
 
    Kaavakartta nro 12571  1   (78) Hankenro 4730_3   HEL 2019-007132  14.2.2017, täydennetty 21.1.2020, 12.10.2020 ja 4.5.2021 Kaupunkiympäristön toimiala   Asemakaavoitus   

 

 

 
VUOROVAIKUTUSRAPORTISSA esitetään vastineet kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin. 
Vuorovaikutusraporttia täydennetään kaavaprosessin edetessä.   

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI 
Meri-Rastilan itäosa, asemakaavan muutos (nro 12571)  

  Kuvassa punaisella kaava-alueen rajaus ennen ehdo-tusvaihetta ja sinisellä kaavaehdotuksen rajaus. Tämä vuorovaikutusra-portti käsittelee ehdotus-vaiheeseen saakka koko aluetta ja ehdotusvai-heessa sinisellä rajattua aluetta. 
Vuorovaikutusraportin sisältö  Vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot asemakaavan ja ase-makaavan muutoksen (kaavaratkaisu) valmisteluaikana saaduista kan-nanotoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista (huomautukset) sekä vastineet niihin. 

Jäljennökset kaikista kaavan valmisteluaikana saaduista kannan-otoista, mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista ovat nähtävissä Helsingin kaupungin kirjaamossa, käyntiosoite: Kaupungintalo, Poh-joisesplanadi 11–13. 
LIITTEET  Vuorovaikutuskooste - yhteistyö alueen nuorten kanssa, syksy 2014 1. Rastila rieha -asukastilaisuuden 28.2.2015 muistio 2. OAS -keskustelutilaisuuden 27.4.2015 muistio  3. Kaavakävelyiden 5. ja 7.10.2015 muistio 4. Yhteenveto verkkokeskustelusta 1.-30.10.2015 5. Yhteenveto verkkokeskustelusta 20.5.-30.6.2016 6. Meri-Rastilan alueforumin 27.9.2016 muistio 7. Kaavaluonnoksen esittely- ja keskustelutilaisuuden 29.11.2016 muistio 8. Yhteenveto kaavaluonnoksen ja liikennesuunnitelman verkkokeskus-telusta 18.11.-19.12.2016 9. Itiksestä Itään - yrittämisen edellytykset Meri-Rastilassa -raportti, 2016 10. Luonnonläheinen lähiökylä Meri-Rastila maahanmuuttajataustaisten asukkaiden silmin, 2016 11. ”Mistä kuulen mitä metsille tapahtuu?” – maahan muuttaneiden meriras-tilalaisten osallistaminen alueen kehitykseen, 2017 12. Yhteenveto verkkokeskustelusta 14.3.-11.4.2018 
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Kaavoituksen eteneminen  
Vireilletulo 

• yhteistyö nuorten kanssa ja Rastilan Rieha -asukastilaisuus 

• kaavoitus on tullut vireille vuonna 2015 kaupungin aloitteesta 

• suunnittelusta on tiedotettu vuoden 2015 kaavoituskatsauksessa  

▼ 
OAS 

• OAS oli nähtävillä 13.4.-4.5.2015, asukastilaisuus oli 27.4.2015 Meri-Rastilan ala-asteella 

• nähtävilläolosta ilmoitettiin kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv ja Vuosaari-lehdessä. 

• mahdollisuus esittää mielipiteitä 

• OAS päivitettiin kaava-alueen rajauksen tarkennuttua 25.11.2016, OAS oli esillä sivustolla 

www.hel.fi/ksv kohdassa Nähtävänä nyt sekä info- ja näyttelytila Laiturilla ja Vuotalon au-

lassa 

• useita asukastilaisuuksia ja verkkokeskustelu suunnitteluaineistosta kaksi kertaa 

▼ 

Luonnos 

• luonnosvaiheen aineisto oli nähtävillä 28.11.-19.12.2016 , asukastilaisuus pidettiin 

29.11.2016 Meri-Rastilan ala-asteella 

• nähtävilläolosta ilmoitettiin kirjeillä, verkkosivuilla www.hel.fi/ksv ja Vuosaari-lehdessä. 

• mahdollisuus esittää mielipiteitä, myös verkkokeskustelun kautta 

▼ 

Ehdotus 
• kaavaehdotus esiteltiin lautakunnalle kahtena erillisenä kaavana, toinen syksyllä 2019 ja toi-

nen keväällä 2020 
• kaavaehdotus asetettiin nähtäville 12.10.–10.11.2020  
• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 

löytyy karttapalvelusta kartta.hel.fi/suunnitelmat 
• lautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille, jotka ovat mielipiteen tai muistutuksen yh-

teydessä ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
• kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla www.hel.fi/kaavakuu-

lutukset 
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot  
• muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa 

 

▼ 

Hyväksyminen  
• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen  
• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana 
• hyväksymispäätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen 
• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty.  
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Vuorovaikutuksen taustaa  
Meri-Rastilassa kaavoituksen vuorovaikutus on ollut osa alueellista ke-hittämishanketta, kaupunkiuudistusta. Lähiöprojektin mukanaolo on mahdollistanut kattavamman viestinnän asukkaille sekä puistojen, reit-tien ja aukioiden kehittämisen jo kaavatyön aikana. Asukkaita kohda-tessa on ollut mahdollista keskustella laajemmin alueen kehittämisestä. Meri-rastilalaiset ovat olleet aktiivisia alueen kehittämisessä. Jo aiem-min nuoret olivat tuoneet esiin nuorisotalon edessä olevan torin turvat-tomuuden ja aktiivit asukkaat olivat ehdottaneet parannustoimia alu-eella.  
Meri-Rastilassa aiempi länsipuolen osayleiskaavatyö on ollut ristiriitai-nen. Haasteena vuorovaikutuksessa oli myös se, että alueen monikult-tuurinen väestö haluttiin aktivoida mukaan suunnitteluun. 
Meri-Rastilan suunnittelussa on edellä mainituista syistä korostettu osallistumista, kuultu toiveita viestintään ja osallistumiseen liittyen sekä kiinnitetty huomiota vuorovaikutusprosessiin. Tapaamisia asukkaiden, taloyhtiöiden ja muiden toimijoiden kanssa on ollut lukuisia. Osallistu-mistilanteita on listattu seuraavaan kuvaan aikajärjestykseen. Joitain tapahtumia tai vuorovaikutusta erityisryhmien kanssa on avattu kuvan alla alkavassa tekstiosuudessa. 
Suunnittelusta ja erityisesti osallistumismahdollisuuksista on viestitty alueella tavanomaista enemmän. Jo alussa kartoitettiin alueella toimi-vat kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneet yhteisöt, joita tavattiin. Media-tiedotteissa on otettu huomioon Vuosaari -lehden julkaisuaikataulu, ja suunnittelu onkin näkynyt paikallislehdessä. Aloitustapahtuma Rastilan Riehasta lähetettiin useamman kieliset postikortit alueen jokaiseen osoitteeseen, koteihin ja yrityksiin. Alueen suunnittelun uutiskirje tavoit-taa yli 230 sen tilannutta. Isännöitsijöitä ja taloyhtiöiden hallitusten pu-heenjohtajia on lähestytty sähköpostein. Useimmista tapahtumista on tehty paperimainoksia, joita alueen aktiivit asukkaat ovat levittäneet os-toskeskuksen ja taloyhtiöiden ilmoitustauluille. Kyläjuhlien yhteydessä olleesta suunnittelijoiden toritapaamisesta jaettiin flyereita metroase-malla aamuruuhkan aikaan. Näiden lisäksi sosiaalisen median viestin-täkanavat ovat olleet käytössä. 
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YHTEENVEDOT ESITETYISTÄ HUOMAUTUKSISTA JA VASTINEET NIIHIN 
Keskustelu nuorten kanssa keväällä 2015 

