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MERI-RASTILAN

OSTARI JA

YRITTÄJÄT



ALUEEN TILANKÄYTTÖ YRITTÄJIEN 

NÄKÖKULMASTA
• Ostari – parhaat päivänsä nähnyt

– Toiveissa on monipuoliset ja vetovoimaiset palvelut joiden perässä asiakkaat tulisivat.

– “Pubille pitäis olla oma rakennus jossain muualla. Tässä [ostarilla] pitäis olla muita palveluita. 

Tuolla on lasten taekwondo ja vieressä pubi jossa äijät jotka huutelee kovalla äänellä ja puhuu 

paskaa.” (Ravintolayrittäjä)

• Basaari – sosiaalisen tilan lisäämistä, yrittäjät innostuivat

– ”Basaari olisi kyllä hauska. Se elävöittäisi ja tukisi sosiaalista toimintaa. Olis paikka mihin 

kokoontua.” (Myymäläyrittäjä)

– Erilaisia tiloja ja mahdollisuus yhteiskäyttöön ja sitä kautta sosiaalisuuden lisäämiseen.

• Tori – piristysruisketta kaivataan

– Torille kaivattiin toimintaa, sen uskottiin myös houkuttelevan asiakkaita. 

– Osa yrittäjistä oli innokkaita osallistumaan torin ideoimiseen, osa taas koki ettei ole 

aikaa sellaiseen, joten tässä pitäisi olla laaja joukko mukana.



KESKITTÄMINEN JA PALVELUIDEN LINKITTÄMINEN 

PUHUTTAVAT YRITTÄJIÄ

• Haasteita: Alueellisen vetovoiman puute, asiakkaiden vähäinen määrä sekä asukkaiden 

alhainen ostovoima, kilpailu lähialueiden ostoskeskusten Itiksen ja Kolumbuksen kanssa

• Alueen uudistamisen ja asunnontuotannon lisäämisen toivotaan tuovan lisää asiakkaita 

ja ostovoimaa

• Rastilan keskuksen uusiminen pienyrittäjän ehdoilla kohentaisi alueen ilmettä ja toisi 

lisää asiakkaita

– palveluiden keskittämistä toivottiin monissa haastatteluissa:

“ Ei näin älyttömästi kaikkee erillistä. Jos kaikki sais yhteen paikkaan. Kaikki palvelut samalla kertaa. Sit

porukka ei karkais sinne Itikseen vaan jäis tänne. -- -- Yrityksiä pitäis ohjata yhteen. Sit ihmisistä ei tuu

sosiaalisia, ku on vaan kaikkee kaikkialla. Sit ihmiset hajaantuu liikaa.” (Kauneusyrittäjä)

• Liiallinen hajauttaminen saattaisi aiheuttaa sosiaalisen kanssakäymisen pirstaloitumisen



Koen, että Meri-Rastila on 
itsenäinen kaupunki, kaikki 

on läsnä tässä lähellä, kaikki 
on täs sisällä. Jamail

Minun mielestä Meri-Rastila on paikka, 
jota monet ei vielä ymmärtänyt. 

Semmoinen erikoinen paikka… salainen. 
Aicha

Tämä on hyvin sopiva alue asua niille, 

jotka haluavat viettää rauhallista 

elämää. Leo

Ainakin tääl Meri-Rastilassa ihmiset 
hymyilee toisille. Suomalaiset muutenkin 
on enimmäkseen sellasia et ei ne avaudu 
helposti tai niin, mut kyl tääl hymyillään 

enimmäkseen. Bijar

MERI-RASTILAN IDENTITEETTI

ASUKKAIDEN MIELISSÄ:

YHTEISÖLLINEN, LUONNONLÄHEINEN KYLÄ



HAASTATELTUJEN REITTIVALINNAT



KYLÄMÄINEN 
LUONNONLÄHEINEN MERI-

RASTILA

Naiset ja lapset viettävät 
eniten aikaa alueella

Kylästä puuttuu eri 
taustaisten kohtaamispaikka

Ulkopuoliset aiheuttavat 
turvattomuutta

Oman kylän asiat kiinnostavat 
ja koetaan tärkeäksi

Liikkuminen helppoa

Oma kokemus ristiriidassa 
kylän maineen kanssa


