaavan 

keskeisten tavoitteiden mukaan Helsinki kasvaa 

tulevaisuudessa raideliikenteeseen pohjautuvaksi, 

tiiviimmäksi kaupungiksi, jossa on useita keskuksia. 

Vartiokylänlahdella tämä näkyy yleiskaavassa 

asuntovaltaisina kehitettävinä alueina Puotilan-

rannassa, Rastilanrannassa ja Rastilan kartanon 

alueella, yleiskaavassa asuinvaltaisena kehitet-

tävinä alueina, jotka tukeutuvat Itäkeskuksen ja 

Vuosaaren liike- ja palvelukeskukseen.²

Yleiskaava mahdollistaa noin 350 000 kerros-

neliömetrin uuden asuinrakentamisen Vartioky-

länlahdella. Näin ollen vuoteen 2050 mennessä 

alueella voi olla yhteensä noin 7600 uutta 

asukasta. Tämä edellyttäisi Rastilan leirintäalueen 

ja sen palvelujen sijoittamista suurilta osin toiseen 

paikkaan. Tavoitteena kuitenkin on että myös 

tulevaisuudessa Rastila pysyy ja kehittyy matkailun 

ja virkistyksen toimintoja ja palveluja tarjoavana 

alueena. 

Maankäytön tiivistämistavoitteista huolimatta 

tavoitteena on myös Vartiokylänlahden viheraluei-

den ja virkistysarvojen turvaaminen. Tulavaisuu-

dessakin on tärkeää, että Itä-Helsingin vihersormi 

säilyy eheänä ja kytkee lahden seudulliseen 

viherverkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkee-

seen.³ Yleiskaavaluonnoksessa suunnittelualueen 

itäpuolella Vuosaaren läpi oli linjattu pikaraitiotie, 

joka olisi yhdistänyt Vartiokylänlahden Vartiosaa-

ren ja Laajasalon kautta Helsingin keskustaan.4  

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksellä5  kaikki 

Ramsinniemen ja Vartiosaaren yleiskaavamer-

kinnät kuitenkin kumottiin, mistä johtuen Vartioky-

länlahden ympäristö säilyy toistaiseksi metroon 

tukeutuvana alueena. 

Tämä opinnäytetyö linkittyy keväällä 2019 

Helsingin kaupungin käynnistämään Vartiokylän-

lahden suunnitteluperiaatteisiin, joiden laatimisesta 

vastaavat arkkitehti Sanna Meriläinen ja Vuosaa-

ri-Vartiokylänlahti tiimin päällikkö Tuukka Linnas. 

Suunnitteluperiaatteissa tarkastellaan uusia ja täy-

dentyviä asuinalueita, jotka sijoittuvat Vartiokylän-

lahden alueelle. Näiden maankäytön muutosten 

yhdessä tarkastellaan Vartiokylänlahden yleisiä 

alueita kokonaisuutena ulkoilureittien, viheraluei-

den ja niiden käytön, laadun ja palvelujen näkö-

kulmasta. Työn tavoitteeksi on Vartiokylänlahden 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa määritelty 

Vartiokylänlahden erityispiirteiden vahvistaminen 

ohjaamalla alueen kehitystä ja kaavoitusta.6

Rastilanrannan eli Meri-Rastilan metsään sijoittu-

van alueen rakentamista ohjaa voimassa oleva 

Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaava7, jonka 

päivitystarvetta tutkitaan myös työn yhteydessä. 

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteita ohjaa 

muilta osin Helsingin yleiskaava 2016. Osana 

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden osallis-

tumis- ja arviointisuunnitelmaa toteutettiin vuoden 

2019 keväällä asukkaille ja alueen käyttäjille 

suunnattu verkkokysely, jonka tuloksia on hyödyn-

netty Rastilan rantapuistosuunnitelman tavoitteiden 

määrittelemisessä.

1  Uro (5.12.2018)
2  Helsingin kaupunki (2016a) s.23.
3  Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet, luonnos
4  Helsingin kaupunki (2016a) s.188.
5  KHO:2018:15
6  Helsingin kaupunki (2019a) s.2.
7  Helsingin kaupunki (2012a)
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04. Vartiokylänlahti kuninkaan kartastossa 
vuodelta 1780. Punaiset pisteet esittävät 
silloisten kartanoiden ja tilakeskusten sijainnit. 

alueen historiaa

Tämä luku taustoittaa Vartiokylänlahden rakentu-

misen historiaa ja miten mennyt näyttäytyy alueen 

maisemassa tänä päivänä. Vartiokylänlahden 

nykyistä rakennuskantaa tutkimalla saadaan kä-

sitystä alueen rakentumisesta, historiallisista kerrok-

sista ja niiden muodostamasta paikan luonteesta. 

Historiallisia ilmakuvia ja karttoja vertailemalla 

muodostuu kuva siitä, miten voimakkaasti Vartio-

kylänlahden maisematila on muuttunut viimeisten 

vuosikymmenten aikana.

Ensimmäiset merkit asumisesta Vartiokylänlahdella 

viittaavat keskiaikaiseen kyläasutukseen nykyisten 

Mellunkylän ja Vartiokylän alueilla1 ja vanhimmat 

säilyneet rakennukset ovat Linnavuorentien oma-

kotitalot 1800 luvulta. 

Toisen merkittävän historiallisen kerrostuman Var-

tiokylänlahdella on luonut Itä-Helsingin rannoilla 

ja saaristossa noin 1550-luvulta 1800-luvulle asti 

vaikuttanut kartanokulttuurin kukoistusaika2. Vartio-

kylänlahden maisemiin vuosisatojen saatossa voi-

makkaimmin vaikuttivat alueella sijainneet Puotilan 

ja Rastilan kartanot. 1800-luvulta peräisin olevat 

kartanorakennukset ja osa niiden talousrakennuk-

sista on säilynyt.3  Puotilan ja Rastilan kartanoiden 

pihapiirit ovat olleet suunnitelmallisesti toteutettuja, 

mutta etenkin Rastilan puolella historialliset piirteet 

ovat pitkälti hävinneet. Kartanoihin kuuluneet 

laajat avoimet viljely- ja niittymaat ovat pääosin 

kasvaneet umpeen.

1800- ja 1900-lukujen vaiheesta ovat säilyneet 

myös muutamat yksittäiset rakennukset Marjanie-

messä, Ramsinkannaksella sekä Vartioharjussa. 

Marjaniemen huvilakaupunginosan vanhimmat 

säilyneet rakennukset ovat pääosin 1930- ja 

1940-luvuilta. Saman ikäistä pientaloasutusta 

on säilynyt Vartioharjussa kartanoiden mailta 

luovitetuilta rintamamiestonteilta.4  Pientalovaltai-

nen kehitys Vartiokylänlahden länsirannan alueilla 

jatkui aina vuoteen 1946, kun alue liitettiin osaksi 

Helsinkiä.5  Samoihin aikoihin Itäväylän varteen 

nousivat ensimmäiset pienteollisuusrakennukset.6

05. Vuosaari (Norsöö) on kuvattu saarena 
vielä 1600-luvun puolivälin vaiheille ajoittuvassa 
kartassa. Punaiset pisteet esittävät silloisen asutuksen 
keskittymistä nykyisten Puotilan (Bootby) ja Rastilan 
(Rasböle) kartanoiden paikoille.

1   Museovirasto (2011)
2   Helsingin kaupunki (2012a) s. 12.
3   Helsingin kaupunki (2018a)
4   Helsingin kaupunki (2018a)
5   Helsingin kaupunki (2012a) s.19.
6   Helsingin kaupunki (2018a)
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ennen vuotta1860

1860–1929

1930–1949

1950–1959

1960–1979

1980–1999

2000 jälkeen

06. Rakennuskannan ikä Vartiokylänlahden ympäristössä 
valmistumisvuoden mukaan.

07. Vanha valokuva Rastilan 
kartanon päärakennukselle arviolta 
1930 tai 1940 -luvulta. Vaalea 
rakennus erottuu hyvin avoimen 
peltomaiseman laidalla. Kartanon 
ja peltojen väliin asettuvan 
Rastilanpuron varressa kasvava 
puusto ja leikattu pensasaidanne 
rytmittävät avointa maisematilaa. 
Taustalla kohoaa puustoinen 
Rastilanmäki.

Vuonna 1966 myös Vuosaari liitettiin osaksi Hel-

sinkiä, ja Vartiokylänlahden ylittävä kaupunginosia 

yhdistävä Vuosaaren silta valmistui1. Silta mahdol-

listi alueen ensimmäisten lähiöiden rakentamisen. 

Metsälähiöideologian mukaiset asuinalueet 

nousivat Keski-Vuosaaren Kallvikintien ympärille 

ja Puotilan kartanon ympärille. Samoihin aikoihin 

myös Vartioharjun ja Marjaniemen pientaloalueil-

le nousi runsaasti uusia omakotitaloja2. Rastilassa 

on telttailtu ja retkeilty jo 1950-luvulta lähtien 

Helsingin kaupungin ostettua Rastilan kartanon. 

Matkailun suosio Suomessa lisääntyi 1960- ja 

70-luvuilla ja Rastilan leirintäalue perustettiin Rasti-

lan kartanon pelloille vuonna 19763.

Meri-Rastilan keskusta ja Rastilan metroaseman 

ympäristö alkoivat rakentua 1980- ja 90-luvuilla, 

mikä edelsi metron jatkamista Vuosaareen. Vuo-

saaren metrosilta valmistui vuonna 1996 ja metro 

Itäkeskuksesta Vuosaareen aloitti liikennöinnin 

elokuussa 19984.

Tällä vuosituhannella Vartiokylänlahden kehittämi-

nen on ollut heterogeenistä kerros- ja pientolara-

kentamista. Kerrostaloja on noussut lisää etenkin 

Rastilan metroaseman pohjoispuolelle, sekä 

Itäväylän varteen. Uusien rivi- ja omakotitalojen 

rakentaminen on keskittynyt pääasiassa olemassa 

oleville pientaloalueille Vartiokylässä, Marjanie-

messä ja Rastilassa.5

1   Vuosaari-seura (2019)
2   Helsingin kaupunki (2018a)
3   Hautamäki (2016) s. 119
4  Vuosaari-seura (2019)
5   Helsingin kaupunki (2018a)
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Tankovainionpuisto 
(1990-luku)

Puotilan kartano ja 
kartanopuisto 
(1700-luku)

Rastilan kartano ja 
kartanoympäristö 

(1800-luku)

Keski-Vuosaari 
(1960-luku)

Vartiokylän  
linnavuori

valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt

maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt

arvoympäristöt

kartanopuistot ja huvilapuutarhat

muinaisjäännösalueet

muinaisjäännökset

08. Kulttuuri- ja arvoympäristöt Vartiokylänlahden ympäristössä.

Kulttuuriympäristöt

Yksi vanhimmista muinaisjäännöksistä alueella on 

Vartiokylän linnavuoren muinaislinna. Linnavuo-

ren ajoitusta ei varmuudella tiedetä, mutta sen 

arvellaan olevan alun perin varhaiselta keskiajal-

ta.¹  Vuosaari oli tuohon aikaan vielä saari, jolloin 

nykyiseltä Vartiokylänlahdelta pääsi vesiteitse 

Vuosaaren pohjoispuolelta Porvarinlahdelle2. 

Vartiokylän linnavuoren muinaislinna perustettiin 

aikoinaan strategisesti merkittävän vesireitin varrel-

le. Pitkään linnavuori erottui selvästi suurmaisemas-

sa kallioisena ja puustoisena mäkenä, jota lahteen 

liittyvät laajat peltoaukeat korostivat. Tänä päivä-

nä pellot ovat metsittyneet arvokkaaksi tervalepi-

köksi, eikä laeltaan kallioinen ja harvapuustoinen 

muinaislinnavuori juuri erotu Vartiokylänlahden 

maisemassa. 

Uudempaa kerrostumaa Vartiokylän linnavuo-

rella edustavat ensimmäisen maailmansodan 

aikaiset linnoitteet, joiden vuoksi se on määritelty 

valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kult-

tuuriympäristöksi ja maakunnallisesti arvokkaaksi 

kulttuuriympäristöksi. Linnoituslaitteita löytyy myös 

Vartiokylänlahdesta pohjoiseen sijaitsevalta Mus-

tavuorelta.3  Muita maakunnallisesti arvokkaita 

kulttuuriympäristöjä Vartiokylänlahden ympäris-

tössä ovat Keski-Vuosaaren lähiökokonaisuus 

1960-luvulta, sekä Ramsinniemen ja Kallahden 

rantojen höyrylaivareittien varteen muodostunut 

huvilakeskittymä 1900-luvun alusta.4 

Rantakartanontie ja Kallvikintie ovat 1960-luvulta 

säilyneen kaupunkirakenteen kannalta merkittäviä 

arvoympäristöjä. Rantakartanontien linjaus liittyy 

pitkän lehmuskujanteen saattelemana Puotilan 

kartanoon, joka pihapiireineen on kulttuurihistori-

allisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin 

kannalta merkittävä.5  Kartanon edustalla sijaitse-

va kiviaidalla rajattu puisto edustaa 1800-luvun 

puolessa välissä vallinneita ihanteita ja se on 

säilynyt laajuudessaan hyvin6. 

Puotilan kartanon vastarannalla sijaitsee Rastilan 

kartano. Sen päärakennus sijaitsee Rastilanmäen 

juurella Rastilan leirintäalueen aitaaman puiston 

keskellä. Historiallisia elementtejä kartanoym-

päristössä ei ole juuri säilynyt muutamia vanhoja 

jalo- ja havupuita lukuun ottamatta. Vielä ennen 

Vuosaaren sillan rakentamista, Rastilan kartano 

on näyttäytynyt lounaasta Vartiokylänlahdelta 

tultaessa pitkän näkymälinjan päätteenä selkeänä 

kiintopisteenä maisemassa. Kartanon pääraken-

nukselta oli yhteys nykyisen sillan eteläpuolella 

sijainneelle höyrylaivalaiturille. Tänä päivänä kar-

tano kuuluu Rastilan leirintäalueeseen ja sen suhde 

ympäristöön on visuaalisesti katkennut. Kartano 

on jäänyt irti ympäristöstään ja yhteydestä merelle 

myös toiminnallisesti leirintäalueen ympärille 

rakennetun korkean metalliaidan seurauksena. 

Rastilan kartanon ympäristö on edelleen avoin lei-

rintäalueen käyttäjille ja kartanossa tänä päivänä 

toimivassa kahvilassa asioiville, mutta sen luonne 

on yksityisen oloinen.

1   Helsingin kaupunki (2012a) s. 10.
2   Helsingin kaupunki (2012a) s. 12.
3   Museovirasto (2009)
4   Uudenmaan liitto (2012) s. 95.
5   Helsingin kaupunki (2008) s.57.
6   Helsingin kaupunki (2017b)
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1942

2018

Maisematilan muutos

Vartiokylänlahden maisematila on muuttunut 

merkittävästi 1800-luvulta, mutta nopein kehitys 

alueella on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten 

aikana. Kuvapari osoittaa miten alueen maise-

matila on ilmakuvien ja historiallisten karttojen 

perusteella muuttunut 1930-luvulta tähän päivään. 

Vielä 1940-luvulla lahden ympäristö oli lähes 

rakentamatonta, lukuun ottamatta Vartioharjun 

ja Marjaniemen pientaloalueita ja Rastilan ja 

Puotilan kartanoita. Maisematilaa hallitsivat laajat 

maanviljelyskäytössä olevat pellot ja Vartiokylän-

lahden itärannan metsäiset selänteet. Länsirannal-

le ominaista oli avoin maisematila, jota rytmittivät 

metsäiset saarekkeet. Linnavuori näyttäytyi 

maisemassa ympäristöään selkeästi korkeampa-

na, puustoisena mäkenä. Broändan purolaakso 

entisenä merenlahtena oli hedelmällistä maata-

lousmaata, joka muodosti laajan Vartiokylänlah-

delta pohjoiseen jatkuvan avoimen maisematilan. 

Puotilan ja Rastilan kartanot puistoineen olivat mai-

semaa hallitsevia elementtejä. Rastilan kartanolta 

vanhalle höyrylaivalaiturille oli suora, puuistutusten 

kehystämä näkymä- ja kulkuyhteys, joka sittemmin 

on katkennut, kun Vuosaaren silta rakennettiin. 

Aiemmin avoimet viljelymaisemat ovat pääosin 

sulkeutuneet metsittymisen myötä ja Vartioharjun 

harvahko pientaloasutus on tiivistynyt tasaiseksi 

puoliavoimeksi omakotitalojen matoksi. Puuston 

kasvamisen ja asuinalueiden rakentamisen seu-

rauksesta Vartiokylän linnavuori ei entiseen tapaan 

erotu maisemasta. Avoin maisematila on kutistunut 

ja käsittää enää lähes yksinomaan lahden veden 

päällistä aluetta, minne muutamat pitkät näkymät 

avautuvat lahtea kiertävältä rantareitiltä. Puotilan 

kartanon rooli maisemassa on säilynyt jokseenkin 

ennallaan, mutta Rastilan kartano lähiympäristöi-

neen on jäänyt pahasti Vuosaaren sillan halko-

maksi ja Rastilan leirintäalueen aitojen eristämäksi 

lahtikokonaisuuden maisematilasta.

09. Kuvapari havainnollistaa, miten Vartiokylänlahden 
maisematila on muuttunut 1930-luvulta tähän päivään. 
Violetit pisteet merkitsevät kartanoiden ja linnavuoren 
sijaintipaikkoja muuttuvan maisematilan keskellä. Avoimesta 
metsäsaarekkeiden rytmittämästä maatalousmaisemasta 
on siirrytty puoliavoimeen rakennettuun ympäristöön, jossa 
avointa maisematilaa ja pitkiä näkymiä löytyy enää lähes 
yksinomaan aivan rannan tuntumassa, yli avoimen lahden.

sulkeutunut maisematila

puoliavoin maisematila

avoin maisematila

maiseman reuna

näkymälinja

maiseman kokokohta
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10. Vartiokylänlahti osana 
Helsingin vihersormiverkostoa.

luonnonympäristö

Tässä luvussa esitellään Vartiokylänlahden 

kytkeytymistä laajempaan sini- ja viherverkostoon 

sekä tärkeimpiä luontoarvoja, joita alueelle on 

kehittynyt.1  

Sini- ja viherverkosto

Vartiokylänlahden viheralueet ovat osa Helsingin 

merellisintä vihersormea, Itä-Helsingin kulttuuri-

puistoa, jonka erityispiirteitä ovat kulttuurihistorial-

liset kerrostumat, luonto ja merellisyys2. Vihersormi 

ja siihen liittyvä sini- ja viherverkosto alkaa 

etelässä Villingistä, mistä se jatkuu Laajasalon, 

Vartiosaaren ja Ramsinniemen kautta Vartiokylän-

lahdelle päättyen Helsingin puolella Mustavuo-

reen. Seudullisesti vihersormen viheryhteys jatkuu 

aina Sipoonkorven kansallispuiston laajoihin met-

säalueisiin asti. Vihersormet muodostavat rungon 

Helsingin ekologiselle verkostolle3. 