Suunnittelu aloitettiin nuorten toiveita kuuntelemalla suunnittelijoiden jututtaessa nuorten ryhmiä nuorisotalolla. Nuorisotalo Merirastissa suo-sittua Minecraft -peliä hyödynnettiin ideoiden keruualustana nuoriso-työntekijöiden aloitteesta. Nuoret työstivät pelimallia ennen nuorten vai-kuttamistapahtuma RuutiExpoa niin, että tapahtumassa oli käytettä-vänä Meri-Rastilan kaupunkimalli, jota vierailevat nuoret saivat kehittää sekä ideoida. Nuorille järjestettiin RuutiExpossa lisäksi työpaja, missä he saivat osallistua lähiöidensä tulevaisuuden visiointiin maastomallin ja mielenosoituskylttejä kantavien muovailuvahahahmojen avulla.  
Nuoret halusivat Meri-Rastilaan lisää liikuntamahdollisuuksia, oleskelu-tiloja sekä asumista. Alueen ilme haluttiin raikkaammaksi. Talot voisivat olla korkeampia sekä puhtaampia ulkopinnoilta, asunnot isompia, mutta pieniä opiskelija-asuntojakin kaivattiin. Täydennysrakentamisen alu-eiksi ehdotettiin Pohjavedenpuistoa sekä Haruspuistosta alueita. Nuo-ret kokivat Pohjavedenpuiston synkäksi ja pelottavaksi. 
Ostari koettiin kivaksi, hieman aikansa eläneeksi, mutta turvattomaksi illalla. Nuoret kaipasivat ostarille tilaa, jossa voisi viettää aikaa, esimer-kiksi kahvilaa.  
Alueelle haluttiin tekonurmikenttä sekä futsaliin soveltuva kumikenttä. Haruspuistoon toivottiin aktiviteettejä nuorille ja Kallahden rantaan pa-rempaa laituria sekä rantatuoleja. Myös koulujen pihojen kehittämiseen tuli ideoita. 
Vuorovaikutuksessa esille tulleet kommentit on otettu huomioon kaavatyössä siten, että täydennysrakentamisen paikkoja on tutkittu Pohjavedenpuiston ja Haruspuiston alueella ja paikkojen kartoittamista on jatkettu muidenkin asukkaiden kanssa yhdessä. Liikekeskus -hanke kehittää torin ympäristöä niin, että sinne on mahdollista saada uusia viihtyisiä liiketiloja ja samalla kaupunkitilallisesti ja uuden asumisen myötä ympäristöä turvallisemman tuntuiseksi. Viheralueisiin ja aukioi-hin liittyviä kehitysideoita viedään nuorten kanssa eteenpäin puistojen ja aukioiden jatkosuunnittelun yhteydessä. 
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Yhteenveto asukastilaisuudesta 28.2.2015 Keskustelu alueen kehittämisestä asukkaiden kanssa alkoi ennen asemakaavapro-sessin varsinaista käynnistymistä (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) Rastilan Riehassa  
Rastilan rieha -tapahtuma järjestettiin useiden virastojen ja asukasjär-jestöjen kanssa yhdessä ostarilla ja nuorisotalolla. Sitä mainostettiin joka talouteen jaetulla postikortilla, jossa kutsu esitettiin myös venäjän, somalin ja englannin kielillä. Riehassa kävi arviolta 100 henkilöä. Kau-punkisuunnittelun osalta haluttiin saada tietoa alueen hyvistä ja huo-noista puolista ja toiveita alueen kehittämiseksi. Lisäksi haluttiin kertoa käynnistyvien hankkeiden tavoitteista sekä kysyä asukkaiden mielipi-teitä tavoitteista.  
Meri-rastilalaiset kertoivat viihtyvänsä asuinalueellaan ja alue koetaan olevan hyvin saavutettavissa erityisesti metrolla. Luontoa ja merelli-syyttä arvostetaan. Alue on yhteisöllinen, toisaalta alueelle kaivattiin lisää toimintamahdollisuuksia. Alue kaipaa profiilin nostamista, mihin luonto ja yhteisöllisyys sekä monikulttuurisuus tarjoavat mahdollisuuk-sia. Osa taloyhtiöistä ja julkisista tiloista koettiin rapistuneiksi.  
Asemakaavan tavoitteita koskeneet kommentit antoivat ymmärtää, että määritellyt tavoitteet olivat sopivia. Työpajassa oli esillä kartta asema-kaava-alueesta, johon asukkaat saivat merkitä toivottavia täydennysra-kentamisen paikkoja. Esiin nousi ostarin ja sen ympäristö, kortteleiden pysäköintialueet sekä puistoalueiden vähän käytetyt reunamat. Myös rakennusten korottamista toivottiin. Erityisesti ostarin ja metroaseman yhteyteen voisi tulla tehokastakin lisärakentamista. 
Asukkaat saivat äänestää, minkälaista asumista Meri-Rastilaan halu-taan. Esillä oli referenssikuvia asuinrakentamiskohteista teemoittain. Esiin nousi toiveet vehreistä pihoista, ihmisen mittakaavasta, kaare-vista kaduista ja isoista parvekkeista. Puuta pidettiin kauniina julkisivu-materiaalina, monet toivoivat maanläheisiä värejä, toiset kaipasivat vä-rikästä. 
Matka metrolta torille tuntuu tylsältä, eikä sisäänkäynti torille miellytä. Ostarin takapihalle pitäisi tehdä jotain, ei anna hyvää ensivaikutelmaa Meri-Rastilasta, nyt portti Meri-Rastilaan puuttuu kokonaan. Pysäköin-nin oli huomattu vievän paljon tilaa ja ehdotettiin vietävän maan alle, mutta kustannukset mietityttivät.  
Torista haluttaisiin tunnelmallisempi ja viihtyisämpi: kukkaistutuksia, puita, istumapaikkoja. Kivijalkaliikkeiden näkyvyyttä voisi lisätä samalla kun kaivattuja liiketoimintoja tulisi lisää. Tapahtumia toivottiin myös li-sää: konsertteja, kirppiksiä, basaariluontoista myyntiä, torielämää. Ken-ties lava tai muu vastaava voisi sopia torille.  
Meri-Rastilan viheralueet ja reitistö koettiin pääosin nykytilassaan toimi-vaksi, mutta viheralueiden toiminnot ja kalusteet ovat perusparannuk-
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sen ja kehittämisen tarpeessa. Erityisiksi arvoiksi määritettiin monimuo-toisuus ja puistojen selkeä jako luonnontilassa säilyneisiin sekä raken-nettuihin viheralueisiin. Valaistukseen ja liikuntamahdollisuuksiin toivot-tiin parannuksia. 
Vuorovaikutuksessa esille tulleet kommentit on otettu huomioon kaavatyössä siten, että Rastilan riehassa esitetyt ehdotukset kaavan tavoitteista kirjattiin osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja asukkai-den kommentteja niiden toteuttamiseksi on kaavatyön puitteissa huomi-oitu. Rakentamisen sijoituspaikoista koostettiin kartta ja sen pohjalta keskustelua jatkettiin OAS-tilaisuudessa. Asukkaiden kiinnostus tontti-kohtaista lisärakentamista kohtaan noteerattiin ja asiaa edistettiin talo-yhtiöille suunnatuilla infotilaisuuksilla. Uuden rakentamisen julkisivu-käsittelyssä puu ja harmoniset värisävyt saivat paljon kannatusta ja niitä on käytetty kaavaluonnoksen kaavamääräyksissä. Liikekeskuksen kehittämistä niin, että se luo paremmin eläväistä katutilaa ja "portin" alueelle, on pidetty hyvänä lähtökohtana. Monet toivoivat pysäköinnin sijoittamista maan alle ja kaavaluonnoksessa lähes kaikki pysäköinti on ratkaistu rakenteellisesti, eli tilaa säästävästi. Puistojen ja aukioiden ke-hittämiseen liittyviä ideoita hyödynnettiin Lähiöprojektin tilaamassa Meri-Rastilan kaupunkitilojen ideasuunnitelmassa (Masu planning) ja niitä tullaan hyödyntämään edelleen alueiden jatkosuunnittelussa. Ras-tilan rieha tarjosi arvokasta lähtötietoa suunnittelualueesta. 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolo 13.4.–4.5.2015 
Viranomaisten kannanotot 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kannanotot seuraavilta asiantuntijaviranomaisilta:   
 asuntotuotantotoimisto (ATT) 
 Helen Oy  
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 
 Helsingin taidemuseo 
 Kaupunginkirjasto 
 Kaupunginmuseo / Museovirasto 
 kiinteistöviraston tilakeskus 
 nuorisoasiainkeskus 
 opetusvirasto 
 rakennusvirasto 
 sosiaali- ja terveysvirasto 
 ympäristökeskus 
Lisäksi yhteistyötä on tehty mm. Kiinteistöviraston tonttiosaston ja var-haiskasvatusviraston kanssa. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Asuntotuotantotoimiston (ATT) kannanotto kohdistui kohtuuhintaisen asuntotuotannon toteuttamisedellytysten huomioimiseen ja kaavarat-kaisun toivottiin tukevan rakennusten energiatehokkuustavoitteita. Ole-massa olevan kaupunkirakenteen tiivistämisen lisäksi ATT toivoo, että asemakaavoituksessa varataan selkeästi uusia alueita uudisrakenta-mista varten.  
Helen Oy:n kannanotto kohdistui uuden rakentamisen energiatehok-kuuden huomioimiseen sekä olemassa olevan rakennuskannan ener-giasaneeraamisen edistämiseen. 
Helsingin kaupungin liikennelaitos –liikelaitoksen (HKL) kannan-otto totesi, että HKL:n metroaseman kiinteistöihin ei ole toivottavaa tehdä muutoksia eikä metroliikenteelle saa aiheutua toimintakatkoja kaavan ratkaisujen johdosta. Metroliikenteen aiheuttamat melu- ja tä-rinähaitat on huomioitava kaavan valmistelussa. HKL pitää Meri-Rasti-lan täydennysrakentamista kannatettavana, koska sillä mahdollistetaan liikkumisen painottuminen metroliikenteeseen. 
Taidemuseon kannanotto toteaa, että täydennysrakentamisen yhtey-dessä on luontevaa tuoda julkista taidetta sellaisille alueille, jossa sitä ennestään on vähän tai ei ollenkaan.  
Kaupunginkirjaston kannanotto totesi, että suunnitelmissa ei ole laa-jentaa kirjastoverkkoa asemakaava-alueelle. 
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Helsingin kaupunginmuseon kannanotto kohdistui viihtyisän asuin-ympäristön mahdollistamiseen, johon Vuosaaren ominaisluonteen mu-kaisesti liittyy viheralueet, luonto ja meri. Kannanotossa korostettiin myös Ison Kallahden puiston kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden, suo-jeltujen huvilarakennusten ja niiden aseman puistoympäristössä huomi-oiminen kaavamuutoksessa. Museovirastolla on yhteistyösopimus Helsingin kaupunginmuseon kanssa, joten kannanotto sisälsi myös mu-seoviraston näkemyksen. 
Kiinteistöviraston tilakeskuksen kannanotto kohdistui palvelutiloihin alueella. Kannanotossa todetaan, että kaavoituksen jatkosuunnitte-lussa tulee tutkia Meri-Rastilan palvelutilatyöryhmässä esille tulleet asiat palvelutilaverkon muutostarpeiden ja kehittämismahdollisuuksien osalta. Tämä sisältää Jaluspolun korttelitalon laajentamismahdollisuu-det ja päiväkotiyksiköiden uudistamisen, niin että pienistä yksiköistä voitaisiin luopua keskittämällä tiloja uusiin isoihin yksiköihin. Kaavatyön yhteydessä toivottiin tutkittavaksi laajemmin poikkihallinnolliset yhteis-työtarpeet, kuten liikuntapalvelujen parantaminen ja tilojen yhteiskäytön kehittäminen. Uusille Y-tonteille toivottiin muuntojoustavuutta tilaratkai-sujen suhteen ja hyvää liikenteellistä saavutettavuutta. Rakentamisen ja asumisen tiivistämistä Meri-Rastilan alueella pidettiin hyvänä ja kan-natettavana asiana. 
Nuorisoasiainkeskuksen kannanotto kohdistui nuorten harrastusmah-dollisuuksien kehittämiseen alueella ja nuorten huomioimiseen vuoro-vaikutuksessa kaavan valmistelun edetessä. Kaupunkirakenteen tiivis-tymistä metroaseman yhteydessä pidetään hyvänä. Kannanoton mu-kaan nuoret suhtautuvat täydennysrakentamiseen pääosin myöntei-sesti. 
Opetustoimen kannanotto toteaa, että alustavien arvioiden mukaan Meri-Rastilan ala-asteen koulua tulee laajentaa vuosiluokat 1-9 käsittä-väksi n. 700 oppilaspaikan peruskouluksi nykyisen 200 oppilaan ala-asteen koulun sijasta. Tavoitelaajuus on n. 9000 – 10000 brm2. 
Rakennusviraston kannanotto kohdistui katujen mitoitukseen, johto-siirtojen huomioimiseen ja Haruspuiston kehittämiseen alueen tärkeim-pänä kaupunginosapuistona. Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta pidettiin erittäin kannatettavana projektina. 
Sosiaali- ja terveysviraston kannanotto kohdistui toiveeseen mahdol-listaa erityisryhmien asuntoryhmien sijoittaminen Meri-Rastilaan.  
Helsingin ympäristökeskuksen kannanotto kohdistui hulevesistrate-gian, Natura-alueen, luontokohteiden, virkistysyhteyksien, pohjavesi-alueen ja liikenteen haittojen huomioimiseen kaavasuunnittelussa sekä siihen, että kaava luo edellytykset toteuttaa energiatehokasta rakenta-mista. Ympäristökeskus pitää kaupunkirakenteen tiivistymistä metro-aseman läheisyydessä kannatettavana energiatehokkuuden kannalta.  
Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa.  
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä siten, että rakennusalat ja kerrosluvut tukevat kohtuuhintaista asuntotuotantoa ja energiatehokkuutta on mahdollista tehostaa mm. viherkattomääräyksen ansiosta. Nuorten toiminnoille on kaava-alueella puistoissa varattu tilaa. Kaavassa on hulevesien hallin-taan liittyviä määräyksiä ja mm. viivyttävä viherkattomääräys. Luontoar-voja on tuotu esiin mm. lähteen ja lepakoille tärkeän puuston säilyttä-villä merkinnöillä sekä pohjaveden laadun varmistamiseen liittyvillä määräyksillä. Virkistysyhteydet ovat olleet lähtökohtana kaavaratkai-sussa. Erityisryhmien asuminen on mahdollistettu kaavaratkaisussa. Metron ja Vuotien aiheuttama melu on huomioitu kaavaluonnoksessa Vuotien puoleisten rakennusten melumääräyksellä. Meluun ja tärinään liittyviä kaavamääräyksiä tarkennetaan kaavaehdotusvaihessa. Viih-tyisä asuinympäristö ja huvilarakennusten suojelu ja puistoympäristön luonne on huomioitu kaavatyössä mm. säilyttämällä huviloiden suojelu-määräys. Meri-Rastilan ala-asteelle on varattu laajentumiseen tarvit-tava kerrosalan lisäys. Kaava sisältää kaksi uutta Y-tonttia, jotka mah-dollistavat 250-paikkaiset päiväkodit alueelle. Nykyisille pienempien yk-siköiden päiväkotitonteille on mahdollistettu asuinrakentaminen tulevai-suudessa. Katujen mitoitus ja Haruspuiston toiminnalliset tilavaraukset on huomioitu kaavassa. Johtosiirtojen määrä on pyritty minimoimaan. 
Vastineet viranomaisten kannanottoihin  

Asuntotuotantotoimiston (ATT)  Rakennusalat ja kerrosluvut tukevat kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Energiatehokkuutta on mahdollista tehostaa mm. viherkattomääräyk-sen ansiosta. 
Helen Oy Kaavatyön yhteydessä Lähiöprojekti on tehnyt yhteistyötä Helsingin ympäristökeskuksen kanssa taloyhtiöiden energiasaneeraamisen edis-tämiseksi. Kaavan osalta energiatehokkuutta on mahdollista tehostaa mm. viherkattomääräyksen ansiosta. Muita energiankulutuksen vähen-tämiseen liittyviä keinoja tutkitaan tarkemmin kaavaehdotusvaiheessa. 
Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL) Metron ja Vuotien aiheuttama melu on huomioitu kaavaluonnoksessa Vuotien puoleisten rakennusten melumääräyksellä. Kaavaehdotusvai-heessa tehdään tarkemmat melu- ja tärinäselvitykset. 
Taidemuseo Yhteistyötä taidemuseon kanssa halutaan edistää kaavaehdotusvai-heessa. 
Helsingin kaupunginmuseo Viihtyisä asuinympäristö ja huvilarakennusten suojelu ja puistoympäris-tön luonne on huomioitu kaavatyössä mm. säilyttämällä huviloiden suo-jelumääräys. 
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Kiinteistöviraston tilakeskus Kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa on kaavan valmistelussa tehty tiivistä yhteistyötä ja tilatarpeet on huomioitu kaavatyössä. Meri-Rasti-lan ala-asteelle on varattu laajentumiseen tarvittava kerrosalan lisäys. Kaava sisältää kaksi uutta Y-tonttia, jotka mahdollistavat 250-paikkaiset päiväkodit alueelle. Nykyisille pienempien yksiköiden päiväkotitonteille on mahdollistettu asuinrakentaminen tulevaisuudessa. 
Nuorisoasiainkeskus Nuorten harrastusmahdollisuuksia pyritään kehittämään alueella erityi-sesti puistojen toimintojen kehittämisen yhteydessä. Nuorten toimin-noille on kaava-alueella puistoissa varattu tilaa. Yhteistyötä paikallisen nuorisotalon ja koulujen kanssa jatketaan. 
Opetustoimi Opetustoimen tilatoiveet on huomioitu mahdollistamalla korttelitalon laajentuminen. Tontin rakennusoikeus nostetaan 4850 k-m2:stä 9000 k-m2:in ja kerrosluku kahdesta kolmeen. 
Rakennusvirasto Rakennusviraston kanssa on kaavan valmistelussa tehty tiivistä yhteis-työtä ja heidän lausuntonsa on huomioitu kaavatyössä. Katujen mitoi-tus ja Haruspuiston toiminnalliset tilavaraukset on huomioitu kaavassa. Johtosiirtojen määrä on pyritty minimoimaan. 
Sosiaali- ja terveysvirasto Erityisryhmien asuminen on mahdollistettu kaavaratkaisussa. 
Helsingin ympäristökeskus Kaavassa on hulevesien hallintaan liittyviä määräyksiä ja mm. viivyt-tävä viherkattomääräys. Hulevesien hallinnasta alueella tietoa mm. kaavaselostuksessa kohdassa: Asemakaavan kuvaus: ekologinen kes-tävyys. Luontoarvoja on tuotu esiin mm. lähteen ja lepakoille tärkeän puuston säilyttävillä merkinnöillä. Pohjavesialueella rakentamisen korko on tarkistettu ja pohjaveteen liittyen on lisätty tarpeelliset kaavamää-räykset. Virkistysyhteydet ovat olleet lähtökohtana kaavaratkaisussa. Vaikutuksista Natura-alueeseen on tekeillä selvitys.  

Yhteenveto mielipiteistä  
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevia mielipidekirjeitä saapui 28 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuudessa ja puhelimitse.  
Mielipiteet kohdistuivat rakentamisen määrään ja sen sijoittumiseen, viheralueisiin, rakentamisen luonteeseen, palveluihin, kestävään kehi-tykseen, rakentamiseen Meri-Rastilan ympäristössä, liikenteeseen ja pysäköintiin sekä kaavaprosessiin. 
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OAS:ssa määriteltyä rakentamisen määrää pidettiin monissa mielipi-teissä liian suurena alueelle. Viheralueiden pienentymistä pidettiin huo-nona ratkaisuna. Useissa mielipiteissä oli mainittu kohtia jonne rakenta-minen ei sovi ja minne se sopisi. Erityisesti Ison Kallahden puiston ranta-alueita pidettiin epäsopivana rakentamiselle ja ostarin ympäris-töön nähtiin sopivan korkeakin rakentaminen. Mielipiteissä toivottiin, että kaavaratkaisu arvostaa Meri-Rastilan alkuperäisen asemakaavan ideoita ja mittakaavaa. Toisissa mielipiteissä toivottiin, että rakentami-nen on mahdollisimman korkeaa, jotta viheralueita säästyy. Torin ym-päristöä ja liikuntamahdollisuuksia toivottiin kehitettävän. Mielipiteissä käsiteltiin mm. tonttikohtaisen lisärakentamisen mahdollisuuksia ja uu-sien asuintalojen hallintamuotoja. Palvelujen riittävyydestä sekä infrara-kenteen ja julkisen liikenteen kantokyvystä oltiin huolestuneita. Ekologi-sia ja kestävän kehityksen mukaisia kaavaratkaisuja peräänkuulutettiin. 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä siten, että rakentami-nen on sijoitettu hienovaraisesti viheralueiden luonteet ja rajautuminen rakentamiseen huomioiden. Periaatteena on tiivistää katujen varsia ja säästää viheralueilla tärkeät virkistysreitit ja asukkaille olennaisimmat paikat, kuten tietyt kallioalueet, Haruspuistosta suurin osa, Ole Kandeli-nin puiston Ramsinrannan puoleinen reuna ja Ison Kallahden puiston rantavyöhyke. Pohjaveden puiston suunnittelun periaatteena on keskei-simpien kallioalueiden säästäminen ja geologisten kohteiden huomioi-minen. Asemakaava ja asemakaavan muutos sisältää Meri-Rastilan liikekeskuksen uudistuksen, jossa Kiinteistö Oy Rastilan liikekeskus ke-hittää liikekeskusta niin, että vanha rakennus puretaan ja tilalle raken-netaan uutta liiketilaa, jonka päällä on asumista. Rakentamisen sijoitta-misesta on käyty useaan otteeseen keskustelua alueen asukkaiden kanssa ja sopivia paikkoja on tutkittu työpajoissa ja karttakyselyiden avulla. Kaavaluonnoksen rakentamisen sijoittelussa asukasvuorovaiku-tuksella on suuri vaikutus. 
Kaavahankkeessa säästetään Rysäpuiston, Ole Kandelinin puiston ja Pohjavedenpuiston metsäinen luonne. Maakuntakaavan osoittama vi-heryhteys on huomioitu suunnittelussa. Haruspuisto säilyy kaavamer-kinnällä VP (puisto) ja sitä on tarkoitus kehittää rakennetumman luon-teiseksi. Osa Ison Kallahden puistosta saa VP -merkinnän sijasta VU -merkinnän (Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue), jolloin tarkoitus on ke-hittää puiston länsiosaa vanhojen villojen puutarhamaista luonnetta ko-rostavaksi puistoalueeksi ja itäosaa ja rantaa liikuntatoimintoihin keskit-tyväksi alueeksi. Ison Kallahden puiston puustoa säilytetään ja ranta sekä kallioalueet säilyvät luonnonmukaisina. Virkistysyhteydet ovat suunnittelussa olleet tärkeä lähtökohta ja kaava antaa niiden kehittämi-selle hyvät mahdollisuudet. Alueen luontoarvot turvataan ja Kallahden Natura-alueesta on tekeillä Natura-selvitys. 
Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut alkuperäisen kaavan ideat. Suunnitelmassa niitä on tuotu esiin ja korostettu. Uuden rakentamisen pysäköinti on lähtökohtaisesti suunniteltu rakenteelliseksi. Kaupunki-suunnitteluviraston täydennysrakentamisprojekti ja kiinteistöviraston 
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tonttiosasto on tehnyt tiivistä yhteistyötä täydennysrakentamisesta kiin-nostuneiden taloyhtiöiden kanssa. Suunnittelussa pihapiirien viihtyisyys on huomioitu. Haastavia maastonmuotoja on huomioitu rakennusten ja katujen sijoittelulla. Uutta asuinrakentamista säädellään kaavamää-räyksillä, jotka liittyvät yhteistiloihin, asuntokohtaisiin ulkotiloihin, yhtei-siin ulkotiloihin, kattoterasseihin ja julkisivukäsittelyyn. 
Mielipiteet aihepiireittäin 