Helsingin yleiskaavan (2016) kaupunkiluontover-

kostoa käsittelevässä teemakartassa Vartiokylän-

lahden itärannan laajat viheralueet muodostavat 

ekologisen yhteyden, joka toimii osana pääkau-

punkiseudun metsäverkostoa. Verkoston kehitettä-

väksi osoitetut yhteydet haarautuvat Varjakanpuis-

tosta luoteeseen kohti Viikki–Kivikko-vihersormea 

sekä lounaaseen lahden länsirantaa pitkin Laaja-

salon suuntaan.4 Länsirannan ekologinen yhteys 

on Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 

raportissa käytettyjen kriteerien perusteella 

määritelty neljästä yhteysluokasta tärkeimpään 

runkoyhteys –luokkaan, joka yhdistää Meri-Rasti-

lan ja Vartioharjun laajat, yli 40 hehtaarin kokoiset 

metsäalueet. Yhteyden toimivuus tulee alueen tule-

vassa suunnittelussa turvata kaupunkiekologisena 

yhteytenä. Meri-Rastilan metsään suunniteltavat 

virkistyskäytön edellyttämät rakenteet ja hoitotoi-

met tulee toteuttaa niin, etteivät ne ole ristiriidassa 

luonnon monimuotoisuuden ylläpitämisen kanssa.5 

Vartiokylänlahden matalahko merenlahti on 

siniverkoston, eli vesistöjen muodostaman ekolo-

gisen verkoston keskiössä. Lahteen laskee neljä 

puroa: Mellunkylän-, Marjaniemen-, Rastilan- ja 

Meri-Rastilan puro. Vartiokylänlahteen laskevista 

kaupunkipuroista merkittävin on Mellunkylänpuro, 

jonka valuma-alue on noin 928 ha. Pohjoisesta 

laskevaan Mellunkylänpuroon liittyy alajuoksul-

la Broändan puro, jonka valuma-alue on osin 

rakentamatonta Mellunkylän luhtaa ja Broändan 

purolaaksoa. Laaksoon sijoittuu rakennettuja 

asuinalueita Fallpakassa ja Tankovainion sekä 

Kurkimoision alueilla. Broändan purolaakso kuuluu 

Vartiokylän pohjavesialueeseen ja alueella on 

tihkupintoja, ruostelähteitä ja allikoita. Broändan 

puro saa alkunsa Mustavuorelta ja Mustavuoren 

lähdelammilta. Broändan puron uoma on säilynyt 

muuttumattomana pitkään, mutta lähivuosina 

toteutetut tulvasuojelurakenteet ovat muuttaneet 

purolaakson ekologiaa ja maisematilaa paikal-

lisesti Vartiokylänlahden pohjukassa. Lännessä 

hulevesiä kerää suurimmalta osaltaan hävinnyt 

Marjaniemenpuro6. Rastilan leirintäalueen läpi 

rakennetussa uomassa virtaa lyhyt, vajaa kilomet-

rinen Rastilanpuro, jonka Rastilan kartanon puiston 

viereinen osuus on luonnonmukaisempi. Puron 

valuma-alue käsittää pääasiassa pientalovaltaisia 

alueita7. Yleiskaavan mukaisten asuinalueiden 

toteutuessa tilanne tulee muuttumaan uusien asui-

nalueiden rakentuessa puron valuma-alueelle.

1   Ekologisen verkoston tarkastelussa on hyödynnetty  
Helsingin kaupungin opasta Metsä- ja puustoinen verkosto (2018).  
Luontotiedot on haettu Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmän virka-
miesversiosta vuonna 2019.
2   Helsingin kaupunki (2012b) s. 4.
3   Erävuori & Lammi & Routasuo (2015) s. 42
4  Helsingin kaupunki (2016b)
5   Erävuori & Lammi & Routasuo (2015) s. 45
6   Helsingin kaupunki (2007) s. 42–43
7   Helsingin kaupunki (2007) s.41–42
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Meri-Rastilan  
metsä

Kallahden- 
niemi

Vartiosaari

Mustavuori

Broändan 
purolaakso

ydinmetsät

viheralueet

kehitettävä niittyverkosto

ekologisen verkoston runkoyhteys

ekologisen verkoston osana kehitettävä yhteys

luonnonsuojelukohteet

suojeltavat alueet

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet

11. Vartiokylänlahden viherverkosto ja kaupunkiluonto.

Luontoarvot

Myös luontoarvot painottuvat kasvillisuuden osal-

ta metsäverkoston runkoyhteydelle Vartiokylänlah-

den itärannalla ja pohjukassa Puotilan kartanon 

puiston ympäristön arvokasta kulttuurikasvillisuutta 

lukuun ottamatta. Vartiokylänlahden puusto on 

suurilta osin melko iäkästä, yli 120 vuotiasta, 

etenkin lahden itärannalla Meri-Rastilan metsäs-

sä, Rastilanmäellä ja Vanttikalliolla. Pääpuulajit 

vaihtelevat sijainnin ja kasvupaikan mukaan. 

Lahden puustoisella itärannalla kasvaa runsaasti 

mäntyä selänteiden kallioisilla lakialueilla. Niitä 

kehystävät kuusivoittoiset tuoreet kankaat esimer-

kiksi Meri-Rastilassa ja Rastilanmäellä. Hies- ja 

rauduskoivu sekä tervaleppä ovat pääpuulajeja 

sekä lahden alavamman länsirannan puustoisissa 

saarekkeissa, että itärannalla rantaviivan tuntu-

massa. Vartiokylänlahden pohjukassa sijaitseva 

Broändan purolaakso on lehtoa, jonka pääpuu-

lajina on tervaleppä, samoin kuin Meri-Rastilan 

metsässä, Vuosaaren eteläpuolella sijaitsevalla 

Rastilan kartanon entisellä pellolla.¹

Vartiokylänlahden pohjukka ja länsiranta ovat 

järviruokojen valloittamaa avoluhtaa. Järviruoko 

on lisääntynyt alueella hyvin, todennäköisesti ve-

sistön rehevöitymisen ja laiduntamisen loppumisen 

seurauksena. Lajin rantaviivaa hallitseva asema 

on luonnon monimuotoisuuden kaukomaisemien 

kannalta epäsuotuisa. Järviruovikko tarjoaa 

kuitenkin linnuston kannalta tärkeän elinympäristön 

ja pesäpaikkoja monille lajeille. Muita linnuston 

kannalta arvokkaita kohteita ovat Vartioharjun 

itärinteeseen viettävä, rehevien pihojen rytmittämä 

omakotiasutusalue, Vuosaaren sillan eteläpuo-

len vesialue, sekä Meri-Rastilan metsä. Lahti 

pienvenesatamineen ja ruovikoihin ruopattuine 

kanavineen on myös tärkeää lepakkoaluetta, joka 

tarjoaa runsaasti paikkoja saalistukseen. Alueella 

elää todennäköisesti useita lepakkokolonioita.2

Maisemassa hyvin erottuvia, arvokkaita geolo-

gisia kohteita ovat Vartiokylänlahden itärannalla 

sijaitsevat Litorina-meren aikaiset muinaisranta-

kivikot, noin 30 metriä nykyisen merenpinnan 

yläpuolella. Suurmaisemassa erottuu Vartioky-

länlahden muodostama kallioperän murroslinja 

pitkänä kallio- ja laaksoketjuna. Linja yltää 

Jollaksen Saunalahdesta pohjoiseen Vantaan ja 

Sipoon alueille.3

Vartiokylänlahden ympäristössä on kaksi luonnon-

suojeluohjelmassa (2015–2024) rauhoitettavaksi 

määriteltyä kohdetta: Meri-Rastilan metsä ja 

muinaisrantakivikko, sekä lahden pohjukassa Bro-

ändanpuron alajuoksulla kasvava kasvistoltaan ja 

linnustoltaan arvokas tervaleppälehto.4

1   Helsingin kaupunki (2018b)
2  Helsingin kaupunki (2018c)
3   Salla (2004) s. 15, 30
4   Erävuori & Lammi & Routasuo (2015) s. 19
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Viheralueet.  Yleisessä käytössä olevat viheralueet Vartioky-

länlahden välittömässä läheisyydessä vaihtelevat nauhamaisista 

reiteistä rakentamisen ja meren välissä laajoihin luonnontilaiseksi 

miellettäviin alueisiin.

Puustoisuus. Mitä tummempi vihreä, sitä korkeampi puusto. 

Vaaleanvihreällä erottuu matala kasvillisuus. Kuvasta on jätetty 

pois asuinalueille sijoittuva kasvillisuus jonka rooli viherverkostoa 

tukevana osana on etenkin pientalovaltaisilla Rastilan ja Vartioky-

länalueilla merkittävä

12. Kuvasarja: Ekologinen runkoyhteys Vartiokylänlahdella ja sen kehitettävät osat. Laajat puustoiset alueet painottuvat lahden itärannalle ja muodostavat ekologisen runkoyhteyden 
Meri-Rastilan metsän ja Mustavuoren välillä. Yhteys on paikoitellen katkonainen, etenkin Vuosaaren sillan ja Rastilan uimarannan kohdalla. Muilta osin omakotitalojen pihojen 
kasvillisuus tukee yleisillä alueilla kasvavan puuston muodostamaa verkostoa.

Puustoinen verkosto. Itärannan puustoiset ydinalueet muo-

dostavat ekologisen runkoyhteyden Mustavuoren ja Vartiosaaren 

välillä. Länsirannan metsäsaarekkeet toimivat kehitettävän verkoston 

osana.

Ekologinen runkoyhteys. Vuosaaren silta ja metrosilta 

aiheuttavat nykyisellään katkoksen ekologiseen puustoiseen run-

koyhteyteen. Tämän yhteyden toteutumista tarkastellaan tarkemmin 

Rastilanrannan suunnitelmassa.
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puro, virtaussuunta

vedenjakaja

pohjaveden muodostumisalue

pohjavesialue

13. Siniverkoston keskiössä on 
Vartiokylänlahden kapea merenlahti, johon 
laskee neljä puroa. Vuosaaressa sijaitsee 
lisäksi Helsingin mittakaavassa laaja 
pohjavesialue.

14. Turvallisten rakentamiskorkeuksien ennusteet 
Vartiokylänlahdella vuosina 2020, 2050 ja 2100

Luonnonympäristö ja tulevaisuus

Tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen vaikutukset 

tulevat todennäköisesti muuttamaan myös Var-

tiokylänlahden ympäristöä. Helsingin kaupungin 

kaupunkiympäristön julkaisussa ”Sään ja ilmaston-

muutoksen aiheuttamat riskit Helsingissä” (2018) 

todetaan, että tulvien lisääntyminen on yksi merkit-

tävimmistä ilmastollisista vaaratekijöistä. Ilmas-

tonmuutoksen myötä myös merenpinta kohoaa.1  

Yhdessä nämä ilmiöt synnyttävät merivesitulvaris-

kin, johon on viime aikoina alettu varautua erilaisin 

hankkein ympäri maailmaa, rantojen asutuksen ja 

virkistysalueiden suojelemiseksi.

Eri lähteiden mukaan merenpinnan kohoamisesta 

on erilaisia ennusteita. Arvion korkeusvaihtelu 

on suurehko, koska vuosisadan loppuun asti 

sijoittuvissa ennusteissa on runsaasti epävarmuus-

tekijöitä. Suomessa viime jääkaudelta asti jatkunut 

maanpinnan kohoaminen tasoittaa jonkin verran 

odotettavissa olevaa merenpinnan kohoamista. 

Helsingissä maanpinta kohoaa noin 4 millimetriä 

vuodessa. Yhteenvetona voidaan pitää ennustetta, 

jonka mukaan vuoteen 2100 mennessä meren-

pinta olisi maankohoamisesta huolimatta 28-98 

senttimetriä nykyistä korkeammalla2. 

Merenpinnan tasoon vaikuttaa yleisen meren-

pinnan nousun lisäksi sääolot, kuten tuulisuusolo-

suhteet, ilmanpaine-erot ja Itämeren kokonaisve-

simäärän muutokset. Merivesitulvan riski syntyy 

merenpinnan korkeuden ja aallokon yhteisvaiku-

tuksesta.3  Helsingin kaupungin kiinteistöviraston 

raportin (2016) mukaan Vartiokylänlahdella en-

nustetut turvalliset rakentamiskorkeudet ovat +2.63 

vuonna 2020, +2.74 vuonna 2050 ja +3.44 

vuonna 2100. Ennusteet tarkoittavat, että on 0,4% 

todennäköisyys sille, että kyseisen vuoden aikana 

merenpinnan ja tuulten nostattama aallokko yltää 

esitettyyn korkeuteen.4

Merivesitulvien lisäksi ilmastonmuutos vaikutta-

nee heikentävästi luonnon monimuotoisuuteen. 

Ilmaston lämpeneminen on haaste muutokselle 

herkille lajeille sekä niille joiden alueelta toiselle 

liikkuminen tai muuten leviäminen on estynyt. 

Kaupungistumisen seurauksena Helsinki tiivis-

tyy seuraavien vuosikymmenten aikana niin, 

että laajat viheralueet ja niiden kytkeytyneisyys 

toisiinsa vähenevät ja samalla alueiden käyttö-

paine kasvaa.5 Sama ilmiö näkyy Vartiokylänlah-

della etenkin Rastilanrannan ja Rastilan kartanon 

alueella, jossa tulevaisuudessa uudet asuinalueet 

tulevat kaventamaan nykyistä ydinmetsien välistä 

ekologista runkoyhteyttä.

2020

+2.64

2050

+2.74

2100

+3.44

1   Helsingin kaupunki (2018d) s. 5
2   Jaakonaho & Jussila & Rantakokko (2015) s.19
3   Helsingin kaupunki (2018d) s. 35
4   Helsingin kaupunki (2016c) s.114
5   Helsingin kaupunki (2018d) s. 7
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maisema

Maisemarakenne

Suurmaisemassa Vartiokylänlahti sijoittuu kalliope-

rän murroslinjaan, jonka molemmin puolin maan-

pinta nousee lahtea kehystävien selänteiden ja 

laaksojen sarjaksi. Kapea merenlahti itsessään on 

alueen maiseman perustekijä. Lahden itäranta on 

lähes yhtenäistä metsäistä selännettä, joka paikoin 

kohoaa suoraan merestä paljaina rantakallioina. 

Laaja rakentamaton laaksokokonaisuus sijoittuu 

kallioperän murroslinjan mukaisesti Broändan 

purolaakson ympäristöön, joka tilallisesti jatkuu 

aina Westerkullan kartanon peltojen kautta 

Porvarinlahdelle. Tämä Mustavuorta kiertävä laak-

sojen sarja on muistuma ajasta, jolloin Vuosaari oli 

vielä saari ja Vartiokylänlahdelta pääsi vesiteitse 

Porvarinlahdelle. 

Maaston korkeimmat kohdat Vartiokylänlahden 

ympärillä asettuvat noin 30 metriä merenpin-

taa korkeammalle ja maiseman korkein huippu 

sijaitsee Vanttikalliossa, 33,5 metriä merenpinnan 

yläpuolelle. Kapealla merenlahdella on useita 

voimakkaiden maiseman perustekijöiden leikka-

uspisteitä, eli maiseman solmukohtia. Vartioky-

länlahden pohjukassa linnavuoren, Vanttikallion 

ja Varjakanmäen selänteet muodostavat lahden 

pohjoisen porttikohdan, ja etelässä maiseman sol-

mukohdan synnyttävät Koivuniemen ja Meri-Ras-

tilan selänteen muodostama kapeikko. Rastilan 

kartano sijaitsee myös maiseman solmukohdassa 

Rastilanmäen ja Meri-Rastilan metsäisen selänteen 

välisessä laaksossa.

Maiseman tilallisuus

Nykyään Vartiokylänlahden avoimet maisema-

tilat muodostuvat pääosin merenlahdesta, jonka 

avointa pintaa kehystävät vaihtelevasti sulkeutu-

neet tai puoliavoimet reunavyöhykkeet. Vartioky-

länlahden rantojen luonteeseen on vaikuttanut sen 

suojainen sijainti kaukana avomeren tyrskyistä. 

Kapea sisälahti liittyy Kallahdenselkään kahden 

kapean salmen, Ramsinsalmen ja Reposalmen 

kautta. Tämän vuoksi merenlahden rantamaisema 

muistuttaa jokseenkin enemmän suomalaista jär-

vimaisemaa, kuin aallokon nuolemaa avomeren-

rantaa. Tyrskyisimmistä ajoista muistuttavat 

15. Vartiokylänlahden maisemarakenne. Maisema 
on kallioperän murroslinjan mukaan suuntautunut 
lounaasta koilliseen. Lahden itä ja länsirannat 
poikkeavat maisemarakenteeltaan toisistaan. 
Itärannalle tunnusomaista on selänteisyys, kun taas 
länsiranta on alavampaa laaksoa josta muutamat 
mäkiset selänteet kohoilevat. Pohjoisessa sijaitsee 
laaja savikkoinen Broändan purolaakso, joka on 
entistä merenpohjaa.

selänne

vaihettumisvyöhyke

laakso

Vartiokylänlahden maisematilan reuna

maiseman solmukohta

maiseman lakipiste
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16. Vuosaaren silta hallitsee 
luonnontilaiseksi mieltyvän lahden 
maisematilaa useasta suunnasta 
katsottaessa. 

Vasemmalla valokuva lahden pohjukasta 
kuvattuna talvella 2019. Turkoosi sillan 
kylki piirtää horisonttiin viivan puustoisten 
maisematilan reunojen väliin. Oikealla 
valokuva Rastilan rannasta avautuva, 
sillan hallitsema näkymä lahden yli 
alkusyksystä 2018.
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massiiviset, paikoin hyvin maisemassa erottuvat 

muinaisrantakivikot.