Rakentamisen määrä OAS:ssa määriteltyä rakentamisen määrää pidettiin monissa mielipi-teissä liian suurena alueelle ja pelättiin, että uuden rakentamisen myötä asukkaiden pahoinvointi, pelko ja turvattomuus lisääntyy sekä ole-massa olevien asuntojen hinta laskee. Osassa mielipiteitä oltiin sitä mieltä, että Vuosaareen ei saisi suunnitella lainkaan lisää rakentamista tai nähtiin, että nykyisten suurten uusien alueiden, kuten Kalasataman ja Jätkäsaaren rakentaminen riittää Helsingin kasvulle. Pyydettiin sel-ventämään mikä on asemakaava-alueen nykyinen asukasmäärä. 
Rakentamisen sijoittuminen Useissa mielipiteissä tuotiin esiin viheralueiden säilyttämisen tärkeys. Rakentamista ei haluttu Ison Kallahden puiston merelliseen rantaan, Pohjavedenpuistoon eikä Haruspuistoon niin, että puisto pienenee lii-kaa tai Ole Kandelinin puistoon niin, että rakentaminen sijoittuu liian lä-helle Ramsinrannan asuinaluetta. Toisaalta osassa mielipiteistä todet-tiin, että Pohjavedenpuisto on vähällä käytöllä, joten sinne voisi raken-taa ja että Haruspuistoa voisi pienentää rakentamalla sen reunoille. Myös Rysäpuistosta oli mainintoja, että sen laidalle mahtuisi rakenta-mista. Useissa mielipiteissä nousi esiin näkemys, että metroaseman yhteyteen, nykyisen liikekeskuksen ympäristöön voisi rakentaa korkeita asuinrakennuksia, joiden maantasokerroksessa olisi liiketiloja. Meri-Rastilan toria haluttiin elävöittää ja yhtenä keinona nähtiin rakennusten purkaminen sen ympäriltä ja uusien korkeampien ja arkkitehtuuriltaan laadukkaampien rakennusten sijoittaminen näihin paikkoihin. Muualla-kin olemassa olevien rakennusten purkaminen ja niiden tilalle uuden rakentaminen nähtiin hyvänä vaihtoehtona. Vuotien kattamista ja park-kikenttiä sekä joitakin aukioita ehdotettiin uuden rakentamisen pai-koiksi. 
Viheralueet ja julkiset ulkotilat Viheralueisiin liittyen tuli paljon mielipiteitä. Monet mielipiteistä liittyivät luonnonmukaisten ja metsäisten puistoalueiden ja ranta-alueen säilyt-tämisen tärkeyteen, niihin liittyviin terveysvaikutuksiin ja saavutettavuu-teen. Alueella olevia virkistysyhteyksiä pidettiin tärkeinä, erityisesti maakuntakaavassa esitettyä viheryhteyttä Ole Kandelinin puiston läpi. Mielipiteissä korostui, että alueen metsäisiä kallioalueita pidetään tär-keinä. Niiden räjäyttämistä ja siitä aiheutuvaa haittaa pelättiin. Esiin nostettiin myös Ison Kallahden puiston niittymaisema ja alueen luonto-arvot, kuten lepakot, Kallahden harju, lähde ja geologiset kohteet. Ison Kallahden puiston nimen muuttamista ehdotettiin. Pohjavedenpuistolle ja Ison Kallahden puistolle ehdotettiin luo-kaavamerkintää. Mielipiteissä 
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huomautettiin, että alueella on Metso-luokiteltuja metsäkohteita. Osassa mielipiteistä haluttiin säilyttää lähimetsien luontoarvoja niin, että reittejä ja liikuntakenttiä ei rakennettaisi lisää ja puistot säilyisivät mahdollisimman luonnontilaisina. Liikuntakenttiä ehdotettiin rakennetta-vaksi esim. rakennusten katoille. Osassa mielipiteistä tuotiin esille tarve Haruspuiston toimintojen kehittämisestä ja puuston vähentämisestä, jotta puistosta tulisi valoisampi. Myös liikuntamahdollisuuksia haluttiin lisätä ja parantaa osassa mielipiteistä. Monet näkivät olemassa olevien liikuntapaikkojen laadun parantamisen ja koulujen pihojen kehittämisen tärkeämpänä kuin uusien liikuntatoimintojen rakentamisen. Uimaran-nan säilymisestä oltiin huolestuneita. Meri-Rastilan toria haluttiin kehi-tettävän mm. hienon kiveyksen, isompien puiden tai suihkulähteen avulla. Ison Kallahden puistoa toivottiin kehitettävän kaupunkiviljelyyn ja yhteiseksi puutarhaksi, jossa olisi marjoja ja hedelmiä tuottavia kas-veja. 
Rakentamisen luonne Mielipiteissä korostui alkuperäisen asemakaavan ideoiden huomioimi-nen, kuten aukiotilat, kodikkaat pihapiirit, kylämäisyys, katutilan ja piha-tilan erottelu, asuinpihojen näkymät viheralueille, olemassa olevan postmodernistisen rakennuskannan arvostus ja jopa suojelu, kuten esim. korttelitalo, joka sijaitsee Meri-Rastilan torin eteläpuolella. Muu-tama mielipide toi esiin näkemyksen, että jos rakennetaan se kannattaa tehdä tehokkaana ja korkeana, uutena kerrostumana alueelle, jotta vi-heralueita säästyisi. Hitas-taloyhtiöt toivoivat kaupungilta apua tontti-kohtaisen lisärakentamisen suunnitteluun. Osa nosti esiin ajatuksia hal-lintamuodoista: alueelle toivottiin enemmän omistusasumista ja myös erityisryhmien asumista. Asuinmukavuudesta todettiin, että sekä uusien että vanhojen asukkaiden pihapiirien kodikkuus tulee turvata jatkossa-kin. Kallioiden räjäyttämistä uuden rakentamisen yhteydessä ei pidetty hyvänä. Uusiin asuintaloihin toivottiin saunoja, parvekkeita, kunnolliset varastotilat ja laadukkaammat julkisivumateriaalit kuin vanhoissa ta-loissa. Pysäköinti nähtiin mahdollisena sijoittaa esimerkiksi rakennus-ten alle. Olemassa olevien asuintalojen parantamista toivottiin. Osassa mielipiteistä todettiin, että betonia ei saisi sallia alueelle lainkaan. Tuuli-suuden huomioimista suunnittelulla toivottiin. 
Palvelut Palvelujen riittävyydestä oltiin huolestuneita. Erityisesti päiväkodit, kou-lut ja terveyspalvelut herättivät kysymyksiä. Toisissa mielipiteissä mai-nittiin, että kauppakeskus Columbuksen ja Itiksen palvelut ovat riittävät. Joissakin mielipiteissä nostettiin esiin palvelujen aiheuttama häiritsevä saattoliikenne ja huoltoliikenne. 
Kestävä kehitys Mielipiteissä toivottiin, että kaavassa huomioidaan ekologisen rakenta-misen tukeminen, kuten puu rakennusmateriaalina ja kuinka tuoda luonto osaksi tiivistä kaupunkiympäristöä esim. viherkattojen tai verti-kaalipuutarhojen avulla. Osassa mielipiteistä nostettiin esiin, että alu-
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eella tulisi jatkossa käyttää edelläkävijäteknologioita ilmastonmuutok-sen ja biodiversiteettikadon torjumiseen. Keinoja voisi olla esimerkiksi aurinkoenergia ja viherkattoviljely. 
Rakentaminen Meri-Rastilan ympäristössä Useissa mielipiteissä tuotiin esiin toivomus, että jos Meri-Rastilan täy-dennysrakentaminen toteutuu OAS:ssa määritellyssä laajuudessa tulisi Länsirannan osayleiskaavan rakentamisesta luopua. Rastilan leirintä-alueen rakentamisesta oli näkemyksiä puolesta ja vastaan. Kokonai-suuden huomioimista tuotiin esiin. Rakentamisen paikkoja muualle eh-dotettiin, mm. Sipoo, Kaivopuisto ja Eira, Uutelan golfkenttä ja Rastilan leirintäalue. 
Liikenne ja pysäköinti Metron kapasiteetin kantokyvystä oltiin osin huolestuneita. Joissakin mielipiteissä toivottiin lisää vieraspysäköintipaikkoja alueelle. Osassa mielipiteistä oltiin huolissaan tiettyjen katuosuuksien turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Rakentamisen aikaisesta häiriöstä oltiin myös huo-lestuneita. Vuotien sillan jalankulun ja pyöräilyn laadusta ja kapasitee-tista oltiin huolestuneita. 
Kaavaprosessi Osassa mielipiteistä nostettiin esille huoli vuorovaikutuksen näennäi-syydestä. Mielipiteissä nostettiin esille, että kaavatyön yhteydessä on syytä tehdä sosiaalisten vaikutusten arviointi. 

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin 
Rakentamisen määrä OAS:ssa esitetty rakentamisen määrä perustuu kaupungin strategiaan raideliikenteen asemien ympäristön tiivistämisestä ja yleiskaavaan, joka määrittää kuinka tehokasta rakentamisen tulee eri alueilla olla. Yleiskaavan avulla otetaan huomioon koko kaupungin laajuinen koko-naisuus ja rakentamisen tärkeät painopisteet. Koko kaupungissa seu-raavan 35 vuoden aikana täydennysrakentamista tulee olemaan 1/3 kaikesta rakentamisesta. Suuret aluerakentamisalueet eivät siis riitä ratkaisemaan kaupungin kasvua. Meri-Rastilalla on paljon potentiaalia tiivistyä ilman, että virkistysyhteydet heikentyvät ja alueelle jää edelleen paljon viheralueita asukkaiden käyttöön. Uudella rakentamisella ja tä-hän liittyvällä julkisten ulkotilojen parantamisella on usein vaikutusta asuntojen arvon nousuun ja alueen turvallisuuden parantumiseen. Alu-een nykyinen asukasmäärä on lisätty kaavaselostukseen. 
Rakentamisen sijoittuminen Rakentaminen on suunnitelmassa sijoitettu hienovaraisesti viheraluei-den luonteet ja rajautuminen rakentamiseen huomioiden. Periaatteena on tiivistää katujen varsia ja säästää viheralueilla tärkeät virkistysreitit ja asukkaille olennaisimmat paikat, kuten tietyt kallioalueet, Haruspuis-tosta suurin osa, Ole Kandelinin puiston Ramsinrannan puoleinen reuna ja Ison Kallahden puiston rantavyöhyke. Viheralueista suurim-
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man muutoksen kokee Pohjavedenpuisto. Pohjavedenpuiston suunnit-telun periaatteena on keskeisimpien kallioalueiden säästäminen ja geo-logisten kohteiden huomioiminen, toisaalta rakentamisen sijoittaminen Vuotien varteen rajaamaan melua, puiston alaviin osiin ja Meri-Rastilan tien varteen muodostamaan katutilaa. Purkaminen voi olla mahdollista useissa Meri-Rastilan kohteissa. Kattamisratkaisut ovat yleensä talou-dellisen toteutettavuutensa osalta haastavia ratkaisuja. Vuotien katta-mista ei ole nähty taloudellisesti kannattavana tämän hetken taloudelli-sessa tilanteessa ja alueen hintatasoon suhteutettuna, mutta kaavarat-kaisu ei estä kattamisratkaisun tutkimista ja toteuttamista myöhemmin. Asemakaava ja asemakaavan muutos sisältää Meri-Rastilan liikekes-kuksen uudistuksen, jossa Kiinteistö Oy Rastilan liikekeskus kehittää liikekeskusta niin, että vanha rakennus puretaan ja tilalle rakennetaan uutta liiketilaa, jonka päällä on asumista. Rakentamisen sijoittamisesta on käyty useaan otteeseen keskustelua alueen asukkaiden kanssa ja sopivia paikkoja on tutkittu työpajoissa ja karttakyselyiden avulla. Kaa-valuonnoksen rakentamisen sijoittelussa asukasvuorovaikutuksella on suuri vaikutus. 
Viheralueet ja julkiset ulkotilat Kaavahankkeessa säästetään Rysäpuiston, Ole Kandelinin puiston ja Pohjavedenpuiston metsäinen luonne. Maakuntakaavan osoittama vi-heryhteys on huomioitu suunnittelussa. Haruspuisto säilyy kaavamer-kinnällä VP (puisto) ja sitä on tarkoitus kehittää rakennetumman luon-teiseksi. Osa Ison Kallahden puistosta saa VP -merkinnän sijasta VU -merkinnän (Urheilu- ja virkistyspalveluiden alue), jolloin tarkoitus on ke-hittää puiston länsiosaa vanhojen villojen puutarhamaista luonnetta ko-rostavaksi puistoalueeksi ja itäosaa ja rantaa liikuntatoimintoihin keskit-tyväksi alueeksi. Ison Kallahden puiston puustoa säilytetään ja ranta ja kallioalueet säilyvät luonnonmukaisina. Luo-merkintöjen sijoittamista puistoon selvitetään kaavaehdotusvaiheessa, kun puistolle tehdään yleissuunnitelma. Puiston nimen muuttamista voidaan tutkia. Virkistys-yhteydet ovat suunnittelussa olleet tärkeä lähtökohta ja kaava antaa niiden kehittämiselle hyvät mahdollisuudet. Alueen luontoarvot turva-taan ja Kallahden Natura-alueesta on tekeillä Natura-selvitys. Jatkossa esimerkiksi pysäköintitalojen kattoja voisi tutkia pelikenttäkäyttöön. Ui-maranta säilyy nykyisellään. METSO-kohteet kts. kaavaluonnosvaihe: vastine ympäristökeskukselle. 
Rakentamisen luonne Alueen suunnittelun lähtökohtana on ollut alkuperäisen kaavan ideat. Suunnitelmassa niitä on tuotu esiin ja korostettu (lisää aiheesta koh-dassa Asemakaavan kuvaus: kaupunkirakenteelliset periaatteet). Uusi rakentaminen on selkeästi tehokkaampaa kuin olemassa oleva. Raken-nukset ovat pääosin 5-8 krs korkeita. Joissakin kohdin, missä paikan tärkeyttä kannattaa korostaa on sijoitettu 10–12 krs korkeita pistemäi-siä kerrostaloja. Uuden rakentamisen pysäköinti on lähtökohtaisesti suunniteltu rakenteelliseksi, eli pihakansien alle tai pysäköintitaloihin, näin vältytään maanpäällisiltä pysäköintialueilta. Kaupunkisuunnitteluvi-raston täydennysrakentamisprojekti ja kiinteistöviraston tonttiosasto on 
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tehnyt tiivistä yhteistyötä täydennysrakentamisesta kiinnostuneiden ta-loyhtiöiden kanssa. Kaupunkisuunnitteluviraston rakennushistorian asi-antuntijat ovat arvioineet, että alueen 1990-luvun rakennuskannasta ei tarvitse tehdä rakennushistoriallista selvitystä.  
Kaava-alueella on suhteellisesti Helsingin nykyisiä tavoitteita enemmän vuokratalovaltaista asuntokantaa. Hallintamuodot määritellään kaupun-gin maalla tontinluovutuksen yhteydessä Helsingin kaupungin Kotikau-punkina Helsinki -ohjelman (AM-ohjelma) mukaisesti.  
Suunnittelussa pihapiirien viihtyisyys on huomioitu. Haastavia maaston-muotoja on huomioitu rakennusten ja katujen sijoittelulla ja suunnittelun edetessä uusien tonttien järjestelyjä tullaan tarkastelemaan tarkemmin, jotta piha-alueilla voitaisiin säästää mahdollisimman paljon luonnonmu-kaista kalliota. Uutta asuinrakentamista säädellään kaavamääräyksillä, jotka liittyvät yhteistiloihin, asuntokohtaisiin ulkotiloihin, yhteisiin ulkoti-loihin, kattoterasseihin ja julkisivukäsittelyyn (lisää aiheessa kaava-selostuksen kohdassa Asemakaavan kuvaus). 
Palvelut Kiinteistöviraston tilakeskuksen teettämässä palvelutilatarkastelussa on käyty läpi eri hallintokuntien tilatarpeet alueella tulevaisuudessa tuleva asukasmäärä huomioiden ja kaavamuutoksessa on varattu riittävät ton-tit ja kerrosalan määrä näille toiminnoille sekä suunniteltu parannuksia huoltoajoyhteyksiin. Terveyspalveluita ei sijoiteta kaavamuutosalueelle. Sosiaali- ja terveysvirasto on huomioinut tiivistyvän kaupunkirakenteen palveluverkkosuunnitelmassa, joka tähtää vuoteen 2030.  
Kestävä kehitys Asemakaava ja asemakaavan muutos pohjautuvat kaupungin strategi-aan ja kaupunkisuunnitteluviraston ympäristöohjelmaan 2015-2017, joista lisää tietoa kaavaselostuksen kohdassa Kaavaratkaisu: ekologi-nen kestävyys. 
Rakentaminen Meri-Rastilan ympäristössä Ympäröivien alueiden mahdollinen rakentuminen tulevaisuudessa on huomioitu kaavoituksessa tilavarauksin, palvelutilatarkastelussa ja kau-pallisia palveluita tarkasteltaessa. Tarkastelu pohjautuu uuteen yleis-kaavaan. Yleiskaavassa on osoitettu kaupunkirakenteen tiivistymistä koko Helsingin alueelle. Noin 1/3 kaikesta asuinrakentamisesta tulee vuoteen 2050 mennessä olemaan täydennysrakentamista. 
Liikenne ja pysäköinti Metron kapasiteetti paranee Laajasalon pikaraitotien myötä sekä tihen-tämällä metron vuoroväliä linjojen yhteisellä osalla 1,75 minuuttiin. Ka-pasiteettia voidaan lisätä myös esimerkiksi perustamalla uusia runkolin-joja ruuhkaisimmille väleille. Aiheesta lisää kaavaselostuksen kohdassa Vaikutukset liikenteen ja teknisen huollon järjestämiseen. Vieras-pysäköintipaikkoja on mahdollista saada noin 200 Meri-Rastilan tien perusparannuksen yhteydessä.  
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Vuotien sillan ja metrosillan väliin rakennetaan uusi jalankulun- ja pyö-räilyn silta Vuosaaren baanareitin jatkeeksi. Rakennustyöt alkavat 2018 ja kestävät lähes kolme vuotta. Nykyisen Vuosaaren sillan alimittaisia ajokaistoja levennetään hieman, kun sillan pohjoispuoleinen jalankulun ja pyöräilyn väylä poistetaan. Samalla Karavaanisillalta Itäkeskukseen johtavan rampin sekoittumisalue Vuotiellä pitenee noin 20 metriä. Vuo-tien sillan eteläinen jalankulun ja pyöräilyn yhdistetty väylä säilyy ennal-laan. Tosin jalankulun ja pyöräilyn määrä saattaa vähentyä, koska olo-suhteet omalla sillalla ovat huomattavasti paremmat. 
Kaavaprosessi Tässä vuorovaikutusraportissa kuvataan vuorovaikutuksen vaiheet ja kuinka ne ovat vaikuttaneet suunnitteluun. Kaavaselostuksesta löytyy kohta Vaikutukset ihmisten terveyteen, turvallisuuteen, eri väestöryh-mien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä, sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin. 

Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelman asukastilaisuudesta 27.4.2015 
Tilaisuudessa esiteltiin kaavahankkeen ja liikennesuunnittelun lähtö-kohdat, jonka jälkeen paikallaolijat saivat kertoa mielipiteitään pienryh-missä kartan äärellä. Työpajoissa käytiin läpi alueelle suunnitellun täy-dennysrakentamisen hyviä sekä huonoja puolia, mahdollisia rakentami-sen paikkoja sekä ideoita tulevasta rakentamisesta.  
Asukkaat esittivät kysymyksiä ja näkemyksiä tilaisuudessa. Keskuste-lua herätti mm. korkea ja tiivis rakentaminen: monet näkivät, että se ei sovi alueelle. Tosin ostarin ympäristössä muutosta toivottiin. Pohdittiin mitä hallintamuotoa alueelle suunnitellaan. Tuotiin esiin kansainväli-syys: sitä voisi hyödyntää esimerkiksi arkkitehtuurissa. Alue koettiin tur-vattomaksi mm. viheralueiden huonon valaistuksen vuoksi. Kysyttiin myös miten kaupunki näkee väkimäärän lisäyksen auttavan turvatto-muuden tunteen vähenemisessä. Tuotiin esiin, että alueella liikkuu pal-jon turisteja leirintäalueen, koulutus- ja leirikeskusten ansiosta: nähtiin, että julkisten tilojen kehittäminen on todella tärkeää tästäkin syystä. Palveluiden yhtäaikainen suunnittelu nähtiin olennaisena. Toivottiin, että alueella säilyisi edelleen edullisen vuokratason liiketiloja. Metsäis-ten viheralueiden tärkeydestä puhuttiin paljon. Kysyttiin mikä on tämän asemakaavan suhde Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaan: voi-siko kyseisen alueen jättää rakentamatta. Vuosaaren sillan ruuhkautu-misesta oltiin huolestuneita. 
Osallistujia oli noin 90 henkilöä. 