Lahden itä- ja länsirannat poikkeavat maisemati-

loiltaan ja ovat osittain toistensa vastakohtia. Itä-

ranta on yhtenäisempää metsäistä ja voimakkaan 

kallioista selännettä. Etenkin Meri-Rastilan metsä 

luo lahden maisematilalle sulkeutuneen, eheän 

reunan, joka vähitellen pirstaloituu pohjoiseen 

mentäessä Vuosaaren sillan kohdalla ja Rastilas-

sa, jossa pientaloalue ulottuu lähes rantaan asti. 

Lahden pohjukka on rehevää entistä peltomaata, 

jossa kasvaa muun muassa tervaleppää. 

Vartiokylänlahden länsiranta on alavampaa ja 

sen muodostama avoimen maisematilan reuna on 

huomattavasti rikkonaisempi. Meren ja rintee-

seen asettuvan Vartioharjun omakotitaloalueen 

välissä kasvaa laaja rantaruovikko, joka luo 

tunnusomaisen piirteen Vuosaaren rannoilta 

avautuvaan maisemaan. Ruovikkoa rytmittä-

vät sulkeutuneemmat metsäsaarekkeet, joista 

merkittävin sijaitsee entisellä saarella Leppänie-

messä. Leppäniemen ja Vuosaaren sillan välisen 

maiseman kohokohtana seisoo Puotilan kartano 

ja sitä ympäröivät laajat viljelypalsta-alueet. 

Kartano sijaitsee merelle laskevan rinteen laella, 

mutta tänä päivänä sen päärakennus jää etenkin 

kesäaikaan osittain suurten puiden lehvästöjen 

peittämäksi. Vuosaaren sillan jälkeen maisema 

muuttuu urbaanimmaksi Puotilan venesatamassa. 

Vartiokylänlahden maisemaa voisi kuvata luon-

nonmukaiseksi. Siinä ei nykyisellään ole juurikaan 

voimakkaasti maisemassa erottuvia elementtejä tai 

suuria maisemavaurioita, jotka näkyisivät kauas. 

Poikkeuksena muutamat korkeat kerrostalot Rasti-

lan metroaseman läheisyydessä sekä Vuosaaren 

sillat luovat massiivisen yhtenäisen ja suuntautu-

neen horisontaalisen elementin, joka jakaa lahden 

avoimen tilan kahdeksi. Maiseman kohokohdiksi 

voidaan lukea myös Rastilan ja Puotilan kartanot, 

nykyään puustoisuuden piilottama Vartiokylän 

linnavuori, sekä muinaisrantakivikot. Vaikka 

mikään näistä ei suurmaisemassa erotukaan hyvin, 

lähiympäristössä ne ovat maisemallisesti merkit-

täviä. Lisäksi ne kertovat osaltaan tarinaa paikan 

historiasta.

Eri vuodenaikoina maastossa vieraillessa ha-

vaitsee erilaisia maiseman piirteitä. Esimerkiksi 

talvella korostuvat ihmisen paikkaan tuomat värit 

voimakkaasti lumipeitteen luomassa siniharmaassa 

taustassa. Kartanoiden ympäristössä suositaan eri-

laisia pastellinsävyjä, mikä näkyy etenkin Rastilan 

pastellinvihreän kartanorakennuksen ympäristössä: 

vaaleansininen leikkimökki ja vaaleankeltainen 

isännän talo. Pastellinsinistä on käytetty sekä 

Rastilan, että Puotilan kartanon uimarantojen 

rakenteissa. Vaaleiden pastellisävyjen rinnalla ko-

rostuu punamulta, joka antaa rakennusperinteestä 

muistuttavan ilmeen esimerkiksi Puotilan kartanon 

rakennukselle. Samaa värimaailmaa edustaa 

myös Rastilan vanha viljamakasiini. Uudempaa 

rakennuskantaa edustavat lahden avoimessa 

maisematilassa Vuosaaren sillan molemmin puolin 

puuston seasta pilkistävät tiilijulkisivuiset asuin-

kerrostalot. Lahden pohjukassa rakennuskanta 

on omakotitalovaltaista, moni-ikäistä ja -väristä. 

Siinäkin samat elementit, punamulta, pastellisävyt 

ja tiilijulkisivut toistuvat, joskin kirjavana mosaiik-

kina. Vuosaaren metrosillan turkoosi julkisivu luo 

paikkaan horisontaalisen maamerkin, joka näkyy 

tunnistettavana kiintopisteenä sillan pohjoispuolel-

la lahtea kiertävältä reitiltä.

Tulevaisuudessa Vartiokylänlahden maisemati-

la tulee jälleen muuttumaan uusien, Puotilan ja 

Rastilan rannalle ja rannan tuntumaan sijoittuvien 

asuinalueiden myötä. Nykyisellään rakennettu 

Puotilan ranta satamarakennuksineen ei ole yhtä 

herkkä muutokselle kuin puustoisen maisematilan 

reunan kätkemä Rastilan ranta. Näin ollen Puotilan 

rannan rakentamisen muutos nykyiseen ei ole yhtä 

voimakas kuin Rastilan rannan, missä rakentamisen 

sovittaminen luonnontilaisempaan maisemaan 

vaatii erityistä luontoarvoja huomioivaa suunnitte-

lua ja yhteensovittamista.

sulkeutunut maisematila

avoin maisematila

sulkeutunut maisematilan reuna

puoliavoin maisematilan reuna

maamerkki tai maiseman kohokohta

näköalapaikka

tärkeä näkymä

17. Vartiokylänlahden maisemakuva.
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18. Vaihtelevat luontotyypit luovat kiinnostavaa 
monimuotoisuutta lahden ympäristöön. Tiheä puusto 
ja vesaikko peittää monin paikoin näkymiä merelle. 
Vasemmalla valokuva Meri-Rastilan metsästä syksyllä 2018, 
missä merestä kohoavat rantakalliot paljastavat paikoin 
puuston kehystämiä näkymiä. Yllä valokuva keväällä 2019 
rantareitiltä. Vaikka lehdet eivät ole vielä täysin puhjenneet, 
on näkymä lahdelle alkanut jo peittyä.

20. Puotilan ja Rastilan säilyneet 
kartanorakennukset ympäristöineen muistuttavat 
Vartiokylänlahden kartanohistoriasta. 
Punamultainen Puotilan kartano erottuu 
etenkin talvella hyvin valkoisesta taustastaan 
lehdettömien puiden takaa merelle viettävän 
rinteen laella (Valokuva otettu talvella 2019). 

Rastilan kartano puolestaan saattaa jäädä 
ohikulkijalta helposti huomaamatta sen 
jäädessä Rastilan leirintäalueen aidan ja 
kasvillisuuden eristämäksi ympäristöstä. 
(Valokuva otettu keväällä 2019). 

19. Urbaanimpaa Vartiokylänlahtea 
edustavat Vuosaaren sillat alikulkuineen 

ja Rastilan metroaseman ympäristön 
korkeat kerrostalot. Valokuvat kesältä 

(vasemmalla) ja keväältä 2019 (oikealla).
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virkistyskäyttö

21. Vartiokylänlahden päävirkistysyhteydet ja toiminnot.

Helsingin päärantareitti

rantareitti

reitti

kulttuurihistoriallinen kohde

yksityinen palvelu (esim. kahvila, venesatama)

julkinen palvelu (esim. koirapuisto, uimaranta)

luontokohde

metro

Vartiokylänlahti tarjoaa monipuolisesti luontoarvo-

ja ja kulttuurihistoriallisia kerrostumia, joiden lisäksi 

lahden rooli alueen asukkaita ja muualta tulevia 

matkailijoita ja kävijöitä palvelevana ulkoilu- ja 

virkistysalueena on suuri. Lahtea kiertävä virkistys-

reitistö ja laajat kytkeytyneet viheralueet tarjoavat 

nähtävää, erilaisia palveluja ja toimintoja. Helsin-

gin tavoitteena olevan virkistys- ja viherverkoston 

kannalta keskeiset yhteydet ovat merenlahden 

rannan molempia puolia mukailevat vihersormen 

pääreitit, jotka liittyvät etelässä koko Helsingin 

kattavaan rantareittiin1.

Jalankulun ja pyöräilyn verkosto Vartiokylänlah-

den viheralueilla on nykyisellään melko kattava. 

Alueen halki kulkee lahden länsirannan suuntai-

sesti valtakunnallinen pyöräilymatkareitti, joka 

osittain kulkee päällekkäin lahden molemmin 

puolin kulkevan maisemareitin kanssa. Lahtea 

kiertävä rantareitti on pääosin kivituhkapintainen. 

Jalankulun ja pyöräilyn reittejä ei ole erotettu toi-

sistaan.2 Vuosaaren sillan ja Vuosaaren metrosillan 

väliin vuonna 2019 rakennettu raittisilta parantaa 

osaltaan lahden yli liikkumista uudella pyörätiellä 

ja jalkakäytävällä.3 Matkailun perinteet Vartioky-

länlahdella juontavat 70-luvun lopulla perustettuun 

Rastilan leirintäalueeseen4, joka Helsingin ainoa-

na leirintäalueena tänäkin päivänä houkuttelee 

turisteja alueelle.

Asukkaiden ja alueen käyttäjien  

Vartiokylänlahti

Asukkaiden ja alueen muiden käyttäjien kokemuk-

sia Vartiokylänlahdesta, sekä mielipiteitä ja ideoita 

alueen kehittämiseksi kerättiin keväällä 2019 Hel-

singin kaupungin järjestämällä Vartiokylänlahden 

suunnitteluperiaatteiden laatimiseen liittyvällä asu-

kaskyselyllä. Kysely toteutettiin verkossa karttaky-

selynä, jossa asukkailla ja muilla alueen käyttäjillä 

oli mahdollisuus kommentoida suosikkipaikkojaan 

ja esittää toivomuksiaan alueen kehittämiseksi. Ky-

selyyn vastasi 660 henkilöä, jotka jättivät yli 7500 

karttamerkintää ja 900 avovastausta. Suurin osa 

vastanneista ilmoitti asuvansa alueella ja iältään 

suurin osa vastaajista kuului 30–49 vuotiaisiin, 

sekä 50–64 vuotiaisiin, eli työikäisten mielipide 

korostui kyselyvastauksissa. Joitain vastauksia saa-

tiin kuitenkin myös sekä lapsilta että eläkeikäisiltä.5  

Vastanneiden keskuudessa eniten puhuttavana 

kysymyksenä korostui luonnontilaisten ympäris-

töjen säilyttäminen, mitä toivottiin lähes 2000 

vastauksessa.

M

1  Helsingin kaupunki (2019b) s. 4–5  
2 Helsingin kaupunki (2016d)
3 Helsingin kaupunki (2019c)
4 Helsingin kaupunki (14.1.2016)
5 Lipponen (2008)
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22. Suosikkipaikkani alueella. Vartiokylänlahden 
suunnitteluperiaatteiden karttakyselyn tulokset. 

23. Suosikkireittini alueella.. 

A  Linnavuori

B   Broändan purolaakso

C  Leppäniemen venesatama ja kahvila

D  Puotilan kartano ja uimaranta

E  Koivunemi

F  Meri-Rastilan metsä

G Metsä ja muinaisranta

H Rastilan kartano ja uimaranta

A B

C

D

E

F

G

H

Seuraavaksi puhuttavin kysymys, joka koski 

suosikkireittejä, sai vastauksia yli puolet vähem-

män, reilut 800. Tulos koostuu osittain yksittäisten 

vastaajien jättämistä monista merkinnöistä, sillä 

vastaajilta ei kyselyssä rajoitettu karttamerkintöjen 

määrää kutakin kysymystä kohden.1

Kyselyn perusteella yleisesti ottaen alueeseen 

tunnutaan suhtautuvan positiivisesti, sillä myöntei-

siin kysymyksiin (suosikkipaikkani alueella, hieno 

maisema tai näkymä, suosikkiranta) tuli vastauksia 

runsaammin kuin kielteisiin (kunnostusta kaipaava 

paikka, epämiellyttävä paikka, vaikeakulkuinen 

reitti). 

Vastanneiden suosikkipaikat levittäytyvät melko 

tasaisesti ympäri Vartiokylänlahtea. Vastausten 

joukossa korostuvat harrastamiseen liittyvät paikat, 

luontokohteet ja palvelut. Liikuntapaikka Broändan 

purolaaksossa (B), Koivuniemen melontapaikka 

(E) ja Puotilan ja Rastilan uimarannat (D ja H) ovat 

suosittuja harrastuspaikkoja Vartiokylänlahdella. 

Linnavuori (A) ja Meri-Rastilan metsä (F ja G) 

tarjoavat asukkaille luontoelämyksiä ja retkeily-

kohteita. Kulttuuria ja kahvilapalveluja tarjoavat 

Puotilan ja Rastilan kartanot ympäristöineen (D 

ja H) sekä Leppäniemen venesatama ja kahvila 

Meridian (C).2

Virkistäytymisen paikkoja kartoittavaan kysymyk-

seen saatiin samansuuntaisia vastauksia, joissa 

korostuivat uimarannat sekä metsäreitit. Alueen 

palveluista kahvilat, uimarannat, koirapuistot, 

venesatamat ja viljelypalstat tarjoavat puolestaan 

Vartiokylänlahden tärkeimmät kohtaamispaikat.3

Suosikkireitti -kysymykseen tuli myös runsaasti 

vastauksia, mikä viittaa reitin merkitykseen ja 

runsaaseen virkistyskäyttöön. Reiteissä korostuu 

lahtea Vuosaaren sillan pohjoispuolella kiertävä, 

noin neljän kilometrin lenkki. Toinen lyhyempi, 

noin 2,5 kilometrin lenkki muodostuu Meri-Rasti-

lan metsän ympäri. Lenkin rantaa kiertävä osuus 

korostuu. Vartiokylänlahdelle saavutaan vastaus-

ten perusteella tasaisesti eri puolilta, ympäröivästä 

kaupunkirakenteesta. Lahden länsipuolella saa-

pumisreitit erottuvat selvemmin, kun taas Rastilan 

puolella aidattu leirintäalue rajoittaa saapumista 

meren äärelle.4

Hienoja näkymiä avautuu tasaisesti rantaa 

kiertävältä reitiltä merelle. Vastauksissa korostuvat 

alueen korkeimmilta kohdilta, Vanttikalliolta ja 

Linnavuorelta, aukeavat maisemanäkymät. Myös 

merelle viettävän rinteen laella seisovan Puotilan 

kartanon maisemaa pidetään erityisen hienona.5  

Vartiokylänlahdella kehityskohteeksi kulkureittien 

kannalta nousivat kyselyssä siltojen muodostamat 

esteet. Vuosaaren sillalta liittyminen rantaa kier-

täville reiteille sekä Puotilan että Rastilan päissä 

koetaan hankalaksi ja epämiellyttäviksi. Säännölli-

nen tulviminen puolestaan vaikeuttaa ajoittain 

”Vartiokylänlahden lenkki on 
itäinen Töölönlahti, jossa on kiva 

lenkkeillä kavereiden kanssa6”

1 Helsingin kaupunki (2019b) s. 7
2 Helsingin kaupunki (2019b) s. 8–9
3 Helsingin kaupunki (2019b) s. 12–13
4 Helsingin kaupunki (2019b) s.10–11
5 Helsingin kaupunki (2019b) s.14–15
6 Kaikki luvun lainaukset ovat suoria sitaatteja  
Vartioyklänlahden karttakyselun vastauksista.

”Rastilan kartanon 
toiminta on uudessa 
nousussa! Alueen 
tärkeä ja kaikille avoin 
kohtaamispaikka. 
Kulttuuritapahtumia, live-
esiintymistä tyylillä.”
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A  Leppäniemen venesatama ja kahvila

B  Puotilan viljelypalstat ja uimaranta

C  Rastilan kartano ja uimaranta

D  Meri-Rastilan metsä

A  Leppäniemen venesatama ja kahvila

B  Puotilan kartano ja viljelypalstat

C  Puotilan uimaranta

D  Puotilan venesatama

E   Rastilan uimaranta

F   Rastilan kartano ja leirintäalue

24. Virkistäytymisen paikka. 25. Tärkeä kohtaamispaikka.

A

B

C
E F

D

A

B

C

D

Vartioharjussa matalalla kulkevan reitin käytettä-

vyyttä.1  Myös luonnonympäristön hoitoon liittyvät 

toiveet keskittyivät Varjakanpuiston rantareitin 

ympäristöön.2  

Uusia yhteyksiä toivotaan etenkin sillan alitus-

ten yhteyteen, sekä toimivamman, yhtenäisen 

rannassa kulkevan reitin kehittämistä3. Kaikille 

avoin reitti Rastilan leirintäalueen läpi parantaisi 

yhteyttä metroasemalta rannan virkistysalueille ja 

helpottaisi niiden saavutettavuutta.

Epämiellyttäviä paikkoja kyselyyn vastanneet 

sijoittivat yleisesti ottaen vähän merkintöjä kartalle. 

Rastilan metroaseman ympäristö ja sillan alikulut 

koetaan sekä epäsiisteiksi ja roskaisiksi että 

turvattomiksi. Liikenteen melu häiritsee etenkin 

Vuosaaren sillalla, sekä sen molemmissa päissä 

Meripellontien ja Vuotien ympäristössä.4  

26. Epämiellyttävä paikka. (Epäsiisti, roskainen, 
liikenteen melu, tuntuu turvattomalta tai muu asia.)

”Uudelta 
kevyenliikenteen sillalta 
ei tule portaita ollenkaan 
sillan alle, vaan joutuu 
kiertämään halutessaan 
hirveän mutkan.”

1   Helsingin kaupunki (2019b) s. 24–25
2   Helsingin kaupunki (2019b) s. 47
3   Helsingin kaupunki (2019b) s. 24
4   Helsingin kaupunki (2019b) s. 28–29
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27. Täällä tarvitaan uusia julkisia tai yksityisiä palveluita.”Vartiokylänlahden Rastilan 
puoleinen rantaan tulisi perustaa 

luonnonmukainen hoidettu 
rantapuisto, joka säilyttäisi 

rannan puustoa ja tekisi 
ranta-alueesta viihtyisän ja 

miellyttävän kävely-alueen, josta 
pääsisi nauttimaan merestä ja 

näköalasta.”

Virkistyskäyttö tulevaisuudessa

Vartiokylänlahden tarkastelualueella asui vuonna 

2017 noin 4000 asukasta1. Asukasmäärä tulee 

lähes kaksinkertaistumaan, kun Puotilan- ja Ras-

tilanrannan sekä myöhemmin Rastilan kartanon 

alueet rakentuvat tulevien vuosikymmenten aikana. 

Tämän seurauksena on tarpeen sopeuttaa alueen 

virkistys- ja viherverkoston reitistöä ja palveluita 

vastaamaan uuteen tilanteeseen ja käyttöpaineen 

kasvuun.

Vartiokylänlahden verkkokyselyyn vastanneet 

saivat myös esittää vapaasti omia ideoita ja 

kehitysehdotuksia alueelle. Uusia yksityisiä ja 

julkisia palveluja toivottiin etenkin uimarantojen 

lähiympäristöön, sekä Puotilan venesataman 

yhteyteen. Useissa vastauksissa toivottiin uima-

rannoille wc- ja pukeutumistiloja, rantasaunoja, 

vene-, ja kanoottivuokrausta sekä meren rannalle 

kahvilaa.2  Vuosaaren sillan pohjoispuolen rantaa 

kiertävän reitin varrelle kaivataan tasaisesti lisää 

penkkejä ja roskiksia. Lisää valaistusta toivotaan 

Puotilan alueelle ja Rastilan rantaan leikki- ja 

liikuntavälineitä. Muina toiveina esitettiin muun 

muassa vanhuksille suunnitellut liikuntavälineet, 

venelaitureiden kameravalvonta ja kaiteet jyrkkien 

reittien varrelle.3

”… Haastan kaikki 
suunnittelijat kulkemaan 
Rastilan ja Meri-Rastilan 
alueen metsäpoluilla eri 
vuodenaikoina, aistimaan 
ihanan tuulahduksen 
villiä luontoa urbaanin 
kaupungin keskellä. 
Mesiangervot, lepät, 
männyt, kuuset, 
muinaisrannikot…”

1   HSY (2017)
2   Helsingin kaupunki (2019b) s.34–37
3  Helsingin kaupunki (2019b) s. 31
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Y H T E E N V E T O

Tässä luvussa esitellään Vartiokylänlahden maisema-analyysin lähtökohdat ja 
tulokset sekä niiden pohjalta määritellään alueen kehityskohteet. 

Alueen keskeiset ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja maisemalliset arvot 
kuvaillaan. Sen nykyiset puutteet ja ongelmakohdat esitellään ja pohditaan 

mahdollisia tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia. Tulosten perusteella 
määritellään ja perustellaan suunnittelualueen rajautuminen Rastilan rannalle.
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• merellisyys

• pitkät näkymät lahden yli

• avoimen maisematilan yhtenäiset  
 puustoiset reunat

M A I S E M A L L I S E T

• laajat yhtenäiset metsäalueet,  
 ydinmetsät ja useita luontoarvoja  
 sisältävät varttuneet metsät

• ekologinen runkoyhteys

• arvokkaat linnusto- ja   
 lepakkoalueet

E K O L O G I S E T

• kulttuurihistorialliset kohteet ja  
 arvoympärsitöt (Puotilan ja Rastilan  
 kartanot ympäristöineen, Linnavuori)

• ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet

• kohtaamispaikat (kahvilat, ravintolat,  
 palstaviljely, venesatama)

S O S I A A L I S E T -  J A 
K U L T T U U R I S E T

28. Taulukko Vartiokylänlahden ekologisista, 
sosiaalisista, kulttuurisista, ja maisemallisista arvoista.

Vartiokylänlahden ekologiset, sosiaaliset, kulttuuri-

set ja maisemalliset arvot ovat alueen vahvuuksia 

sekä alueen identiteettiä rakentavia ominaispiir-

teitä. 

Kontekstianalyysin perusteella  alueen ekologiset 

arvot painottuvat Vartiokylänlahden pohjukkaan ja 

itärannalle, jossa kulkee koko Helsingin mitta-

kaavassa merkittävä runkoyhteys. Se muodostuu 

laajoista, yli 40 hehtaarin kokoisista, ikärakenteel-

taan varttuneista metsäalueista, joilla on monen-

laisia luontoarvoja. Nämä metsäalueet yhdessä 

lahden ja rantaruovikon kanssa ovat tarjonneet 

mahdollisuuden myös arvokkaiden linnustoaluei-

den ja tärkeiden lepakkoalueiden kehittymiselle 

Vartiokylänlahdella. 

Historiallisten kerrostumien muodostamat kulttuuri-

set arvot näkyvät Vartiokylänlahdella voimakkaim-

min Puotilan ja Rastilan kartanoiden säilyneissä 

rakennuksissa ja ympäristöissä. Sosiaalisesti 

arvokas kokonaisuus on koko lahtea kiertävä 

virkistysreitti, joka palveluineen tarjoaa asukkaille 

ja muualta tuleville monipuolisesti mahdollisuuksia 

ulkoiluun, retkeilyyn, kohtaamisiin, virkistäytymi-

seen ja hiljentymiseen.

Maisemallisesti paikan luonnetta määrittelevä 

merellisyys ilmenee Vartiokylänlahdella pitkinä 

näkyminä, joiden päätteenä metsäsaarekkeet 

ja rantakalliot luovat horisontissa rajaa taivaan 

ja maan välille. Etenkin Rastilan puoleinen eheä 

puustoinen reuna korostaa hyvin Vartiokylänlah-

den avointa maisematilaa.

alueen arvot
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S O S I A A L I S E T -  J A 
K U L T T U U R I S E T

E K O L O G I S E T M A I S E M A L L I S E T A R V O J E N  T I H E N T Y M Ä T

29. Kuvasarja ekologisten, sosiaalisten, 
kulttuuristen ja maisemallisten arvojen 
sijoittumisesta Vartiokylänlahdelle.
Yhteenvetona määritellään arvojen 
tihentymäalueet, joissa virkistykseen, 
kulttuurihistoriaan, ekologiaan ja 
maisemaan liittyvät arvot kerääntyvät.

6 0 61osa   I   lähtökohdat



• Maisemavauriot avointen 
maisematilojen reunoilla

• Visuaalinen yhteys merelle on usein 
heikko tai katkennut metsittymisen tai 
korkean rantaruovikon kehittymisen 
seurauksena.

M A I S E M A L L I S E T

• Ekologisen runkoyhteyden   
 epäjatkuvuus Vuosaaren sillan  
 kohdalla

• Luontoarvojen herkkyys   
muutoksille ja käyttöpaineen kasvulle

E K O L O G I S E T

• Ulkoilu- ja virkistysverkoston   
 epäjatku-vuuskohdat

• Kartanoympäristö toiminnallisesti  
 ja tilallisesti irti ympäristöstä   
 (Rastilan kartano)

• Historiallisten kartanoympäristöjen  
 herkkyys muutoksille

• Vuosaaren sillan alikulut ja Vuotien  
ympäristö koetaan epämiellyttäväksi,  
 roskaiseksi ja meluistaksi

• Veden äärelle pääseminen

• Virkistysreittien toistuva tulviminen  
 (Varjakanpuisto)

S O S I A A L I S E T -  J A 
K U L T T U U R I S E T

30. Taulukko Vartiokylänlahden 
heikkouksista ja kehittämisen 
kohteista.

kehittämisen haasteet

Maakäytön muutospaineet koettelevat Vartio-

kylänlahden edellisessä alaluvussa lueteltuja 

arvoja ja ominaispiirteitä tulevien vuosikymmenten 

aikana. Vartiokylänlahden asukasluku tulee lähes 

kaksinkertaistumaan vuoteen 2050 mennessä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että alueen luonne tulee 

muuttumaan voimakkaasti kasvavan käyttöpai-

neen vuoksi. Nykyisten virkistys- ja viheralueiden 

reitistöä sekä yksityisten ja julkisten palvelujen 

kapasiteettia tulee kasvattaa niin, että ne kestävät 

kasvavaa kulutusta ja tarjoavat virkistysmahdolli-

suuksia kaikille asukkaille ja alueella vieraileville 

myös tulevaisuudessa.

Vartiokylänlahden kehittämisen haasteet ovat 

osittain seurausta alueen arvojen ristiriidoista. 

Maisemallisesti arvokkaat pitkät näkymälinjat ovat 

monin paikoin metsittyneet tai jääneet tiheän kor-

kean rantaruovikon peittoon. Kehittynyt puusto ja 

ruovikot ovat kuitenkin ekologisesti tärkeitä etenkin 

alueen arvokkaalle linnustolle, jolle ne tarjoavat 

pesimä-, suoja- ja ruuanhakupaikkoja ja toisaalta 

luovat maisemallisesti eheän reunan avoimelle 

merenlahdelle. 

Alueen heikkoudet ja arvojen ristiriidat korostuvat 

Rastilan rannan alueella, missä useita haasteita 

liittyy erityisesti Vuosaaren siltoihin ja Vuotiehen. 

Silta muodostaa sosiaalisesti tärkeän kaupungino-

sia yhdistävän infrastruktuurin. Maisemassa se on 

laajalla alueella näkymiä määrittelevä horisontaa-

linen maamerkki. Toisaalta se halkoo lahden yllä 

avautuvan laajan avoimen maisematilan keskeltä 

kahtia. Silta katkaisee myös tärkeän puustoisen 

runkoyhteyden Meri-Rastilan metsän ja Rastilan-

mäen välillä. Sillan alitus on nykyisellään matala, 

2,2 metriä korkea, ja kapea, vain reilun kevyenlii-

kenteenväylän levyinen yhteys, jonka kehittäminen 

puustoiseksi ei ole mahdollista. Asukaskyselyn 

tulosten perusteella paikka myös koetaan epä-

miellyttäväksi ja meluisaksi. Hiljattain Vuosaaren 

sillan ja metrosillan väliin rakennettu uusi raittisilta 

palvelee hyvin kaupunginosien välillä nopeasti 

liikkuvia, mutta ei ole virkistyskäyttöön optimaa-

linen. Se ei tarjoa nykyisellä ratkaisulla suoraa 

yhteyttä sillalta meren äärelle eikä mahdollisuutta 

päästä liittymään lahtea kiertävälle virkistysreitille.

Arvokas kulttuurihistoriallinen kerrostuma Rastilan 

kartano on jäänyt pahasti leirintäalueen toimin-

tojen saartamaksi. Korkea metalliaita kiertää 

leirintäaluetta ja katkaisee suorat yhteydet Rastilan 

metroaseman suunnalta meren äärelle ja rannan 

virkistysreiteille. Ratkaisu on eristänyt kartanomil-

jöön visuaalisesti ja toiminnallisesti rannasta, me-

restä ja ympäristöstä, mikä heikentää sen arvoa 

yhteisenä kulttuurihistoriallisena perintönä.
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E K O L O G I S E T

31. Kuvasarja haasteiden ja kehittämisen 
paikkojen sijoittuminen Vartiokylänlahdelle. 
Yhteenvetona määritellään alueet, 
joilla ekologiaan, virkistykseen, 
kulttuurihistoriaan ja maisemaan liittyvät 
haasteet kumuloituvat.

S O S I A A L I S E T -  J A 
K U L T T U U R I S E T

M A I S E M A L L I S E T Y H T E E N V E T O
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• Kulttuurihistorialliset kohteet ja arvoympäristöt

• Merellisyys

• Ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet

• Laajat viheralueet

• Luontoarvot (kasvillisuus, linnusto, lepakkoalueet)

• Ekologinen runkoyhteys

• Pitkät näkymät lahden yli

• Avoimen maisematilan eheät reunat

• Ulkoilureitistön epäjatkuvuuskohdat

• Niukasti pysähtymisen paikkoja

• Epämiellyttäväksi koettu Vuosaaren sillan alikulku

• Heikko visuaalinen ja toiminnallinen yhteys meren äärelle

• Vuosaaren sillan ja metrosillan ympäristö

• Laajojen puustoisten alueiden kytkeytyneisyys heikkenee   
Vuosaaren sillan kohdalla

• Maisemavauriot avoimen maisematilan reunoilla

• Arvokkaiden kulttuuri- ja luontokohteiden herkkyys muutoksille

• Palvelutason ja ympäristön laadun parantaminen

• Kulttuuriperinnön ja maiseman arvojen esilletuominen

• Matkailun ja toiminnallisen sisällön kehittäminen

• Saavutettavuuden ja sisäisten yhteyksien     
parantaminen

• Ympärivuotinen kohtaamispaikka kaikenikäisille

• Ekologisen yhteyden vaaliminen ja kehittäminen

• Luonto- ja kulttuurihistoriallinen kasvatus

• Merellisyys alueen vetovoimatekijänä

• käyttöpaineen kasvu

• merenpinnan kohoaminen

• yleistyvät merivesitulvat

• luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen

• viheralueiden pirstaloituminen ja kytkeytyneisyyden   
 heikkeneminen

• rantojen yhtenäisten maisematilojen reunojen    
rikkoutuminen

VA H V U U D E T

N Y K Y T I L A T U L E V A I S U U S
+

–

H E I K K O U D E T

M A H D O L L I S U U D E T

U H A T

uhat ja mahdollisuudet

Vartiokylänlahdella säilyneet muinaisrantakivikot 

30 metriä nykyistä merenpintaa korkeammal-

la muistuttavat siitä, ettei tänään kokemamme 

maisema, tai luonto ole stabiili, vaan se on 

jatkuvassa muutoksessa. Nämä muutokset voivat 

olla niin hitaita, ettei ihmiselämän aikana ehdi niitä 

todistaa, mutta myös hyvinkin nopeita. Tulevai-

suudessa Vartiokylänlahtea ja sen virkistyskäyttöä 

uhkaa kasvavan käyttöpaineen lisäksi ilmaston-

muutos. Sen tiedetään vaikuttavan merenpintaa 

kohottavasti ja merivesitulvia lisäämällä. Tämän 

hetkisten suunnitelmien mukaan Vartiokylänlah-

della asuinrakentamista ei ole esitetty lähelle 

merenrantaviivaa, minkä vuoksi merivesitulvat eivät 

lähitulevaisuudessa aiheuta suurta vaaraa asun-

to-omaisuudelle. Merenlahti on kuitenkin alueella 

merkittävä ulkoilu- ja virkistysaluekokonaisuus, 

jonka ranta-alueidenkin ympärivuotinen käyttö 

tulevaisuudessa on syytä turvata.

Alueen kasvava asukasmäärä ja ohikulkijoi-

den määrä voivat uhata alkuperäisen luonnon 

monimuotoisuutta ja säilymistä nykyisille eläin- ja 

kasvilajeille houkuttelevana ympäristönä. Uusien 

asukkaiden lisäksi myös matkailun oletetaan li-

sääntyvän alueella. Helsingin merellisen strategian 

toteuttamisen myötä esimerkiksi Helsingin itäisen 

saariston rooli houkuttelevana matkakohteena kas-

vaa, mikä mahdollistaa myös Vartiokylänlahden 

matkailun ja toiminnallisen sisällön kehittämisen. 

Tulevaisuudessa esimerkiksi Rastilan ranta voisi 

palvella metron tarjoamien hyvien liikenneyhteyksi-

en ansiosta porttina Itäiseen saaristoon.

32. SWOT, eli nelikenttäanalyysi kiteyttää 
Vartiokylänlahden konteksti-analyysin tulokset. 
Analyysi auttaa määrittelemään, mitkä 
ovat Vartiokylänlahden keskeiset vahvuudet 
ja heikkoudet, sekä tulevaisuuden uhat ja 
mahdollisuudet.
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A R V O J E N  T I H E N T Y M Ä T

M A A N K ÄY T Ö N  M U U T O S A L U E E T

+

+

H A A S T E E T  J A  K E H I T T Ä M I S E N  PA I K A T

33. Kuvasarja suunnittelualueen rajaamisesta. Tarkastelemalla arvojen ja kehittämisen paikkojen kasautumista voidaan todeta, että sekä 
useat arvot, että epäkohdat keskittyvät Rastilan rannan alueelle. Kun huomioon otetaan vielä uusien asuinalueiden kaavoitus alueelle ja niiden 

toteutuessaan sunnynnyttämä käyttöpaneen kasvu, on perusteltua rajata suunnittelualue Rastilan rannan alueelle.

= S U U N N I T T E L U A L U E E N  M Ä Ä R I T T E LY
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uimaranta

Meri-Rastilan metsä

alikulku

Rastilanmäki

Rastilanpuro

pienvene- 
satama

Rastilan kartano

100 m0

Vuosaaren silta

raittisilta

metrosilta

34. Rastilan rantapuiston 
suunnittelualueen raja pitää sisällään 
Meri-Rastilan rantametsän, Vuosaaren 
sillan alikulun, Rastilan uimarannan ja 
Rastilan kartanon ympäristön.

suunnittelualueen rajaaminen

Tutkittuani Vartiokylänlahtea koskevaa kartta-ai-

neistoa ja lähdekirjallisuutta ja perehdyttyäni 

alueeseen paikan päällä maastokäynnein alkoi 

kokonaisuus selvitä. Valtaosa alueen haasteista 

ja arvojen tihentymistä paikantui Rastilan rannan 

alueelle. Koska tulevia maankäytön muutostar-

peita on etenkin itärannalla, Vuosaaren sillan mo-

lemmin puolin Rastilanrannan ja Rastilan kartanon 

alueilla, tuntui perustellulta rajata suunnittelualue 

tutkimaan kyseisen paikan arvojen ja uuden 

rakentamisen yhteensovittamista. Rastilan rannalla 

etenkin ekologiset arvot ja niiden vaaliminen 

korostuvat, kun alueen käyttöpaineen odotetaan 

kasvavan uusien asuinrakennusten lisääntyessä.  

Verrattaessa esimerkiksi vastarannalla sijaitsevan 

Puotilan nykyisen satama-alueen kehittämiseen 

ovat Rastilan haasteet kerroksellisempia. 