Suunnitelmia verkossa kommentoitavana kolmessa vaiheessa 2015-2016 
Meri-Rastilan suunnitelmia on ollut verkossa kommentoitavana kol-messa eri vaiheessa. Ensimmäisen kerran (130 kommenttia) loka-kuussa 2015, jolloin keskustelussa oli erilaisia täydentämisrakentami-sen vaihtoehtoja sekä puistojen ideasuunnitelmia. Lisäksi kirjaamoon 
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saatiin neljä mielipidettä. Seuraavassa verkkokeskustelussa (190 kom-menttia) touko-kesäkuussa 2016 keskusteltiin liikekeskuksen alueesta, eteenpäin viedystä täydennysrakentamissuunnitelmasta sekä Meri-Rastilan tien perusparantamisesta. Tässä yhteydessä kirjaamoon tuli myös neljä mielipidettä. Kolmannessa verkkokeskustelussa esillä oli kaavaluonnos ja luonnos liikennesuunnitelmasta. Kolmannen verkko-keskustelun mielipiteet on käsitelty osana luonnosvaiheen mielipiteitä. 
Lokakuun 2015 suunnitteluversioita nettikeskustelussa: 

  
Täydennysrakentaminen hyväksytään verkkokeskusteluissakin parhai-ten metroaseman ja ostarin ympäristössä, jossa rakentaminen voisi olla korkeaakin. Myös Pohjavedenpuiston katsotaan sopivan täydennysra-kentamiseen. Muilla alueilla täydennysrakentamisen tulisi olla hienova-raista ja sijoittua katujen varsille. Kun alueen rakennukset tulevat pe-ruskorjausikään, voisi purkava saneeraus olla hyvä keino tiivistämi-seen.  
Meri-rastilalaiset arvostavat alueen luontoa, kallioita ja rantoja. Loka-kuussa 2015 esitetyissä suunnitelmissa eniten kritiikkiä herättikin ra-kentaminen kallioille, kuten Ison Kallahden puiston kallioille ja Harus-puiston kaakkoisosan kallioille. Myös yleisesti puistoihin rakentaminen ja asuinalueen muuttuminen herätti huolta. Alueen yleisen ilmeen ja imagon kohottamista pidettiin tärkeänä. Puistojen, istutusten, jalan-kulku- ja pyöräilyreittien sekä torin ympäristön parantamista toivottiin. Osa asuinkerrostaloista kaipaa remonttia. Haruspuisto on keskeinen kohtaamispaikka. Puistoa pitäisi kehittää toiminnalliseksi paikaksi laa-dusta tinkimättä. 
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Toukokuun 2016 suunnitelma nettikeskustelussa: 

 
Toisessa verkkokeskustelussa arvostettiin sitä, että suunnitelmia on voinut kommentoida useaan otteeseen ja että suunnitelmaa oli muu-tettu aiemmissa kommenteissa toivottuun suuntaan. Metroaseman ym-päristön suunnitelmia pidettiin yleisesti ottaen hyvinä. Haruspuistoon sijoittuvaa rakentamista oli edellisestä suunnitelmaversiosta vähen-netty, eikä Haruspuistoon liittyviä kommentteja juurikaan nyt tullut. Kri-tiikki kohdistui tässä keskustelussa erityisesti Pohjavedenpuistoon sijoi-tettuun rakentamiseen, erityisesti sen määrään, Harbonkadun varteen suunniteltuihin kerrostaloihin sekä Rysäpuiston alueen suunnitelmiin. Keskustelu kääntyi osittain myös uusien rakennusten ulkonäkökysy-myksiin sekä omistusjakaumaan. Kysyttiin miten suurehko uusien asukkaiden määrä muuttaa alueen nykyistä kylämäistä ja yhteisöllistä tunnelmaa. 
Ensimmäisessä verkkokeskustelussa ja kirjaamoon saapuneissa mielipiteissä (4) esille tulleet kommentit on otettu huomioon kaava-työssä siten, että rakentamista poistettiin Ison Kallahden puiston kallio-alueilta ja Haruspuiston eteläosan kallioalueilta. Kallioille suunniteltiin ulkoilureittejä, jotka avaisivat kallioalueet julkisemman oloisiksi, mutta samalla säästäisivät maastoa, kun kulku ohjataan tietylle reitille. Ra-
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kentamista Pohjavedenpuistoon lisättiin jonkin verran. Haruspuiston ra-kentaminen suunniteltiin siten, että se on matalaa puiston suunnalla ja korkeampaa kohti Meri-Rastilan tietä, jolloin rakennukset varjostavat puistoa mahdollisimman vähän. Kommenttien pohjalta rakentamisen paikkoja tutkittiin Kallvikinniementien ja Harbonkadun reunalle. Asuk-kaiden toivomien pienten ja toisaalta myös suurten asuntojen sijoittami-nen alueelle ja hallintamuotojakauman monipuolistaminen on kaavan ratkaisuilla haluttu mahdollistaa. Korkea rakentaminen on suunniteltu pääosin pistemäisinä rakennuksina, jolloin rakennusten luoma tun-nelma ei ole muurimainen ja massiivinen. 
Toisessa verkkokeskustelussa ja kirjaamoon saapuneissa mielipi-teissä (4) esille tulleet kommentit on otettu huomioon kaavatyössä siten, että Harbonkadun varren rakennukset muutettiin matalammiksi ja sopivammiksi ympäröivään korttelirakenteeseen. Rysäpuistoon sijoitet-tua rakentamista muutettiin niin, että sen pysäköinti on integroitu piha-kansina maastoon ja se ei häiritse viereisten tonttien asukkaita. Ajatuk-sia julkisivuista kehitettiin eteenpäin. 

Yhteenveto asukastilaisuuksista 5. ja 7.10.2015 Kaavakävelyt ja keskustelut karttojen äärellä 
Esillä olleeseen suunnitteluaineistoon liittyen järjestettiin kaksi kaava-kävelyiltaa, jossa tutustuttiin alustaviin täydennysrakentamissuunnitel-miin ja julkisten tilojen ja puistojen parannussuunnitelmiin maastossa. Kävelyjen jälkeen kokoonnuttiin keskustelemaan karttojen ääreen sisä-tiloihin. Varsinaiset kommentit suunnitelmiin pyydettiin kirjoittamaan verkkokeskusteluun. 
5.10. tilaisuuteen osallistui noin 35 henkilöä, 7.10. osallistujia oli noin 25.  

Yhteenveto asukastilaisuudesta 26.5.2016 Suunnittelijat tavattavissa torilla kyläjuhlan yhteydessä 
Eniten kävijöitä kaikista järjestetyistä asukastapahtumista keräsi suun-nittelijoiden toripäivystys toukokuussa 2016. Tapahtuma oli samana ar-kipäivänä kuin Haruspuiston kyläjuhla. Töistä tuleville oli luontevaa poi-keta suunnittelijoiden telttakatoksella. Kävijöitä arvioitiin olleen noin 150. Palautetta kannustettiin jättämään samaan aikaan käynnissä ol-leeseen verkkokeskusteluun. Mahdollisuutta suunnittelijoiden tapaami-seen ja verkkokeskustelua oli mainostettu jakamalla flyereita metroase-malla ruuhka-aikaan työmatkalaisille. 

Yhteenveto asukastilaisuudesta 27.9.2016 Aluefoorumin järjestäminen asukasaktiivien kanssa ja piirikeskustelu 
Pro Meri-Rastilan ja Vuosaari-Seuran aktiivien kanssa yhteistyö on ollut tiivistä kaavatyön aikana. Pro Meri-Rastilan aloitteesta järjestettiin Alue-foorumi syyskuussa 2016. Esitysten aiheet saatiin aktiiveilta, jotka 
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myös osallistuivat illan suunnitteluun ja käytännön järjestelyihin. Lo-puksi käytiin keskustelua piirimuodostelmassa.  
Useissa puheenvuoroissa tuotiin esiin, että ostoskeskuksen alueen uu-distaminen on hyvä ja kannatettava asia. Paikka ei ole nykyisellään ko-vinkaan houkutteleva. Osa keskustelijoista piti suunniteltuja, jopa 16-kerroksista rakennusta, korkeina ja massiivisina. Toisaalta todettiin, että juuri tähän paikkaan korkea rakentaminen sopii parhaiten. Ostos-keskuksen rakentamisen aikaisten häiriöiden minimoimista olisi hyvä myös suunnitella.  
Täydennysrakentamisen suunnittelun taustalla todettiin olevan huolelli-sesti tutkittuja lähtökohtia ja tavoitteita, jotka ottavat alueen alkuperäi-set suunnitteluideat huomioon. Suunnittelun aikaisen vuoropuhelun ku-luessa suunnitelmat ovat kehittyneet hyvään suuntaan. Muun muassa aukioita ja yhteyksiä viheralueille on mietitty.  
Monet toivat esiin, että jo rakennetulla alueella on hyvä suosia korke-ampaakin rakentamista, koska näin voidaan säästää toisaalla enem-män puistoja ja muita viheralueita. Maa, joka käytetään rakentamiseen, on hyvä käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Erityisesti Haruspuistoa ja Ison Kallahden puistoa halutaan säästää. Puistojen suunnitteluun halutaan osallistua. Huolta herätti toisaalta se, että uusi, nykyistä kor-keampi rakentaminen, voi näyttää epätasapainoiselta vanhan, mata-lamman rakennuskannan rinnalla. Lisäksi alueelle tyypillisten korkeiden luonnonkallioiden pelättiin häviävän visuaalisesti, kun rinnalla on vielä korkeampia kerrostaloja. Korkeat talot lähinaapurissa lisäävät myös varjostusta.  
Uusien rakennusten toivottiin olevan kauniita. Keskustelussa todettiin, että viimeaikainen rakentaminen Helsingissä on ollut kaunista ja että Meri-Rastilaan saattaisi sopia vaalea arkkitehtuuri, joka hyödyntää puuta julkisivun yksityiskohdissa.  
os tämän hetkinen suunnitelma toteutuu kokonaisuudessaan, muuttaisi nykyiselle Meri-Rastilan alueelle noin 4000 uutta asukasta. Muutos on iso ja sen pelätään aiheuttavan sosiaalisia ja toiminnallisia ongelmia ja alueen pelätään jopa slummiutuvan. Myös palveluiden, kuten päiväkoti-paikojen riittävyys voi olla haaste. Toisaalta todettiin, ettei tiiveys si-nänsä aiheuta ongelmia vaan sosiaalinen rakenne, jonka oletetaan ta-sapainottuvan tulevaisuudessa. Alueelle toivotaan ulko- ja sisätiloja asukkaiden käyttöön. 
Pohdittiin voisiko Meri-Rastilaan suunnitella vähä-autoista tai autotonta asumista, jolloin vältyttäisiin pysäköintitalorakentamiselta niiltä osin.  
Taloyhtiöiden tontilla tapahtuva lisärakentaminen tuntuu haastavalta prosessilta, sen hyötyjä on vaikea arvioida ja ne saattavat jakautua ta-loyhtiön sisällä epätasaisesti. Kaupunkisuunnittelusta viestiminen ja keskustelu vaatii jatkuvaa kehittämistä. 
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Keskustelua herätti jälleen Meri-Rastilan länsirannan kaavoitus ja yleis-kaavaan merkitty uusi rakentaminen, kuten Ramsinniemi, leirintäalue ja Vartiosaari. Luonnonvaraisten ulkoilualueiden kutistuminen nähtiin huo-lestuttavana.  
Vuorovaikutuksessa esille tulleet kommentit on otettu huomioon kaavatyössä siten, että asuinrakennusten ulkonäköön liittyviä kaava-määräyksiä on määritelty kaavaluonnosvaiheessa. Määräykset koske-vat mm. julkisivumateriaaleja niin, että niiden tulee istua nykyisen vaa-lean rakentamisen kanssa yhteen ja kuitenkin niin, että puuta tuodaan alueelle elävöittämään kaupunkikuvaa. Liiketiloja on sijoitettu tärkeisiin Meri-Rastilan tie varren solmukohtiin elävöittämään katutilaa ja niille on määrätty isot ikkunat. Kaavaluonnoksessa on määritelty kaikille uusille rakennuksille viherkatto. Jätehuoneiden, ilmanottohormien, ajoluiskien ja muiden irrallisten rakennusosien osalta on määräyksiä, että ne tulee sijoittaa rakennuksiin. Pihojen ja pihakansien käsittelyyn liittyviä kau-punkikuvaa parantavia kaavamääräyksiä on myös useita. Suunnitte-lussa selvitetään mm. autottoman kokeilukorttelin mahdollisuutta. Pysä-köintitalot voidaan autojen vähentyessä purkaa ja tilalle on mahdollista rakentaa asuintaloja. Tilaisuudessa keskusteltiin paljon tiedottamisesta ja tonttikohtaisen lisärakentamisen haastavuudesta. Nämä aiheet ovat Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksessa tärkeitä kehittämisteemoja ja asukkaiden palautteesta hyödytään. 

Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden tavoittaminen ja saatu palaute 
Meri-Rastilan suunnitteluun haluttiin mukaan myös maahanmuuttaja-taustaista väestöä. Vaikka käynnistystapahtuma Rastilan riehan kutsut olivat useammalla kielellä, ei tapahtumaan juurikaan tullut maahan-muuttajataustaisia asukkaita. Ensimmäinen kontakti saatiinkin vasta kun diplomityöntekijä kävi haastattelemassa venäjän ja somalinkielisiä äitejä heidän omissa tilaisuuksissaan. Vilma Aution diplomityössä, Maailma kylässä Meri-Rastilassa. Näkökulmia monikulttuuristen asuin-ympäristöjen kehittämiseen, esitettiin ratkaisuja, joilla monikulttuurista näkökulmaa voisi toteuttaa Meri-Rastilassa. Näitä olivat: 

 erilaistuva asuminen - asumista liikekeskuksen yhteydessä 
 pienyrittäjyys - basaari 
 vahvat paikallisyhteisöt - yhdistyshautomo 
 kulttuuriset kohtaamiset - uudistettu tapahtumatori 

Keskeisiksi keinoiksi monikulttuuristen asuinalueiden suunnitteluun Au-tio nostaa yleisellä tasolla: 
 vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin hyödyntäminen ja kehit-täminen alueen asukkaiden kokemusten ja hiljaisen tiedon hyö-dyntäminen 
 resurssien kohdentaminen monikulttuuristen lähiöiden kehittä-mistä koskeviin hankkeisiin 
 joustavat ja monikäyttöiset sisä- ja ulkotilat 
 alueellisten tapahtumatilojen ja arkisten kohtaamispaikkojen luo-minen ja kehittäminen 
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 kulttuurin tilojen määrän lisääminen ja näiden tilojen kehittämi-nen  
 tilallisten rajapintojen käsittely siten, että kulttuuriset tottumukset otetaan huomioon 
 asuntotarjonnan monipuolistaminen erilaisille perheyksiköille so-piviksi 
 alueen hahmotettavuuden helpottaminen ja orientoitumisen tu-keminen, helppokulkuiset reitit ja visuaaliset opasteet 
 asukkaiden vaikuttavuuden tunteen tukeminen muokattavien, "kustomoitavien" tilojen kautta 

Lähde: Vilma Autio, 2015, Maailma kylässä Meri-Rastilassa. Näkökul-mia monikulttuuristen asuinympäristöjen kehittämiseen. Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, arkkitehtuurin laitos. 
Lähiöprojekti ja kaupunkisuunnitteluvirasto tilasivat tämän jälkeen Etno-grafinen tutkimustoimisto KENNO:lta kolme haastattelututkimusta. En-simmäisessä toteutettiin semi-strukturoidut haastattelut ja havainnointia paikan päällä kuudelle yrittäjälle. Yrittäjistä osa oli kantasuomalaisia ja osa maahanmuuttajataustaisia.  
Yrittäjät pitivät tärkeänä oman liiketilan näkyvyyttä. Tätä edesauttavat ikkunat ja sijainti kulkureittien varrella. Katutason liiketilat koettiin par-haiksi eikä nykyisen ostoskeskuksen toimitiloja nähty kovin houkuttele-vina suhteessa niiden hintaan huonon näkyvyyden ja epäsiisteyden ta-kia. Ostoskeskukseen kaivattiin monimuotoisempia palveluita, jotka houkuttelisivat samalla uusia asiakkaita omaan yritykseen. Kun tutkijat keskustelivat yrittäjien kanssa basaarimaisesta tilaratkaisusta, siitä in-nostuttiin. Ideaan liitettiin sosiaalisen kanssakäymisen sekä näkyvyy-den lisäämisen aspektit.  
Yrittäjien mielestä Meri-Rastilan tori on ongelmallinen. Torin ovat mo-nesti vallanneet päihtyneet, jolloin muut ryhmät eivät voi nauttia siitä. Uudistusta kaivattiin esimerkiksi tapahtumien ja torimyynnin kautta.  
Yrittäjät kokivat, että Meri-Rastila ei ole kehittynyt moneen vuoteen, ja alue kaipaisi elävöittämistä ja ostovoimaa. Monien mielestä palveluiden keskittäminen ja rikastaminen loisi alueelle eläväisempää tunnelmaa. Vetovoimatekijöiksi listattiin erityisesti luonto, meri ja alueen hyvä si-jainti metroaseman ja muiden kulkuyhteyksien läheisyydessä. Aluetta kehitettäessä on hyvä huomioida naapurikeskusten vetovoima ja luoda Meri-Rastilalle erottautumiskeinoja, jotka pohjautuvat niihin syihin, joista alueen asukkaat ovat kiintyneet Meri-Rastilaan sekä houkuttele-vat asiakkaita myös muilta alueilta. 
Toisessa KENNO:lta tilatussa tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa maahanmuuttajataustaista asukasta, joilla oli kiinnostusta kehittää alu-etta. Haastateltavia valittiin eri taustoista ja he olivat eri ikäisiä miehiä ja naisia. Heidän kanssaan toteutettiin sekä temaattiset kahdenkeskiset haastattelut liittyen alueeseen ja arjen liikkumiseen, että walk-along –
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haastattelut. Jälkimmäisessä informantti sai valita itselleen tärkeän ar-jen reitin alueella, joka käveltiin yhdessä etnografin kanssa. Puolessa haastatteluista käytettiin tulkkia apuna. 
Informantit kokivat Meri-Rastilan olevan mainettaan parempi, kylämäi-nen, yhteisöllinen ja luonnonläheinen alue. Naiset ja lapset viettävät alueella enemmän aikaa, joten erityisesti heidän tarpeitaan tulisi ottaa huomioon suunnittelussa. Alueelta puuttuu sekä maahanmuuttajataus-taisten naisten että eritaustaisten ihmisten kohtaamispaikka. Saavutet-tavuus kylän sisällä ja yhteydet muualle koettiin hyviksi.  
Palveluita ja harrastusmahdollisuuksia haluttiin lisää. Alue koettiin ra-pistuneeksi. Ilmettä verrattiin Aurinkolahteen ja koettiin, ettei Meri-Ras-tilasta haluta pitää yhtä hyvää huolta. Turvattomuuden tunnetta aiheut-tavat lähinnä alueen ulkopuoliset.  
Maahanmuuttajataustaisia asukkaita kiinnostavat oman kylän asiat, mutta vaikuttamismahdollisuuksista ei ole tietoa ja koetaan, että ratkai-sut on tehty jossain ylempänä. Myös kielimuuri estää tiedon saamista ja osallistumista.  
Kolmannessa tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa maahanmuuttaja-taustaista Meri-Rastilan asukasta. Heidän kanssaan myös kuljettiin alu-eella. Raportissa selvitettiin asukkaiden näkemyksiä Meri-Rastilaan tehdyistä suunnitelmista ja tutkittiin maahanmuuttajataustaisten asuk-kaiden kokemia haasteita liittyen kaupunkisuunnitteluun osallistumi-seen. 
Maahanmuuttajataustaisia ihmisiä kiinnostivat kaupunkisuunnittelussa samat aiheet kuin kantasuomalaisiakin. Teema, joka toistui maahan muuttaneiden kaupunkilaisten kanssa tehdyissä tutkimuksissa, oli kui-tenkin erityisesti se, että alueiden kehitys kiinnostaa lasten näkökul-masta. Lisäksi naisten aluetuntemus voi olla parempaa ja ajan löytämi-nen sen kehitykseen ja osallistumiseen helpompaa kuin miesten, koska naiset useammin jäävät kotiin lasten kanssa ja viettävät enemmän ai-kaa asuinalueellaan. Toisaalta asukkaat, jotka eivät ole työelämässä, ovat erityisesti vaarassa jäädä vuorovaikutustyön ulkopuolelle, koska vaikuttamisen polku on monelle tällaiselle kaupunkilaiselle epäselvä ja kielitaito heikompaa. 
Teemat, joihin maahanmuuttajataustaiset merirastilalaiset olivat kiin-nostuneita vaikuttamaan alueen kaupunkisuunnittelussa, olivat luon-nonläheisyyden säilyttäminen, kohtaamispaikkojen luominen ja erilais-ten aktiviteettimahdollisuuksien kehittäminen alueella. Erityisesti turval-lisen, luonnonläheisen ja toiminnallisen asuinympäristön kehittäminen lapsille koettiin tärkeänä, mutta myös aikuisten väliseen kohtaamiseen toivottiin enemmän mahdollisuuksia. Täydennysrakentamiseen suhtau-duttiin positiivisesti, koska ymmärrettiin että uusia asuntoja tarvitaan. Uudet asukkaat tuovat alueelle kaivattua eläväisyyttä, mutta herättävät myös turvattomuuden tunnetta tuntemattomien johdosta. Nykyisten pal-
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veluiden riittävyyttä epäiltiin, mutta toisaalta kasvavan väkiluvun uskot-tiin tuovan lisää kaupallisia palveluita alueelle. Meri-Rastilan ulkonäköä haluttiin päivittää, ja uudisrakentamisen ajateltiin tekevän hyvää alueen modernisoimiselle. Sellainen kylämäisyyttä tukeva rakentaminen, jolla tuetaan asukkaiden välistä sosiaalisuutta ja mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen koettiin tärkeänä. Haastateltavat eivät kokeneet, että Meri-Rastila olisi nykyisellään erityisen väljä alue, koska he näkivät luonto- ja viheralueet niin tärkeänä osana asuinaluettaan. Korkean rakentami-sen ajateltiin olevan hyvä ajatus siksi, että näin saadaan paljon asun-toja kerralla viemättä niin paljoa pinta-alaa metsä- ja puistoalueilta. Os-tarin alueen rakentaminen oli kaikkien mielestä hyvä asia, ja korkeaa täydennysrakentamista nähtiin mieluummin siellä kuin esimerkiksi puis-tojen ja luontokohteiden lähellä. Nykyinen Meri-Rastilan ostarin alue onkin huonossa maineessa, eli se on alue, jonka uusimista ja päivittä-mistä kaikki toivoivat. 
Vuorovaikutuksessa esille tulleet kommentit on otettu huomioon kaavatyössä siten, että alueen reitistöstä pyritään tekemään selkeämpi ja esteettömämpi, yhteisöllisiä toiminnallisia tiloja mahdollistetaan vi-heralueille ja kaavatyön yhteydessä pyritään kartoittamaan keinoja yh-teistilojen rakentumiseksi alueelle. Liiketiloja on suunniteltu kivijalkoihin sekä liikekeskukseen, että asuinrakennuksiin Meri-Rastilan tien var-rella. Kaava mahdollistaa pieniä liiketiloja lähipalveluita varten. Basaari-maista tilaratkaisua tutkitaan liikekeskuksen suunnittelun yhteydessä. Asemakaavoituksen ja Lähiöprojektin kiinteää yhteistyötä kehitetään, jotta uudistuvilla alueilla on mahdollista toteuttaa asukkaiden yhteisölli-syyttä lisääviä hankkeita. Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden kanssa tehty tutkimus on tuonut kaupunkisuunnitteluvirastolle arvo-kasta tietoa, kuinka viestintää ja vuorovaikutusta tulisi jatkossa kehittää kaikkia asukkaita palvelevaksi. 