Yleisten, koko lahden ympäristöä koskevien arvo-

jen ja haasteiden kuten luontoarvojen, maiseman, 

virkistysverkoston, kartanoympäristön ja tulvariskin 

yhteensovittamista voidaan myös tutkia pienois-

koossa Rastilan rannan alueella. Lopullinen suun-

nittelualue rajautuu olemassa oleville viheralueille 

siten, että suunnitelman toteuttaminen ei edellytä 

uusien asuinalueiden rakentamista, tai Rastilan 

leirintäalueen nykyisten, keskeisten toimintojen 

siirtämistä.
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Seuraavat aukeamat esittelevät Vartiokylänlahden 
kontekstianalyysin aikana esille nousseita ajatuksia ja ideoita 

kansainvälisten referenssikohteiden kautta.  
 

Nämä ideat luovat pohjaa Rastilan rantapuiston 
ideasuunnitelmalle ja taustoittavat sen keskeisiä teemoja.  

 
Valittuissa kohteissa pääosaan nousevat  

luonto, kulttuuri ja maisema.
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36. Tanskalaisen arkkitehtitoimiston Gjørde & 
Povlsgaard Arkitekter luomus ”Den Uendelige 
Bro”  – Päättymätön silta – luo Aarhusin rantaan 
teoksen, jossa pääosassa on itse maisema 
ja sen kokeminen. Samalla horisontaaliseen 
merimaisemaan sulautuva laiturirakenne 
palauttaa entiseltä höyrylaivalaiturilta avautuneen 
näkymän rannan vieressä seisovalle 1900-luvun 
alussa valmistuneelle uusklassiselle Varna Palæet 
rakennukselle.1 

35.

”Actually, it is nature, the city’s skyline, 
the harbor, and the relationship to the 

water that is the true art piece”  
–Johan Gjørde

37. Atelier Jacqueline Osty & assoviés 
suunnittelema Martin Luther King puisto 
(Parc Clicht-Batignolles – Martin Luther 

King) osoittaa miten tulevaisuuteen 
katsovalla pitkän tähtäimen suunnittelulla 

syntyy monimuotoinen eri teemoja 
yhdistelevä puistokokonaisuus, 
joka palvelee alueen nykyistä 

ja tulevaisuudessa kasvavaa 
asukaskuntaa.2

38. Martin Luther King puiston rakentaminen 
toteutettiin pääosin kahdessa vaiheessa, ja 
kokonaisuudessaan projekti kesti kolmetoista 
vuotta. Kestävät vesiaiheratkaisut, viheryhteydet 
ja monimuotoiset tilalliset ratkaisut mahdollistavat 
useiden erilaisten toimintojen sijoittumisen 
alueelle samalla tukien luonnon monimuotoisuutta 
kaupunkimaisessa ympäristössä. Puiston 
rakentaminen käynnistyi ennen ympäröiviä toimisto- 
ja asuinrakennuksia, mikä on tarjonnut maisema-
arkkitehtuurille enemmän vapauksia vaikuttaa 
puistoon ja sen liittymiseen ympäristöön.3

1 Domus (2016
2 Land8 (2015)
3 Land8 (2015)
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39. Vuonna 2014 valmistunut Faagborg 
Havnebad aktivoi Tanskan Faaborgin 
rantaviivaa avoimella meriuimalalla.1Uimalan 
hopeiseksi harmaantunut laituri piirtää viivaa 
avoimeen merimaisemaan. 

40. Schelokovsku Hutor 
Forest Park luo Venäjän 

Sovetskyn alueelle paikan 
luontoa ja kulttuuria 

yhdistävän metsäpuiston. 
Paikka oli osa tiivistyvää 

kaupunkirakennetta, jonka 
virkistyskäyttö oli runsasta 
heikosta infrastruktuurista 

huolimatta.2

41. Schelokovsku Hutorin metsäpuisto on esimerkki 
useiden sidosryhmien – asukkaiden, asiantuntijoiden 
ja yritysten – välisestä yhteistyöprojektista. 
Lopputuloksena on pienillä eleillä ja vähillä 
kustannuksilla toteutettu toiminnallinen metsäpuisto, 
joka sijoittuu kolmen toisiinsa kytkeytyneen järven 
rannan maisemiin ja palvelee alueen käyttäjiä 
kaikkina vuodenaikoina. Paikan virkistysinfrastruktuurin 
kehittäminen tukee paikan luontoa ja ainutlaatuisten 
lajien säilymistä kulutuksesta huolimatta.3  

42. Latvian Jurvalassa merenrannan 
läheisyydessä sijaitseva Dzintari metsäpuisto 
sovittaa yhteen paikan luontoarvoja ja 
ihmisen ympäristöä. Kun luonnontilaisen 
metsäalueen ympäristössä alkoi kohota 
asuintaloja, tuli alueella reagoida kasvavaan 
käyttöpaineeseen ja sen aiheuttamaan 
metsänpohjan kulumiseen. Puiston uudet, 
kulkua ohjaavat, maanpinnasta korotetut, 
puiset kävelytasanteet suojaavat paitsi 
ympäristöä, myös mahdollistavat ihmisille 
pääsyn nauttimaan luonnosta.4 

1 Urba Agency (2014)
2 ArchDaily (2019)
3 ArchDaily (2019)
4 Land8 (2015)
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3 
V I S I O

Merellisessä Rastilan rannassa luonto, kulttuuri ja urbaani kohtaavat ja 
ammentavat voimaa toistensa vastakohdista. Tuloksena on omaleimainen, 

monimuotoinen rantapuisto, joka palvelee kaiken ikäisiä ja tarjoaa 
virkistysmahdollisuuksia kaikkina vuodenaikoina. 

Tässä luvussa esitellään Rastilan rannan kehittämisen visio ja siihen liittyvät 
tavoitteet, joiden pohjalta Rastilan rantapuiston suunnitelma on tehty.
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miksi mitä miten

Merellisyys ja kaikille avoimet merenrannat 

viheralueineen, palveluineen ja toimintoineen 

ovat Helsingin voimavaroja, joiden rooli 

monimuotoisen ja omaleimaisen kaupungin 

rakenteessa on merkittävä. 

Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa yh-

teisten virkistys- ja viheralueiden tarve 

ja merkitys tulee kasvamaan entisestään 

ja niihin panostaminen tarjoaa asukkaille ja 

muille käyttäjille tärkeitä virkistäytymisen, koh-

taamisen ja rentoutumisen paikkoja.

Luonnon monimuotoisuuden 

turvaaminen on itsessään arvokasta 

ja olemassa olevien luonnonmukaisten 

ympäristöjen säilyttämiseksi ja palauttamiseksi 

tarvittavien keinojen ja ratkaisujen tutkiminen 

ja testaaminen on keskeistä kasvavassa 

kaupungissa, jossa viheralueiden pinta-ala 

kutistuu.

Ilmastonmuutoksen vaikutuksiin  

sopeutuminen, sen tutkiminen ja testaaminen 

on lähitulevaisuudessa tärkeää etenkin meren-

rannoilla, missä viheralueilla on mahdollisuus 

toimia puskureina ja suojavyöhykkeinä meren-

pinnan kohoamista ja yleistyviä merivesitulvia 

vastaan.

Rastilan kartanoympäristö kaikille 

avoimena yhteisenä kulttuuriperintönä. 

Rastilan kartanoympäristö rakennuksineen edus-

taa rannan vanhinta historiallista kerrostumaa, 

jonka vaaliminen ja kehittäminen rikastuttaa 

alueen luonnetta ja maisemaa.

Rastilan rantapuiston ideasuunnitelma 

tarjoaa kaikille avoimen, alueen arvoja 

kunnioittavan ja niistä inspiraatiota 

ammentavan, alueen identiteettiä vahvistavan 

viher- ja virkistysalueen.

Kolmekerroksinen konsepti nivoo yhteen 

paikan luonnetta määritteleviä merellistä 

luontoa, kulttuurihistoriallista kartanomiljöötä 

ja urbaania kaupunkirakennetta. Nämä 

ominaispiirteet on pyritty säilyttämään 

sovittamalla yhteen niiden vastakohtia ja 

arvoristiriitoja kaikkia yhdistävin ja tukevin 

keinoin. 

Suunnitelma luo uutta ja tukee olemassa 

olevaa huomioimalla alueeseen ja paikkaan 

liittyvät arvot ja ominaispiirteet.

Rastilan rantapuiston ideasuunnitelma 

on itsenäinen, perusteltu 

toimintasuunnitelma osana alueen pitkän 

tähtäimen suunnittelua. Sen toteuttaminen ei 

edellytä muiden suunnitelmien, kuten uusien 

asuinalueiden rakentamisen, toteutumista tai 

Rastilan leirintäalueen siirtämistä. Näin ollen se 

on yhtä ajankohtainen, toteutuskelpoinen tänä 

päivänä kuin kymmenien vuosien päästä.

Ideasuunnitelma pyrkii löytämään 

mahdollisimman yksinkertaisia ratkaisuja 

monimuotoisiin ongelmiin. Erilaisiin 

teemoihin liittyviä tavoitteita on pyritty 

saavuttamaan löytämällä keinoja, joilla 

ratkaistaan kerralla useita tavoitteisiin liittyviä 

ongelmia.

Rastilan rantapuiston suunnitelma 

pyrkii vastaamaan eri käyttäjäryhmien 

tarpeisiin. Asukaskyselyn perusteella alueen 

käyttäjien joukosta esille nousivat muun muassa 

luontoarvoja korostavat retkeilijät, aktiiviset 

veneilijät, alueella reippailevat lenkkeilijät ja 

kahvikupin äärellä kohtaavat nautiskelijat.

yleisiä tavoitteita

Yleisiä tavoitteita Vartiokylänlahden ja Rastilan 

kehittämiseksi on määritelty esimerkiksi Itä-Hel-

singin kulttuuripuiston kehittämissuunnitelmassa 

(2012) ja Helsingin viher- ja virkistysverkoston 

kehittämissuunnitelmassa (2016). Niiden esittämät 

tavoitteet painottuvat koskemaan alueen virkistys-

käytön ja kulttuuriympäristön kehittämistä. Alueen 

saavutettavuuden ja yhteyksien parantaminen 

etenkin ranta-alueilla nostetaan esiin, kuten myös 

merellisyyden hyödyntäminen toiminnan sisällön 

ja alueen matkailun kehittämisessä.   Rannassa 

kulkevan pääreitin kehittämisen keskeisenä tavoit-

teena on myös sen yhteensovittaminen maiseman 

ja olemassa olevien luontoarvojen kanssa.

Itä-Helsingin kulttuuripuisto (2012)

- Saavutettavuuden ja sisäisten yhteyksien parantaminen

- Toiminnallisen sisällön kehittäminen

- Kulttuuriperinnön ja maiseman arvojen esilletuominen1

Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma (2016)

- Pääreitin parantaminen, sovittaen maisemaan ja luontoarvoihin

- Puistojen ja julkisten tilojen laadun ja toimivuuden parantaminen

- Kulkuyhteyksien hahmottamisen parantaminen

- Kartanoiden käytön kehittäminen yhteisenä kulttuuriperintönä

- Rastilan kartanon ympäristön kehittäminen puistoksi täydennysrakentamisen yhteydessä2

1   Helsingin kaupunki (2012b) s. 46
2   Jaakkola ym. (2016) s. 56–59, 76
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merellinen 
luonto

+ +historiallinen
kartanomiljöö

urbaani 
ranta

ekologisen runkoyhteyden  
vahvistaminen ja kehittäminen

 luontoarvojen ja luonnon 
monimuotoisuuden turvaaminen

Vuosaaren sillan suuntaisesti asettuvat 
uudet rakenteet ja rakennukset luovat 
kontrastia orgaaniseen rantaviivaan ja 
liittävät rantapuiston toiminnallisesti ja 
visuaalisesti osaksi ympäröivää urbaania 
kaupunkirakennetta 

kartanokulttuurin historiallisen 
kerrostuman vaaliminen ja kehittäminen

Rastilan kartanon ja sen entisten 
höyrylaivalaiturin ja rannan 
viljelysmaiden yhteyden palauttaminen

=

43. Rastilan rantapuiston konsepti 
rakentuu kolmesta alueen 

identiteettitekijöitä ja ominaispiirteitä 
sisältävästä kerroksesta: merellinen 

luonto, kulttuurihistoriallinen 
kartanomiljöö ja urbaani ranta. Nämä 

teemat  ja niihin liittyviin tavoitteisiin 
vastaaminen luovat pohjan Rastilan 

rantapuiston ideasuunnitelmalle.

Rastilan rantapuisto
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44. Valokuva Meri-Rastilan 
rannasta Vartiokylänlahdelle 
syksyllä 2018.

merellinen luonto

Ekologiset arvot nousivat kontekstianalyysissä voi-

makkaasti esille Rastilan rannan alueella. Niiden 

huomioiminen ja esille nousseiden haasteiden 

ratkaiseminen muodostavat pohjan koko ranta-

puiston konseptille.

Rastilan rantapuiston ideasuunnitelmassa me-

rellinen luonto tarjoaa mahdollisuuden omalei-

maisen rantapuiston kehittämiseen aivan Rastilan 

urbaanin kasvavan keskustan kyljessä. Kontrastina 

ihmisen luomille elementeille ja toiminnoille, villinä 

rehottava kasvillisuus ja meri synnyttävät rikkaan 

kokonaisuuden, joka ottaa ihmisen lisäksi huo-

mioon paikan luontoarvot ja mahdollistaa niiden 

kukoistuksen ja kehittymisen myös tulevaisuudessa.

Keskeisenä tavoitteena on Vartiokylänlahden 

itärantaa kulkevan ekologisen runkoyhteyden 

kehittäminen ja jatkaminen Vuosaaren sillan ali. 

Puustoisen yhteyden toteutuminen ei ole sillan 

muodostaman estevaikutuksen vuoksi mahdollista, 

joten yhteyden vahvistamiseksi tulee suunnitel-

massa etsiä muita ratkaisuja. Yleisenä tavoitteena 

olemassa olevaa puustoa pyritään säilyttämään 

mahdollisimman paljon, kuitenkin niin että vali-

koituja näkymiä aukeaa myös puiston sisälle ja 

merenlahdelle. 

Rastilan rantapuistoa kehitetään Meri-Rastilan 

metsän ja Rastilanmäen ydinmetsien välissä 

puustoisena puistona. Runkoyhteyttä kehittämällä 

pyritään turvaamaan etenkin alueella jo esiintyvän 

arvokkaan linnuston liikkuminen, pesiminen ja 

suojapaikkojen tarjoaminen, ja samalla luomaan 

edellytykset luonnon monimuotoisuudelle.

45. Kaavio. Ekologista 
runkoyhteyttä kehitetään 
Meri-Rastilan metsän ja 

Rastilanmäen puustoisten 
alueiden välillä.
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46. Valokuva Rastilan 
kartanosta kesällä 2019.

historiallinen kartanomiljöö

Rastilan kartanon rakennukset 1800-luvulta 

edustavat alueen vanhinta säilynyttä kulttuurihisto-

riallista kerrostumaa ja kertovat osaltaan tarinaa 

paikan menneisyydestä. Niillä on historiallisten 

elementtien säilyttämisen lisäksi tärkeä rooli 

alueen ja rantapuiston identiteetin kehittämisessä. 

Vielä ennen Vuosaaren sillan rakentamista 

Kartanon päärakennukselta oli maisemallinen 

yhteys etelässä lahden rannalla sijainneelle 

vanhalle höyrylaivalaiturille ja kartanon viljelemille 

avoimille pelloille. Tänä päivänä yhteys on sillan 

rakentamisen seurauksena visuaalisesti ja toi-

minnallisesti katkennut ja vanhat pellotkin osittain 

metsittyneet. Rastilan leirintäaluetta ympäröivä 

aita sulkee päärakennuksen näkymiltä, ja ohjaa 

rantaan kulkijan sen ohi. 

Tämän työn tavoitteena on palauttaa Rastilan 

kartanon rooli maiseman kiintopisteenä ja kehittää 

sen roolia kaikille yhteisenä kulttuurihistoriallisena 

perintönä sekä palauttaa ja voimistaa kadotettua 

yhteyttä kartanolta sillan ali, entiselle höyrylaiva-

laiturille ja viljelysmaille. 

Kulttuurihistoriallinen selvitys Rastilan kartanoym-

päristöstä on vielä tekeillä, joten tässä työssä kar-

tanopuistoon liittyvät tavoitteet on rajattu suuntaa 

antaviksi, pääpainon ollessa alueen tilallisuuden 

kehittämisessä ja reitistön uudelleen linjaamisessa. 

47. Kaavio. Vuosaaren sillan katkaisema 
yhteys kartanon ja entisten höyrylaivalaiturin ja 

viljelymaiden välillä palautetaan sillan ali.
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48. Valokuva 
Vuosaaren siltojen 
alikulusta kesällä 2019.

urbaani ranta

Rastilan rantapuiston ideasuunnitelman konseptin 

viimeistelee urbaanin rannan -kerros, joka yhdis-

tää rannan kartanomiljöön ja luonnon ympärillä 

tiivistyvään, urbaaniin kaupunkirakenteeseen.

Rastilan rantapuiston uusi urbaani kerrostuma 

ottaa koordinaattinsa voimakkaasta luode-kaak-

ko -suuntaisesta Vuosaaren sillasta, jonka luoma 

horisontaalinen rakennettu maamerkki hallitsee 

tänä päivänä lahden maisematilaa ja näkymiä 

useasta ilmansuunnasta katsottaessa. Silta luo 

nykyisellään voimakasta kontrastia luonnontilaisen 

ja rakennetun välillä. 

Urbaanin kerroksen tavoitteena on mukautua ole-

vaan kaupunkirakenteeseen asettamalla rannan 

uudet rakennukset ja rakenteet maisemaan saman 

suuntaisesti Vuosaaren siltojen kanssa, mikä luo 

jatkumoa, rytmiä ja harmoniaa urbaaniin ker-

rokseen, joka leikkaa luonnontilaiseksi miellettyä 

rantaa.

Urbaanin rannan suoraviivaiset akselit tarjoavat 

samalla mahdollisuuden luoda selkeitä ja helposti 

hahmotettavia yhteyksiä Rastilan metroaseman 

suunnalta, kaupunkirakenteen sisältä meren 

äärelle.

49. Kaavio. Rantapuiston uudet rakenteet 
saavat suuntansa Vuosaaren silloista liittäen ne 

olevaan kaupunkirakenteeseen.
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4
I D E A S U U N N I T E L M A

Ideasuunnitelma esittää Rastilan rantapuiston visiossa määriteltyihin 
merellistä luontoa, kulttuurimiljöötä ja urbaania rantaa käsittävien tavoitteisiin 

vastaamista Rastilan rannalla. Tämä luku esittää Rastilan rantapuiston 
ideasuunnitelman, joka on laadittu tukemaan 

Vartiokylänlahden tulevaa kehittämistä.
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Rastilan rantapuiston ideasuunnitelma palauttaa Vuosaaren sillan 
erottamat viheralueet luomalla yhtenäisen ja identiteetiltään 
monimuotoisen puistokokonaisuuden, jossa alueen historia, 
olevat arvot ja virkistyspotentiaali yhdistyvät. Paikan luonteen ja 
identiteetin kehittäminen lähtee liikkeelle Rastilan luontoarvojen ja 
kulttuurihistoriallisten arvojen yhteensovittamisesta suhteessa tiivistyvään 
urbaaniin kaupunkirakenteeseen ja kasvavaan käyttöpaineeseen. 
Niiden synnyttämät kontrastit ja vastakohtaisuudet nähdään alueen 
ominaispiirteenä ja vahvuutena. 

Arvokkaana historiallisena kerroksena Rastilan kartanoympäristö 
muodostaa maisematilaltaan avoimen, varttuneen puuston, 
puron ja Rastilanmäen rajaaman portin rantapuistoon, jonka 
keskipisteenä ja kohokohtana seisoo 1800-luvulta tähän päivään 
säilynyt päärakennus. Rantaan päin mentäessä kasvillisuus muuttuu 
vaiheittain luonnontilaisemmaksi ja puustoisemmaksi tukien ekologisen 
runkoyhteyden muodostumista Rastilanmäen ja Meri-Rastilan ydinmetsien 
välille. Urbaani kerrostuma muodostuu Vuosaaren sillasta koordinaattinsa 
ottavista reittilinjauksista, rakenteista ja rakennuksista, jotka rytmittävät 
orgaanista, luonnontilaista mukailevaa rantaviivaa samalla linkittäen 
puiston osaksi ympäröivää kaupunkirakennetta. Näiden arvojen 
ja ominaispiirteiden yhteensovittaminen mahdollistaa tilallisesti ja 
toiminnallisesti monimuotoisen puistokokonaisuuden muodostumisen 
Rastilan rannalle.

50. Näkymä Rastilan rantapuistosta 
lintuperspektiivistä. Puisto sijoittuu Rastilanmäen 
ja Meri-Rastilan metsäisen rinteen väliin 
asettuvaan laaksoon ja yhdistyy Vuosaaren 
sillan alla muokattavan täyttömaan avulla 
Rastilan rantaan muodostaen uuden 
puistokokonaisuuden.
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51. Asemapiirros 1/1500 (50% pienennös).

A. uuden rakentamisen tarkastelualue

B. mahdollinen tuleva puiston laajennus

C. Rastilanmäki

D. Meri-Rastilan metsä

E. muinaisrantakivikko "Pirunpelto"

1. Rastilan kartano

2. kartanopuisto

3. Rastilanpuro, sadepuutarhat ja kosteikot

4. oleskelunurmi ja niittu kummut

5. rantapaviljonki ja terassit

6. Rastilan uimaranta

7. maatäyttö ja viheralikulku

8. ulkoliikuntapaikka

9. maisemaportaat ja yhteys raittisillalle

10. vierasvenesatama ja reittivenelaituri

11. satamapaviljonki ja terassi

12. pysähtymispaikka ja näköalatasanne

13. entinen kartanon pelto ja pitkospuureitit

14. puustoinen täyttömaasaari ja aallonmurtaja

15. lintuluoto, täyttömaasaari

16. rantasauna
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52. Osa-alue 1/500 (50% pienennös). Rantapuiston pohjoisosa.

Rastilan uusi rantapuisto palvelee alueen nykyisiä ja tulevia asukkaita 
sekä houkuttelee kävijöitä myös kauempaa. Se tukee matkailun 
kehittymistä alueella tarjoten monipuolisesti tekemistä kaiken ikäisille 
ja kaikkina vuodenaikoina.  Rastilan kartano ja uudet rantapaviljongit 
palveluineen luovat monipuolisia kohtaamisen paikkoja, joissa syödään, 
juodaan, rentoudutaan, peseydytään ja vuokrataan välineitä erilaisiin 
vesi- ja ranta-aktiviteetteihin. Meren äärellä levätään, uidaan, veneillään, 
pelataan ja leikitään. Talvella on mahdollisuus pulahtaa avantoon, 
hiihtää pitkin jäätä tai rantalatua. Lujan jään aikaan rannasta voi lähteä 
retkiluistelemaankin. 

Sillan alituksen kohdalle sijoitettavat aktivoivat ulkokuntoiluvälineet luovat 
uuden urbaanin kohtaamispaikan liikenteen meluineen nykyisellään 
turvattomaksi koettuun ohikulun paikkaan. Uusi vierasvenesatama ja 
reittivenelaituri palveluineen aktivoivat rantaa ja satama palvelee porttina 
Helsingin itäiseen saaristoon kohdistuvalle venematkailulle. Metroaseman 
läheisyydessä sijaitseva Rastilan rantapuisto palvelee myös muualta 
tulevia porttina Vartiokylänlahtea kiertävälle virkistysreitille, joka liittyy 
kehitettävään, koko Helsingin rantaviivan kattavaan rantareittiin etelässä.
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53. Osa-alue 1/500 (50% pienennös). 
Rantapuiston eteläosa. Rantapuisto ja sitä ympäröivät viheralueet tarjoavat mahdollisuuden 

nauttia monipuolisesta luonnosta ja virkistysmahdollisuuksista – retkeilystä 
ja pyöräilystä kalastukseen ja lintubongaukseen. Useat näkymäavaukset 
rannasta merenlahdelle ja puiston sisällä tarjoavat elämyksellistä ja 
vaihtelevaa nähtävää. Vain askeleen päässä metroasemasta monilajinen 
ja -muotoinen, alkuperäisiin, paikassa luontaisesti esiintyviin kasvilajeihin 
painottava kasvillisuusperiaate tukee luonnon monimuotoisuutta ja tarjoaa 
ainutlaatuisia luontoelämyksiä kasvavan kaupunkirakenteen välittömässä 
läheisyydessä.

54. Periaateleikkaus sillan alituksesta, uudesta 
ulkoliikuntapaikasta, maisemaportaista ja viheralikulusta.

10 0 101osa   III   suunnitelma



55. Kuvapari: Yhteydet Rastilan rantaan  
ennen ja jälkeen ideasuunnitelman.

saapuminen

nykytila

Rastilassa meri ja ranta ovat kivenheiton päässä 

metroasemasta, mutta ranta ei kuitenkaan näyttäy-

dy aseman suunnalta saavuttaessa. 

Korkeiden kerrostalojen takaa vastaan tulee 

Rastilan leirintäaluetta ympäröivä korkea kol-

milanka-aita. Aita rajoittaa saapumista rantaan 

niin, että Vuotien pohjoispuolella sinne pääsee 

kulkemaan ainoastaan yhtä reittiä. 

Merelliset näkymät ja kokemus meren äärelle 

saapumisesta kohdataan vasta aivan rannassa, 

Rastilan uimarannalle tultaessa. Myös Rastilan 

kartano ympäristöineen on aidan ja sitä ympäröi-

vän runsaan kasvillisuuden peittämänä ja etenkin 

kesäaikaan voimakkaasti irrallaan ja eristettynä 

yleisestä, kaikkien käytössä olevasta, rannasta. 

Vuonna 2019 auennut raittisilta kulkee entisten 

Vuosaaren sillan ja metrosillan välissä ja on 

parantanut pyöräily- ja jalankulkureittiä lahden yli. 

Raittisillalta ei kuitenkaan ole suoraa yhteyttä me-

ren äärelle, vaan se ohjaa kiertämään Vuoraitin 

kautta merenrantaan.

suunnitelman jälkeen

Leirintäalueen aidan poistaminen avaa koko kar-

tanon ympäristön kaikille avoimena porttina uu-

teen Rastilan rantapuistoon. Yhteydet ja reittivaih-

toehdot metroaseman suunnalta ja ympäröivästä 

kaupunkirakenteesta tultaessa moninkertaistuvat ja 

avoin maisematila johdattelee kävijää kutsuvasti 

kohti merenrantaa. 

Raittisillan ja metrosillan väliin sijoittuvat uudet 

maisemaportaat laskeutuvat suoraan raittisillalta 

rantaan muodostaen uuden jalankulun yhteyden 

sillalta suoraan meren äärelle. Esteetön jalankulun 

reitti ja pyöräilyreitti jatkuu edelleen Vuoraitille, 

mistä yhteydet jatkuvat sekä metron että rantareitin 

suuntiin. 

Suorat kaupunkirakennetta ja Vuosaaren sillan 

suuntausta noudattelevat akselit ja niiden päät-

teessä avautuvat näkymät jäsentävät puistoa 

luoden selkeitä, helposti orientoiduttavia portteja 

ja saapumissuuntia puiston ja rakennetun alueen 

välille.
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56. Yleiskaavan 2016 
esittämät uusien asuinalueiden 
tarkastelualueet Rastilan 
rantapuiston läheisyydessä.

57. Tärkeät yhteydet 
uusien asuinalueiden 
läpi määrittelevät niiden 
rajautumista. 

58. Rastilan rantapuiston 
sijoittuminen ja liittyminen 
uusiin asuinalueisiin.

59. Rastilan leirintäalueen 
toiminnan lakkaamisen 
jälkeen Rastilan rantapuistoa 
on mahdollista laajentaa 
itään luoden metroasemalta 
merelle jatkuvan 
puistokokonaisuuden.

uudet asuinalueet

Yleiskaavassa (2016), sekä Meri-Rastilan länsiran-

nan osayleiskaavassa esitetyt uudet asuinalueet 

ovat Rastilan rantapuiston suunnittelun lähtökohtia. 

Ne on otettu suunnitelmassa huomioon niin, ettei 

puiston toteuttaminen kuitenkaan varsinaisesti 

edellytä niiden toteutumista. 

Ideasuunnitelma ottaa kantaa uuden kaupunkira-

kenteen yhteyksiin etenkin Rastilan kartanon ym-

päristössä. Muilta osin rakennusalueet vastaavat 

Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet -vaiheen 

luonnoksia, sekä voimassa olevan osayleiskaavan 

rakennusaluerajauksia. Mikäli tulevaisuudessa 

Rastilan leirintäalueen toiminta sellaisenaan lop-

puu, Rastilan rantapuistoa on mahdollista jatkaa 

Rastilanraitille asti yltävänä kaupunkirakenteen 

keskeisenä virkistys- ja viheralueena. 

Uusien asuinalueiden rakentaminen etenkin 

Meri-Rastilan metsässä edellyttää paitsi puuston 

raivaamista myös maaperän ja kallion louhintaa. 

Maamassojen kuljettaminen työmaalta on kallista, 

hidasta ja päästöjä aiheuttavaa toimintaa, jonka 

kuormitusta voidaan vähentää hyödyntämällä lou-

hittua maata suoraan kohteessa. Täyttömaasaaret 

ja maatäytöt Vuosaaren sillan ali parantavat sekä 

puiston virkistysyhteyksiä, että muodostavat uusia 

kasvupaikkoja uudelle puustolle, kun viheralue 

laajenee meren suuntaan. Kasvillisuus- ja maatäyt-

töperiaatteita käsitellään tarkemmin seuraavassa 

alaluvussa.
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luonnon ehdoilla

60. Näkymäkuva rannalta 
Vuosaaren sillan suuntaan. 
Orgaaninen ja rehevä 
luonnontilainen kasvillisuus löytää 
rannan tuntumassa vastakohdakseen 
horisonttiin viivaa piirtävän sillan.

Rastilan rantapuiston läpi kulkee koko Helsingin 

mittakaavassa merkittävä ekologinen runkoyhteys, 

jonka elinvoimaisuus ja sen vahvistaminen on 

koko Vartiokylänlahden alueen tulevan kehittämi-

sen kannalta keskeinen tavoite. Runkoyhteyden 

muodostuminen edellyttää toisiinsa kytkeytyneitä 

yhtenäisisä metsäalueita sekä laajoja puustoisia 

puistoja.1

Vuosaaren sillat muodostavat noin viisikymmentä 

metriä leveän puuttoman vyöhykkeen keskelle 

runkoyhteyttä, joten yhteyden vahvistamiseksi 

tulee tutkia muita keinoja kuin puustoa. Yhteyden 

vahvistamisen ei palvele pelkästään luonnon 

monimuotoisuuden näkökulmaa vaan yhteys 

voidaan nähdä myös alueen virkistyspotentiaalia 

rikastuttavana elementtinä. 

1   Erävuori ym. (2019)  s.12
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Meri-Rastilan 

metsä

Rastilanmäki

lepakkoalueen raja

arvokkaat kasvi- ja metsökohteet

uhanalainen luontotyyppi (tuore runsasravinteinen lehto)

arvokas linnustoalue

avoimena/puoliavoiman hoidettava alue (entinen kartanon pelto)

61. Nykyiset luontoarvot keskittyvät Rastilan mäen ja 
Meri-Rastilan metsän puustoisille alueille.

62. Meri-Rastilan metsän 
nykyinen kasvillisuus 

vaihtelee karuista kivikkoisista 
rantakallioista (yllä) rehevään 

kartanon entiseen puoliavoimena 
hoidettavaan peltoon, jonka 

kenttäkerrosta peittävät kesäisin 
kukkivat heinät (alla).
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63. Rastilan rantapuiston kasvillisuusperiaatteet.

Kasvillisuus- ja  

maastonmuotoiluperiaatteet

Suunnitelma runkoyhteyden vahvistamiseksi 

lähti rantapuiston ajattelemisesta ympäröivään 

viheralueeseen kytkeytyvänä kokonaisuutena. 

Perusperiaatteena on rannan suuntaisen ydin-

metsien välisen alueen kehittäminen mahdolli-

simman puustoisena, monilajisena vyöhykkeenä, 

jossa huomioidaan ekologiset, maisemalliset ja 

virkistykselliset näkökohdat ja harkittujen näkymien 

avautuminen merelle ja puistoon. Sillan molemmil-

le puolille tarvitaan lisää puustoisena kehitettävää 

maapinta-alaa, missä linnut ja muut eliöt voivat 

pysähtyä matkalla ydinmetsien välillä. 

Rastilanpuron varressa ja sen ympärillä kasvaa jo 

nykyisellään varttunutta kartanoympäristöön liitty-

vää puustoa, mikä mahdollistaa puroympäristön 

kehittämisen metsä- ja puustoisen verkoston puus-

toisena tukialueena. Yhdessä nämä luovat rungon 

puiston ekologisten yhteyksien verkostolle. Verkos-

ton tukeminen edellyttää kasvillisuuden peittämän 

sini- ja viheryhteyden voimistamista sillan alikulun 

kohdalla ja sen välittömässä läheisyydessä.

Runkoyhteyden vahvistamisen ideana on rakentaa 

maantäytöin uudenlainen viheralikulku, jonka 

molemmille puolin luotavia uusia, puustoisia ja 

monipuolisen kasvillisuuden omaavia askelkiviä 

pitkin eliöiden siirtyminen ydinalueelta toiselle on 

mahdollista. Ratkaisu löytyi Rastilanpuron lasku-

suunnan uudelleen linjaamisesta, maatäytöistä ja 

tekosaarista.
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64. Valokuvakollaasi Rastilan 
rantapuiston kasvillisuusperiaatteista. 
Kasvillisuus on Rastilan kartanon 
ympäristössä hoidetuinta, 
josta se vähitellen vaihettuu 
luonnontilaisemmaksi puistometsäksi.
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nykytila puron uusi linjaus
65. Kuvapari: Rastilanpuro ennen ja 
jälkeen suunnitelman. 

Puro linjataan uudelleen niin että sillan 
molemmille puolille muodostuu maatäytöin 
puustoisena kehitettäviä alueita.

Rastilanpuro linjataan uudelleen niin, että sillan 

pohjoispuolelle jää tilaa täyttömaalle, jonka 

puustoisena kehittäminen tukee ekologisen runko-

yhteyden muodostumista ydinmetsien välille. Sa-

malla puron uusi linjaaminen ja muotoilu tarjoaa 

mahdollisuuden kehittää sen varrelle kosteikkoja, 

jotka imeyttävät ja viivyttävät paikallisia huleve-

siä ennen niiden laskemista Vartiokylänlahteen. 

Kosteikoissa kerroksellinen ja monimuotoinen 

kasvillisuus samalla rikastuttaa alueen laji- ja 

kasvupaikkavalikoimaa ja auttaa tiivistyvässä kau-

punkirakenteessa lisääntyvien hulevesien hallintaa. 

Maatäytöt ja niiden avulla mereen rakennettavat 

keinosaaret tarjoavat etäällä päävirkistysreittiver-

kostosta sijaitsevina suojaa, ravintoa ja pesimä-

paikkoja rantojen ja metsien eläimille, etenkin 

alueen arvokkaalle linnustolle, turvaten siten 

luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi ratkaisut kurovat 

Vuosaaren sillan katkaisemia viher- ja virkistys-

alueita yhteen, luomalla sillan alla yhdistyvän 

rantapuistokokonaisuuden. Täyttömaasaaren ra-

kentaminen sillan eteläpuolelle palvelee linnuston 

tarpeita, sekä tarjoaa suojaisan valkaman Rastilan 

uudelle vierasvenesatamalle. Täyttösaari toimii 

sataman aallonmurtajana kovia tyrskyjä vastaan.

Yleisenä periaatteena Rastilan rantapuistossa 

on monilajisen ja paikalle tyypillisen kasvillisuu-

den suosiminen. Ainoastaan Rastilan kartanon 

ympärille ehdotetaan leikattavaa nurmikkoa, joka 

vaihettuu rantaan ja Rastilan purolle mentäessä 

niittymäiseksi. Kartanoympäristössä kukkivat pik-

kupuut, hedelmäpuut ja marjapensaat ilmentävät 

vuodenaikojen vaihtelua sekä tarjoavat syötävää 

niin ihmisille kuin eläimille.
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66. Rastilanpuroa kehitetään 
kosteikkoaihein, jotka viivyttävät ja 
imeyttävät puroon laskevia hulevesiä ennen 
niiden päätymistä Vartiokylänlahteen.

67. Rastilan rantapuisto sopeutuu merenpinnan 
kohoamiseen ja äärimmäisiin merivesitulviin 
sijoittamalla keskeiset virkistysyhteydet tulvarajan 
yläpuolelle korkoon +2.75. 

kosteikot tulvasuojelu

Merivesitulviin varautuminen

Merenrannalle sijoittuvan Rastilan rantapuiston 

suunnittelussa yhtenä lähtökohtana on huomioida 

mahdolliset, tulevaisuudessa yleistyvät merivesi-

tulvat. Suunnitelma perustuu alueelle määriteltyyn 

turvallisen rakentamisen korkeuden ennusteeseen, 

joka on vuonna 2050 Vartiokylänlahdella +2.74 

metriä merenpinnan yläpuolella1. 

Rastilan rantapuisto on suurilta osin virkistys- ja 

viheraluetta, joten alueen ajoittainen tulviminen 

ja aallokon nostattama vesi ei aiheuta vaaraa 

asunnoille, jotka on rakennettu korkeammal-

le, turvalliselle alueelle. Suunnitelma esittää 

maaston muotoilemista ja puiston läpi kulkevan 

pääreitin linjaamista niin, että sekin jää +2.7 

koron yläpuolelle sillan molemmin puolin. Puiston 

uusien rantapaviljonkienkin lattiakorot sijoittuvat 

turvallisen rakentamiskorkeuden yläpuolelle 

mahdollistaen liikkumisen puiston läpi Vartiokylän-

lahden virkistysreitille, myös äärimmäisten tulvien 

sattuessa. Vedenrajaan esitetty rantasauna sekä 

vierasvenesataman venelaiturit ovat puolestaan 

ponttonirakenteisia, ja ne kelluvina kohoavat ko-

van aallokonkin nostattaman merenpinnan tasolle, 

samalle korkeudelle.

68. Kuvapari: 
kelluvan rantasaunan 

periaateleikkaus. 
Ponttoonirakenteinen 

laituri mukailee aallokkoa 
ja merenpinnan 

kohoamista.

1   Helsingin kaupunki (2016c) s.114
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Nykytila

Tänä päivänä Rastilan rannan maisematila on 

vaihtelevan sulkeutunut ja se näyttäytyy vastaran-

nalta päin katsottuna sillan ja uimarannan luomaa 

aukkoa lukuun ottamatta yhtenäiseltä puustoiselta 

reunalta, jonka takaa korkeimmat kerrostalot 

pilkistävät muistuttaen kaupunkirakenteen olemas-

saolosta. 

Lahden reunavyöhykkeen takana avoin maisema-

tila keskittyy Rastilan kartanon edustalle ja näky-

mät merelle aukeavat muutamasta kohdasta aivan 

rannan tuntumassa: Rastilan uimarannalta, sillan 

alikulusta ja venesataman rannasta. Rastilanpu-

ron varren kasvillisuus ja puustoinen Rastilanmäki 

rajaavat kartanon avointa nurmikenttää niin, että 

puiston sisältä päin katsottaessa ne lähes kätkevät 

näkyviltä ympäröivät korkeat kerrostalot. 

Kartanon entinen pelto Meri-Rastilan metsän-

puolella on osittain metsittynyt maisematilaltaan 

vaihtelevan puoliavoimeksi, joskin rantaniittynä 

hoidettava keskikorkea aluskasvillisuus luo taval-

lista metsää avoimemman tilan tuntua. Entisten 

peltojen ravinteikkaaseen maahan on kehittynyt 

tiheää tervaleppälehtoa meren rannassa, joka on 

luokiteltu kasvupaikaltaan erittäin uhanalaiseksi1. 

Suunnittelualuetta kehystää idässä Rastilan 

keskustan rakennusten luoma reuna. Pohjoisessa 

Rastilanmäellä maisematila vaihettuu sulkeutu-

neeksi metsäksi samoin kuin etelässä syvemmälle 

Meri-Rastilan metsään päin mentäessä.

Suunnitelman jälkeen

Rastilan rantapuiston suunnitelmassa maisema 

monimuotoistuu nykyisestä ja muodostaa maise-

matilojen sarjan, jota avoimet ja puoliavoimet tilat 

rytmittävät. Monimuotoiset maisematilat luovat 

vaihtelevuutta Rastilan rantapuistossa kiertelevien 

reittien varrelle. Vaihtuvat maisemat ja tärkeät nä-

kymälinjat helpottavat liikkumaan, suunnistamaan 

ja orientoitumaan tilassa.

Uudet asuinalueet työntävät maisematilan raken-

nettua reunaa lähemmäs merenrantaa. Rastilan-

mäen puustoinen selänne säilyy uuden rantapuis-

ton puustoisena selustana. Samoin Meri-Rastilan 

metsässä rakennusten ja meren välinen alue säilyy 

mahdollisimman puustoisena, jotta sen luonne 

pysyy metsäisenä. 

Rastilan kartanon edusta säilyy keskeisenä 

avoimena tilana jota kehitetään sellaiseksi, että 

puistoon saavuttaessa useasta suunnasta avautu-

vat näkymät kartanolle. Uusia avoimia maisemati-

loja muodostuu Rastilapuron varteen kehitettävien 

kosteikkojen ylle ja puron suulle sillan alitukseen. 

Rastilan rannan puustoista julkisivua tulevat 

vahvistamaan maatäytöin laajennettava rannan 

viheralue puuistutuksineen ja vierasvenesataman 

edustalle rakennettava puustoinen täyttömaasaari. 

maisemakuva ja tilallisuus

69. Kuvapari: Rastilan rantapuiston 
tilallisuutta kehitetään Rastilan 
rantapuiston ideasuunnitelman myötä 
nykytilaa monimuotoisemmaksi.

sulkeutunut maisematila

puoliavoin maisematila

avoin maisema

rakennettu maiseman reuna

aita

avoimen maisematilan reuna

näkymälinja

1   Helsingin kaupunki (2018b)
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70. Näkymäkuva Rastilan kartanolle. Uudet reittiyhteydet ja kartanoa ympäröivä 
avoin maisematila asettavat sen näkymien päätteeksi useasta suunnasta lähestyttäessä. 
Kartanopuisto on tärkeä portti Rastilan rantapuistoon, jonka keskellä sijaitseva Rastilan 
kartano toimii kahvilana, jossa on mahdollista järjestää myös tapahtumia ja kokouksia.
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kartanomiljöö

Vielä 1940-luvulla Rastilan kartanolta oli suora 

yhteys vanhalle höyrylaivalaiturille ja kartanoa 

ympäröivät viljelysmaat tarjosivat avoimen 

maisematilan pitkälle rannan myötäisesti. Rastilan 

rantapuiston ideasuunnitelma palauttaa kartanon 

ja entisten viljelysmaiden välisen toiminnallisen ja 

visuaalisen yhteyden. Maatäytöt ja Rastilan puron 

uusi linjaaminen mahdollistavat uuden virkistysyh-

teyden muodostumisen Rastilan kartanolta entisen 

höyryvlaivalaiturin kautta vanhoille viljelysmaille, 

jotka näyttäytyvät rantapuistossa puoliavoime-

na yksittäispuiden ja puuryhmien rytmittämänä 

rantaniittynä.

71. Kuvasarja: Rastilan 
kartanon ympäristön 
laajuus vuosina 1932, 
2018 ja tulevaisuudessa.

2
0

X
X
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72. Kuvasarja: Vielä vuoden 1954 ilmakuvassa 
(oikealla) on tunnistettavissa Axel Erikssonin 
puistosuunnitelman (vasemmalla) mukainen 

reittisommitelma vuodelta1902. Kartanon ympäristö 
on kuitenkin vähäpuustoisempi ja maisemallisesti 

avoimempi. Paul Olssonin suunnitelmia (keskellä) ei joko 
ole toteutettu tai sen merkit ovat hävinneet maisemasta.

0 50 100 150 200 m

Rastilan kartanopuiston historiasta on säilynyt 

joitain suunnitelmia aina 1900 luvun alusta, mutta 

niiden toteutumisesta ei ole selkeitä todisteita. 

Etenkin parterrisommitelmia tai muita suorakul-

maisia rakenteita kartanon edustalle esittänyt 

Paul Olssonin muotopuutahan ihanteita lainaava 

puutarhasuunnitelma vuodelta 19351 näyttäisi 

jääneen suurilta osin toteuttamatta. Sen sijaan 

Rastilan kartanopuisto näyttäisi pitkään säilyneen 

vuodelle 1902 kirjatun Axel Erikssonin puistosuun-

nitelman2 asettamissa peruselementeissä. Suunni-

telma käsittää istutussommitelman ja reitit kartanon 

lähiympäristössä. Vielä vuoden 1954 ilmakuvassa 

on nähtävissä suunnitelman mukainen, kartanolta 

lähtevä hienostunut kaareva reittilinjaus. Myös osa 

istutussuunnitelman kasveista näyttäisi olevan tänä 

päivänäkin paikannettavissa kartanoympäristössä. 

Suunnitelmassa esitetyn pyöreän ruusuistutus-

aiheen toteutumisesta ei ole tietoa, mutta se on 

esitetty myös vuoden 1909 olevassa kartanora-

kennuksen uudistussuunnitelman julkisivukuvassa3. 

Julkisivussa esitettyä prameaa kaksitornista ilmettä 

kartanolle ei tosin koskaan toteutettu.

Näistä lähtökohdista Rastilan kartanopuisto on 

otettu osaksi rantapuiston suunnitelmaa. Kartan-

puisto on tärkeä portti Rastilan rantapuistoon, 

jonka keskellä sijaitsee kahvilana toimiva Rastilan 

kartano, Siellä on mahdollista järjestää myös 

tapahtumia ja kokouksia.

1 Lippinen (2010) s. 160
2 Lipponen (2010) s.126–127
3 Lipponen (2010) s.134
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73. Kartanon edustan uusi ruusupensasaihe 

on kehystetty istuintasolla, joka toimii 

kohtaamispaikkana keskellä historiallista 

kartanomiljöötä.

Kartanonpuisto on tyyliltään ennen kaikkea 

maisemapuutarha, jossa avointa nurmikenttää 

rytmittävät ja reunustavat yksittäispuut. Osa 

kartanon ympäristön puista on hyvinkin vanhoja ja 

näyttäviä ja ne on tarkoitus säilyttää, kunnon sal-

limissa rajoissa, muistuttamassa paikan historiasta. 

Myös luonnonmukaisuus ja rentous näyttäisivät 

luonnehtivan hyvin pitkään peltojen ympäröimänä 

säilynyttä kartanomiljöötä. Rastilan rantapuiston 

kaarevat reitit saavan inspiraationsa vanhoista 

suunnitelmista ja linjauksista. Osana rantapuiston 

ideasuunnitelmaa ne on kuitenkin linjattu uudel-

leen vastaamaan nykyisen ja kasvavan kaupunki-

rakenteen tarpeisiin. Rastilan kartano on reittien ja 

näkymien keskipisteenä useasta ilmansuunnasta 

tultaessa. Vanhasta suunnitelmasta lainattu karta-

non edustan ruusupensasaihe toimii korotettuna 

istutusaltaana istuintasona ja kohtaamispaikkana 

kartanomiljöön keskellä.
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74. Kaavio palveluiden ja toimintojen 
sijoittumisesta Rastilan rantapuistossa.

ulkoilu ja virkistys

Rastilan rantapuiston virkistysaluekokonaisuus 

muodostuu merellisen luonnon äärelle ja kulttuu-

rihistorialliseen kartanomiljööseen. Rastilan ranta 

sijaitsee nykyisellään syrjässä keskeisistä palve-

luista ja työpaikoista niin, ettei sinne muodostu 

merkittäviä ohikulun reittejä. Uuden rantapuiston 

käytäväverkosto perustuu näin ollen ennen 

kaikkea virkistyksen tarpeeseen. Alueelle tullaan 

nimenomaan rentoutumaan, virkistymään, urheile-

maan ja viettämään vapaa-aikaa ulkoillen. 

Paikan virkistyksellistä roolia korostavat uudet 

puistokäytävät ovat luonteeltaan mutkittelevia 

ja kaartavia. Muodostamalla puiston sisälle eri 

kokoisia lenkkejä ne tarjoavat vaihtelevia kulku-

reittejä. Monimuotoisen maisematilan ansiosta 

reitit ovat elämyksellisiä ja niiden varrelta aukeaa 

kiinnostavia näkymiä niin merelle kuin puiston si-

sälle. Alueen puistokäytävien ja polkujen verkosto 

parantaa rantapuistoon saapumista kaikista ilman-

suunnista. Selkeä reittiverkosto ja kulunohjaaminen 

on etenkin Meri-Rastilassa keskeistä. Ohjaamalla 

kasvavia käyttäjämääriä toimivin reitein puiston 

sisällä, säästetään luontoa ja metsänpohjaa 

kulumiselta.

Rastilan rantapuisto sijaitsee keskellä Vartiokylän-

lahden ympäri kiertävää virkistys- ja rantareittiä. 

Metroaseman läheisyydessä sijaitseva Rastila 

toimii tärkeänä porttina kyseiselle reitille myös 

muualta tuleville. Rantareitin kehittäminen houkutte-

levaksi, esteettömäksi ja toimivaksi on yksi alueen 

kehittämisen keskeisiä tavoitteita. Yhteyden haas-

teina ovat Rastilan mäelle nouseva jyrkkä ylämäki, 

Vuosaaren sillan alitus, sekä jatkuvuus Meri-Ras-

tilan metsän puolella. Reitti linjataan uudelleen 

niin, että Rastilanmäelle nouseminen loivenee ja 

Vuosaaren sillan ali kulkee uusia vaihtoehtoisia 

yhteyksiä ja aivan siltojen alla pyöräily erote-

taan omalle kaistalleen niin, että liikkuminen on 

mahdollisimman turvallista ja sujuvaa. Siltojen ete-

läpuolella, Meri-Rastilan metsässä reitti linjataan 

mahdollisimman suorana ja tasaisena kohti tulevan 

luonnonsuojelualueen metsiä ja virkistysverkostoa 

ja niiden jälkeen se liittyy koko Helsingin rantoja 

kiertävälle rantareitille. 

Rastilan rantapuiston toiminnot ja palvelut sijoittu-

vat viidelle luonteeltaan erilaiselle alueelle: Kar-

tanopuisto, uimaranta, sillan alitus, vierasvenesata-

ma ja Meri-Rastilan puistometsä. Ideasuunnitelma 

esittää kolmea uutta paviljonkirakennusta: yhden 

Rastilan uimarannalle, toisen vierasvenesatamalle 

ja pienen, kelluvan rantasaunan Meri-Rastilan 

puistometsään. Rakennukset edustavat tässä työs-

sä ennen kaikkea tilavarauksia – mahdollisuuksia 

sijoittaa ja kehittää toimintoja ja uusia palveluja 

alueella.
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rantareitti

reitti

polku tai pitkospuureitti
75. Kuvasarja: Rastilan rantapuiston uusi reittiverkosto, 
pyöräreitit ja huolto- ja pelastusajoyhteydet.
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76. Näkymäkuva Rastilan uimarannasta. Rantaa 
kehitetään alueen toiminnallisena sydämenä, 
jossa kioskipalvelut, välinevuokraus, sauna, 
peseytymistilat ja terassit mahdollistavat kohtaamisia 
ja houkuttelevat viettämään koko päivän meren 
äärellä. Rannan vähäeleiset rakenteet asettavat 
ympäristön ja maiseman ihailun kohteeksi 
mahdollistaen niistä nauttimisen.

Uimaranta

Kartanolta länteen sijaitsee Rastilan uimaranta, 

jota kehitetään rannan aktiivisena sydämenä. Tänä 

päivänä rannan tuntumassa on leirintäalueeseen 

kuuluva saunarakennus ja väliaikaisia talviuintiin 

liittyvää vaatteiden vaihtoa palvelevia rakennel-

mia, jotka rikkovat kartanolta merelle jatkuvaa 

yhtenäistä maisematilaa. Lisäksi leirintäalueen 

aitaus sulkee lähes koko laajan nurmialueen irti 

uimarannasta niin, että auringonpalvojilla on vain 

niukasti tilaa levittää pyyhkeensä muualle kuin 

rantahiekalle. 

Suunnitelmassa saunoja, puku- ja peseytymis-

tiloja sisältävälle paviljongille on esitetty uusi 

sijainti Rastilanmäen rinteessä. Siinä se sulautuu 

merestä kohoavan mäen kylkeen ja jää karta-

nolta katsottuna mäen taakse. Paviljongin sijainti 

rinteessä mahdollistaa kattoterassin, jonne on 

esteetön kulkuyhteys mäen rinteellä kulkevalta, 

Vartiokylänlahtea kiertävältä rantareitiltä. Terassilta 

avautuvat monipuoliset näkymät Vuosaaren sillan, 

vastarannalla sijaitsevan Puotilan kartanon ja 

lahden pohjukan suuntiin. Paviljongin tarjoamat 

palvelut uimarannan kupeessa voivat olla kioski 

tai rantakahvila sekä välinevuokraus erilaisiin 

ranta- ja vesipeleihin ja lajeihin, kuten melontaan, 

purje- ja SUP-lautailuun ja rantalentopalloon. Pui-

nen korotettu aurinkoterassi tarjoaa paikan nauttia 

kioskin antimista, maisemista, tai seurata lasten 

leikkiä uimarannalla. Mereen laskevat portaat 

mahdollistavat mereen pulahtamisen tai vaikka 

rantautumisen terassille kajakkimatkan varrella. 

Hiekkarantaa kehystää kaareva puinen laiturira-

kenne, joka on korotettu istuintasoksi. Leveä taso 

mahdollistaa mukavan oleskelun ja liikkumisen 

rannan tuntumassa. Laiturin toisella puolella alkaa 

oleskelunurmi, jossa puustoiset kummut tarjoavat 

varjon paikkoja paahteisille päiville ja samalla 

erottavat hienovaraisesti ja visuaalisesti aktiivisen 

rannan Kartanopuiston avoimesta maisematilas-

ta. Uimarannan Rastilanmäeltä laskevan reunan 

maastonmuodot mahdollistavat pienen rinnekatso-

mon muodostumisen esimerkiksi lentopallokentän 

viereen. Länteen katsovat porrastasanteet ovat 

myös otollinen paikka auringonlaskuista ja il-

ta-auringosta nauttimiseen. Uudet rantaan esitetyt 

rakenteet ovat vähäeleisiä, luonnonmateriaaleja 

suosivia. 
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77.  Periaateleikkaus 1/150 (80% pienennös) 
Rastilan uimaranta ja uusi rantapaviljonki 
sijaitsevat Rastilanmäen kyljessä.
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Sillan alikulku

Tänä päivänä turvattomaksi, meluisaksi ja 

epäsiistiksi koettua Vuosaaren siltojen alikul-

kua kehitetään rantapuiston uutena urbaanina 

sydämenä. Ennen katseilta piilossa oleva 

paikka käännetään tärkeäksi rantapuistoa 

yhteen liittäväksi niveleksi, jonne avautuu nä-

kymiä monesta suunnasta. Aluetta kehitetään 

aktiivisena, kaiken ikäisten tarpeita huomioi-

vana ulkoliikuntapaikkana, jossa eri kuntovä-

lineiden ja -laitteiden luona on helppoa ja 

hauskaa pysähtyä nostamaan sykettä lahtea 

kiertävän rantareitin varrella.

78. Näkymäkuva sillan alta. Vuosaaren sillan alikulku 
aktivoituu Rastilan rantapuistosuunnitelman myötä 
eläväksi ulkoliikuntapaikaksi. Paikka on rannan uusi 
urbaani ja toiminnallinen keskipiste, jossa on tekemistä 
kaiken ikäisille.

79. Valokuva sillan alituksesta. 
Kuva otettu kesällä 2019.
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Vierasvenesatama

Uuden vierasvenesataman ja reittivenelaitu-

rin perustaminen Rastilan rantaan parantavat 

rantapuiston ja sitä ympäröivien virkistysalueiden 

ja palvelujen saavutettavuutta myös vesiteitse. 

Toinen, rannan tuntumaan esitetty paviljonki tukee 

vierasvenesataman edellyttämien ja mahdollista-

mien palvelujen muodostumisen alueelle. Pavil-

jonki voisi toimia esimerkiksi pesu- ja saunatiloina, 

tai omaleimaisena rantaravintolana. Sen terassilta 

voisi seurata veneiden rantautumista ja nauttia 

merellisestä luonnosta – vain viiden minuutin käve-

lymatkan etäisyydellä metroasemasta.

80.  Periaateleikkaukset 
1/150 (80% pienennös) 
Uusi vierasvenesatama ja 
täyttömaasaari.
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Meri-Rastilan puistometsä

Meri-Rastilan puistometsässä rantapuiston luonne 

muuttuu vähitellen puustoisemmaksi ja metsämäi-

semmäksi. Keskeisenä elementtinä on Rastilan kar-

tanon entinen pelto, joka näyttäytyy maisemassa 

heinää kasvavana aluskasvillisuutena. Puoliavoin 

maisematila ja lahden rantaa kohti viettävä rinne 

mahdollistavat hyvän pysähdys- ja näköalapaikan 

muodostumisen suoran reitin päätteeseen Me-

ri-Rastilasta Märssykujalta puistoon saavuttaessa. 

Tasanteella voi pysähtyä ulkoilureitin varrella 

nauttimaan vierasvenesatamaan ja lahdelle avau-

tuvista maisemista.

Rantapuiston laidalla pieni, kelluva ja ponttoni-

rakenteinen rantasauna tuo uniikin rentoutumisen 

paikan veden rajaan keskelle merellistä luontoa.  

Samalla se merkitsee rantapuiston loppumista 

ja maiseman vaihettumista etelässä puustoisesta 

puistosta luonnontilaisemmaksi metsäksi.

81. Näkymäkuva Meri-Rastilan 
puistometsän laidalla vedenrajaan 
sijoittuvasta rantasaunasta. Merelliset 
näkymät ja luonnon läheisyys saavat 
unohtamaan, että etäisyys keskustasta 
on vain muutaman kymmenen minuutin 
metroajelun päässä.
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Tämä diplomityö esitteli paikan luonteesta ja sen 

vastakohtaisuuksista inspiraatiota ammentavan 

Rastilan rantapuiston ideasuunnitelman, jonka ta-

voitteena on tukea Vartiokylänlahden kehittämis-

tä tulevien vuosikymmenten aikana. Suunnitelman 

keskeisiksi haasteiksi nousivat alueen arvojen ja 

niiden osittaisten ristiriitojen yhteensovittaminen 

tiivistyvän kaupunkirakenteen kanssa. Rastilan 

rannassa korostuivat luontoarvot ja merellisyys 

ja niiden sopeutuminen alueen virkistyskäytön 

kehittämisen tavoitteisiin.

Vastaanottaessani aihetta tälle diplomityölle, 

pohdin sisällyttäväni kokonaisuutena kiehto-

van, lahtea kiertävän virkistys- ja viheralueiden 

ketjun suunnittelualueeseen. Suunnitteluprosessi 

käynnistyi koko Vartiokylänlahtea käsittävällä 

maisema-analyysillä, jonka tavoitteena oli alueen 

kontekstin ymmärtäminen ja suunnittelualueen 

rajaaminen. Analyysin pohjalta Rastilan ranta 

näyttäytyi arvoiltaan ja kehittämisen haasteiltaan 

merkittävimpänä tarkemman maisema-arkkiteh-

tuurin keinoin tarkasteltavalta alueelta. Lopullinen 

suunnitelma toteutettiin rajaamalla työ ideasuun-

nitelmaksi, joka esittää tavoitteet alueen kehittä-

miseksi ja yhden vaihtoehdon keinoista alueella 

havaittujen ongelmien ja kehittämisen haasteiden 

ratkaisemiseen. 

Suunnitelma huomioi kaupunkisuunnittelun pitkän 

aikavälin asettaen sellaisia tavoitteita ja niiden 

ratkaisukeinoja, joiden toteuttaminen on yhtä 

relevanttia tänään kuin kymmenienkin vuosien 

päästä. Alueen eri arvoihin perustuvien tavoittei-

den painottaminen ja toteuttaminen heijastavat 

lopulta aina käsillä olevaa ajankuvaa. Suunnitel-

maan on jätetty riittävästi liikkumavaraa vielä tun-

temattomien tulevaisuuden haasteiden ja arvojen 

huomioimiseksi.

Rastilan rantapuiston ideasuunnitelma tarjoaa 

alueen luontoarvoja, kulttuurihistoriaa ja uutta ra-

kentamista yhdistävän vision, joka esittää raamit 

alueen tulevalle kehittämiselle. Mikäli rantapuis-

ton toteuttaminen tapahtuu samanaikaisesti Rasti-

lan uusien asuinalueiden rakentamisen yhtey-

dessä, tarkoittaa se arviolta aikaisintaan vuonna 

2025 ja viimeistään vuonna 2050 tapahtuvia 

muutoksia. Rantapuiston konseptin toteuttaminen 

tulevaisuudessa edellyttää tarkemman tason 

toteutussuunnittelua ja lisäselvityksiä. Esimerkiksi 

Rastilan kartanoympäristön kunnostuksen yksi-

tyiskohdat rajattiin tietoisesti tämän suunnitelman 

ulkopuolelle, koska niiden edellyttämän Rastilan 

kartanon kulttuurihistoriallinen selvitys ei ole tätä 

työtä tehdessä vielä valmistunut. 

Vasta uusien asuinalueiden rakennussuunnitel-

mien edetessä voidaan saada tarkempaa tietoa 

rakennustöiden yhteydessä louhittavan maan 

tilavuuksista, minkä perusteella suunnitelmassa 

esitettyjen maantäyttöjen ja täyttömaasaarien 

muoto ja koko voidaan määritellä. Rantaan sijoit-

tuvan virkistysalueen ja sen rakenteiden vuoksi 

myös turvalliset rakentamisen korkeudet tulee 

toteutusvaiheessa tarkistaa uusimpien mittausten 

ja ennusteiden mukaisiksi, ja tarvittaessa päivittää 

rannan ratkaisuja. 

Ideasuunnitelmassa esitetyt uudet paviljonkira-

kennukset edellyttävät arkkitehtonista suunnitte-

lua. Niiden lopullinen tarve ja tarjoamat palvelut 

ovat riippuvaisia yhteistyöstä mahdollisten 

yrittäjien ja muiden palveluja tarjoavien tahojen 

kanssa. Samoin vierasvenesatama ja reittivene-

laiturin sijoittuminen Rastilaan edellyttävät vielä 

koko Helsingin kattavia venereittejä koskevia 

päätöksiä.

loppuluku
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Tämän diplomityö on tehty muodostamalla oma-

kohtaisia havaintoja Vartiokylänlahden ilmeestä, 

luonteesta ja maisemasta vuoden aikana tehtyjen 

maastokäyntien avulla sekä tutustumalla suunnit-

telualuetta koskevaan kirjallisuuteen, selvityksiin, 

suunnitelmiin ja karttamateriaaleihin. Lähtömate-

riaalien pohjalta on tuotettu Vartiokylänlahden 

ympäristöä käsitteleviä analyysikarttoja ja kuvia.

Rastilan rantapuiston ideasuunnitelma sai alkunsa 

Helsingin kaupungin tarpeesta tutkia yleiskaa-

vassa (2016) esitettyjen uusien Rastilan rantaan 

sijoittuvien asuinalueiden rakentamisen mahdol-

lisuuksia ja vaikutuksia virkistys- ja viheralueisiin 

maisema-arkkitehtuurin keinoin. Millainen rannan 

virkistysalue voisi olla kun sen ympäristössä 

asuvien määrä lähes kaksinkertaistuu tulevaisuu-

dessa? Miten muutos yhteensovitetaan olevien 

luonto- ja kulttuurihistoriallisten arvojen kanssa? 

Työn tavoitteena oli tutkia näihin muutoksiin 

sopeutumista ja tukea Vartiokylänlahden suun-

nitteluperiaatteiden laatimista tarkastelemalla 

Vartiokylänlahden historiaa, luonnonympäristöä, 

maisemaa ja virkistyskäyttöä kokonaisuutena sekä 

ensimmäiset maastokäynnit, 

lähtöaineiston kerääminen ja 

siihen tutustuminen

Teemallinen kontekstianalyysi 

alueen historiasta,

nykytilasta ja tulevaisuudesta

1
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T A U S T A - A N A LY Y S I

82. Kaavio Rastilan rantapuiston 
ideasuunnitelman suunnitteluprosessista. 

Prosessi sisältää kuusi vaihetta, joille on asetettu 
tavoitteet työn eteenpäin saattamiseksi.

ensivaikutelman luominen ja 

tausta-analyysin  

tavoitteiden määrittely

Suunnittelualueen kontekstin  

ja suunnittelun lähtökohtien 

ymmärtämäinen

suunnitteluprosessi

si
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lt
ö
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e

Maiseman elementtien ja 

ominaisuuksien 

arvottaminen

3
A R V O A N A LY Y S I

arvojen, kehittämisen haasteiden 

ja tulevaisuuden uhkien ja 

mahdollisuuksien tunnistaminen

suunnittelualueen rajaaminen ja  

keskeisten teemojen  

määritteleminen

esittää tulevaisuuden kehittämisen reunaehtoja 

tutkiva ideasuunnitelma Rastilan rannan alueelle.

Pian aiheen vastaanottamisen jälkeen työ käyn-

nistyi osaltani työohjelmaluonnoksen laatimisella 

syksyllä 2018. Sittemmin työohjelma muuttui ja 

päivittyi useaan otteeseen työn aikana, mutta se 

antoi tärkeää selkärankaa toistaiseksi laajimman 

itsenäisen suunnittelutehtävän hallitsemiseksi. 

Tärkeintä oli pilkkoa heti työn alussa valtavalta 

tuntuva urakka helposti lähestyttäviin osiin ja 

työvaiheisiin, joille kullekin määrittelin tavoitteet ja 

sisällön, työn eteenpäin saattamiseksi. Työohjel-

maan liittyen luonnostelin myös arvion vaiheiden 

toteuttamisen aikataulusta.

Alkuperäisenä ajatuksenani työn etenemisestä 

oli sen toteuttamisesta junamaisena prosessina, 

joka rullaisi pala kerrallaan kohti määränpäässä 

odottavaa valmista lopputulosta. Todellisuudessa 

työ osoittautui paljon suunniteltua monimutkaisem-

maksi. Eri työvaiheet kulkivat usein toistensa kanssa 

samanaikaisesti ja hetkittäin jopa eri järjestyksessä 

kuin olin alun perin ajatellut. Kaiken kaikkiaan 

kuitenkin työohjelma hoiti tehtävänsä tavoitteita 

ja sisältöä kasassa pitävänä voimana, ja siihen 

palaaminen oli tärkeää aina kun sisältöä karttui ja 

uusia tehtäviä ilmaantui ja tunsin ajoittain olevani 

hukassa tekemisen kanssa.

Alkuperäisen työohjelman laatimisen apuna 

hyödynsin Christophe Girotin esseetä ”Four Trace 

Concepts in Landscape Architecture”, jossa 

Girot jakaa suunnitteluprosessin neljään toisiaan 

seuraavaan vaiheeseen: landing (laskeutuminen), 

grounding (perustiedot), finding (löydös) ja 

Näkemys 

suunnittelualueen

tulevaisuudesta

Rastilan rantapuiston 

käsittävä ideasuunnitelma

4
V I S I O

5
I D E A S U U N N I T E L M A

tavoitteet  

suunnittelualueen  

kehittämiselle

keinot esitettyjen 

tavoitteiden ja vision saavuttamiseksi

Vartiokylänlahden ympäristön  

kehittämisen tukeminen
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”…a well-founded project remains 
clear in its approach and resolution, 

extending the legacy of a place 
toward a productive future.” 

– Christophe Girot

founding (perustaminen). Girotin prosessi helpotti 

työn pilkkomista osiin ja määrittelemään mikä 

tarkoitus kullakin osalla on työn kokonaisuuden 

kannalta. Rastilan rantapuiston ideasuunnitelma 

muodostui lopulta viidestä toisistaan eroavasta 

työvaiheesta, joista jokaisella on oma sisältö ja 

tavoite työn eteenpäin saattamiseksi.

Ensimmäinen vaihe, aloitus, vastaa monella 

tapaa Girotin laskeutumista (landing), jossa 

nimenmukisesti laskeudutaan ensimmäistä kertaa 

suunnittelualueelle. Vaiheessa keskeisessä 

rooloissa on ensivaikutelman luominen. Sisällöl-

tään vaihe käsittää ensimmäiset maastokäynnit 

ja niiden aikana tehdyt havainnot ja kokemukset, 

sekä niiden peilaamisen omiin ennakkoluuloihin ja 

odotuksiin alueesta. Vartiokylänlahti oli minulle en-

tuudestaan tuntematon, mikä korosti ensimmäisen 

maastokäynnin merkitystä. Girotin mukaan tässä 

vaiheessa muodostuneet vaikutelmat ja oivallukset 

kulkevat usein läpi koko suunnitteluprosessin. Näin 

kävi myös Rastilan rantapuiston kohdalla. Työn 

ensimmäisen osan tavoitteena on ensivaikutelman 

ja lähtötietojen keräämisen ohella määritellä seu-

raavan vaiheen, tausta-analyysin tavoitteet.

Tausta-analyysi on suunnittelun tärkein tiedon-

keräämiseen liittyvä vaihe ja vastaa näin ollen 

Girotin perustiedot -vaihetta (grounding), jossa 

luodaan tärkeää pohjaa suunnittelulle. Tässä 

työssä tausta-analyysin tavoitteena oli perehtyä 

koko Vartiokylänlahden tarkastelualueeseen 

lähdemateriaalin, kartta-aineistojen ja maasto-

käyntien kautta, ja niiden pohjalta hahmotella 

kuva suunnittelun lähtökohdista: nykyisestä ja 

tulevasta maankäytöstä, sekä alueen historiasta, 

nykytilasta ja tulevaisuudesta. Analyysin ja sen 

tavoitteiden määrittelemisen apuna hyödynsin 

Sirpa Törrösen diplomityötä Maisema-analyysi – 

Helsinki, maisema-analyysin teoriaa ja Helsingin 

maisema-analyysi.

Työn kolmas vaihe arvoanalyysi on edellisen 

vaiheen tuloksista ja havainnoista muodostuva 

yhteenveto, jonka keskeisenä tavoitteena on 

määritellä alueen arvot, kehittämisen haasteet 

sekä tulevaisuuden uhat ja mahdollisuudet. Koska 

lopullista suunnittelualuetta ei ollut etukäteen 

määrätty, oli sen määrittely tämän työvaiheen 

keskeinen tavoite. Suunnittelualue sijoittui lopulta 

Rastilan rannalle, koska arvojen, niiden ristiriitoja 

ja haasteita keskittyy kyseiseen osaan Vartio-

kylänlahtea. Työvaihe liittyy Girotin kolmanteen 

vaiheeseen löydös (finding), jossa kerätyn tiedon 

ja omakohtaisten havaintojen pohjalta suunnitte-

lualueesta ja sen kehittämisestä alkaa muodostua 

näkemyksiä.

Edellä mainittujen työvaiheiden kautta kiteytyi 

varsinainen Rastilan rannan ideasuunnitelma, joka 

alkaa työn neljännellä vaiheella: visio. Vaiheessa 

muodostetaan näkemys alueen kehittämisestä ja 

asetetaan tavoitteet vision saavuttamiseksi. 

Työn viimeinen osa ideasuunnitelma esittää 

keinot edellisessä vaiheessa esitettyjen tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Ideasuunnitelma vastaa 

Girotin perustamista (founding), jossa edellisten 

vaiheiden synteesin pohjalta suunnittelualue 

muuntautuu suunnitelman kautta joksikin uudeksi. 

Girot jakaa vaiheen sisällön luonteeltaan kahteen 

lähestymistapaan: se voi viitata joko menneeseen 

tapahtumaan tai olosuhteisiin, tai luoda paikkaan 

jotain uutta. 

Rastilan rantapuiston ideasuunnitelma pyrkii 

huomioimaan paikan menneen ja olevan, sekä 

luomaan niiden yhteensovittamisen pohjalta jotain 

uutta. Pyrkimällä johdonmukaiseen selvitykseen 

paikan olosuhteista ja ilmiöistä, voi arvojen ja 

haasteiden sisäistämisen kautta löytää ratkaisuja, 

jotka kertovat tästä ajasta ja parhaimmillaan ovat 

hyödynnettävissä vielä vuosikymmenten jälkeen 

osana Vartiokylänlahden kehittämistä.
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