Keskustelu taloyhtiöiden kanssa 
Meri-Rastilan suunnittelun yhteydessä haluttiin käynnistää myös kes-kustelua tonttikohtaisesta lisärakentamisesta. Taloyhtiöiden isännöitsi-jät ja hallitusten puheenjohtajat kutsuttiin yhteiseen infotilaisuuteen karttojen ääreen keskustelemaan lisärakentamisen vaihtoehdoista ja sen taloudellisista kannustimista.  
Yhteisen tilaisuuden jälkeen moni taloyhtiö otti erikseen yhteyttä suun-nittelijoihin ja kiinteistöviraston edustajiin ja kaupungin edustajat vieraili-vat taloyhtiöiden yhtiökokouksissa ja hallitusten kokouksissa. 
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Luonnosaineiston nähtävilläolo 28.11.–19.12.2016 
Viranomaisten kannanotot  

Luonnosaineistosta saatiin kannanotot seuraavilta tahoilta:  
 Helen Oy 
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 
 Kaupunginmuseo / Museovirasto 
 asuntotuotantotoimisto (ATT) 
 Helsingin taidemuseo 
 liikuntavirasto 
 ympäristökeskus 
 rakennusvirasto 
 opetusvirasto 
 kiinteistöviraston tonttiosasto 
Lisäksi yhteistyötä on tehty mm. varhaiskasvatusviraston, kiinteistövi-raston tonttiosaston ja Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. 
Yhteenveto viranomaisten kannanotoista 
Helen Oy:n kannanotto kohdistui kaukolämpöjohtojen siirtoihin ja ra-kentamiseen. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL):n kan-nanotto kohdistui liikennesuunnitelmassa esitettyihin hidasteisiin sekä pyöräteihin ja kadunvarsipysäköintiin. Helsingin seudun ympäristö-palvelut (HSY) vesihuollon kannanotto kohdistui infrarakentamiseen sekä Etelä-Rastilan viemäritunnelin ja kierrätyspisteen huomioimiseen. Museoviraston ja maakuntamuseoiden välisen yhteistyösopimuksen perusteella Helsingin kaupunginmuseo esitti kannanoton, joka käsit-teli olemassa olevan rakennuskannan purkamista ja Ison Kallahden-puiston huvilaympäristöä. Asuntotuotantotoimiston (ATT) kannanotto kohdistui rakennusaloihin, rakennustyyppeihin, pihatilojen riittävään mi-toitukseen, asuinkortteleiden kaavamerkintöihin, pelastusreitteihin, ra-kennusten kerroslukuihin sekä pihakansiin. Helsingin taidemuseo toi esille prosenttiperiaatteen soveltamisen alueella julkisen taiteen teos-ten tuottamiseksi. Liikuntaviraston kannanotossa todettiin, että Ison Kallahdenpuiston kalliometsän alueen jatkokehittäminen puistona on perusteltua. Ympäristökeskuksen kannanotto koskee rakentamisen energiatehokkuutta, uusiutuvan energian tuottamista, viherkerroinme-netelmää, luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä, vi-heryhteyksiä sekä asumisen hyvän ilmanlaadun ja melulta suojautumi-sen varmistamista. Rakennusviraston kannanotto kohdistui puistojen ja katualueiden tilavarauksiin, virkistysyhteyksiin ja kaavamerkintöihin. Kannanotossa tuotiin esiin näkemyksiä jatkosuunnittelusta ja sen yh-teydessä tehtävästä yhteistyöstä. Opetusviraston kannanotto kohdis-tui koulujen laajentumistarpeisiin. Kiinteistöviraston tonttiosaston 
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kannanotto kohdistui autopaikkojen vähentämistä koskeviin kaavamää-räyksiin, julkisivumateriaalien määrittelyyn kaavamääräyksin, autotto-maan kokeilukohteeseen ja tonttien vuokrasopimusmuutoksiin. 
Luonnosaineistoa koskevissa viranomaisten kannanotoissa esite-tyt asiat on otettu huomioon kaavatyössä mm. siten, että hidasteet on Meri-Rastilan tiellä sijoitettu pysäkkien kohdille ja tyynyhidasteita on suosittu, silloin kun se on mahdollista. Pysäköintiä ei tulla sijoittamaan 10 - 30 metriä ennen risteyksiä, ja erillisiä lumitiloja pyritään järjestä-mään niin, että autot mahtuvat pysäköintiruutuihin myös talvella. Tun-neli on huomioitu mitoituksella ja kaavamääräyksin. Kaavaratkaisun lähtökohtana on pidetty alueen alkuperäisen asemakaavan periaatteita ja rakennukset on sovitettu alueella vanhaa rakennetta kunnioittaen niin kerroslukujen kuin kaupunkirakenteen osalta, myös julkisivumää-räyksillä pyritään yhdistämään vanha ja uusi rakentaminen toisiinsa. Ison Kallahden puiston asemakaavamerkinnät on muutettu VU-alueesta siten, että VU -merkintä on jätetty lähinnä nykyisten urheilu-kenttien ja uimarannan alueelle ja muu puisto on esitetty VP -alueeksi. Ison Kallahden puiston huviloiden suojelumääräystä on tarkennettu.  
Jaluspolun koulun tilojen laajentuminen on mahdollistettu. Rakennus-alat on mitoitettu joustaviksi, pihatiloja on väljennetty joissakin kortte-leissa kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen, pelastusreitit on tutkittu kaavaluonnoksen tarkkuustasolla ja kerroslukuja on muutettu kaava-luonnoksen nähtävilläolon jälkeen mahdollistamaan paremmin kohtuu-hintainen asuntotuotanto. Pysäköinti on pyritty ratkaisemaan pysäköin-titaloilla ja pihakansiratkaisut on optimoitu niin hyvin kuin maastonmuo-dot ja paikkojen luonne antaa mahdollisuuksia. Rakentamisen ja viher-alueiden rajapinnat on suunniteltu avoimen korttelirakenteen periaat-teilla ja kaavamääräyksissä on kielletty aitojen rakentaminen puistojen suuntaan. Maakuntakaavan viheryhteys ja yleiskaavan liitekartan kehi-tettävä metsäverkostoyhteys on huomioitu kaventamalla kortteliraken-netta ja sijoittamalla kortteleita uudelleen reittien varrella kaavaluonnok-sen nähtävilläolon jälkeen. Metsokohteiden päälle rakentaminen on pääosin vältetty. Pohjavedenpuiston leikkipaikkamerkintä (vk) on pois-tettu kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen. Kaavassa on esitetty uu-sia reittejä kallioalueille, joissa tarkoitus on ohjata kävelyä tavan-omaista puistoreittiä kevyemmällä ja luonnonmukaisemmalla reitillä. Myös rakennetumpien reittien verkostoa on kaavassa esitetty sujuvoi-tettavaksi, nämä toimet ehkäisevät maanpinnan kulumista. 
Kaavaehdotusvaiheessa on Lähiöprojektin ja rakennusviraston toi-mesta tarkoitus teettää puistoille ja julkisille ulkotiloille ideasuunnitelmia ja tarkentaa liikennesuunnitelmia. Tässä yhteydessä tullaan selvittä-mään mm. puistojen kaavamerkinnät ja määräykset tarkemmin, Har-bonkadun varren rakentamisen vaikutukset kulttuuriympäristölle, pro-senttitaiteen soveltaminen alueelle sekä koirapuiston uudelleensijoitta-misen mahdollisuudet. Kaavaehdotusvaiheessa on mahdollista tutkia mm. rakentamisen energiatehokkuuden parantamista kaavallisin kei-noin, uusiutuvan energian hyödyntämistä ja viherkerroinmenetelmän soveltamista. 
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Kannanottojen sisältö lyhyesti: 
Helen Oy:n kannanotto kohdistui kaukolämpöjohtojen siirtoihin ja ra-kentamiseen. Kannanotossa havainnollistettiin, kuinka johdot tulee si-joittaa. 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL):n kannanotto koh-distui liikennesuunnitelmassa esitettyihin hidasteisiin sekä pyöräteiden ja kadunvarsipysäköinnin yhteensovittamiseen ja bussiliikenteen suju-vuuden varmistamiseen kadunvarsipysäköintiä suunniteltaessa. HSL esitti, että hidasteiden määrää vähennettäisiin ja että ne olisivat mielui-ten tyynyhidasteita, jolloin eivät haittaisi bussiliikennettä niin paljoa. 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuollon kannanotto kohdistui infrarakentamiseen sekä Etelä-Rastilan viemäritunnelin ajoyh-teyden säilyttämiseen ja tunnelin huomioimiseen, kun sen kohdalle suunnitellaan rakentamista. HSY toivoo, että kaavatyön yhteydessä määritellään Meri-Rastilan tie 4:ssä sijaitsevalle kierrätyspisteelle uusi sijoituspaikka. 
Museoviraston ja maakuntamuseoiden välisen yhteistyösopimuksen perusteella Helsingin kaupunginmuseo toimii asiassa museoviran-omaisena. Kaavaratkaisu merkitsee erittäin suurta kaupunkikuvallista muutosta. Kaupunginmuseo pitää kulttuuriympäristön vaalimisen näkö-kulmasta valitettavana ja kestävän kehityksen näkökulmasta huonona kaavan edellyttämää rakennusten purkamista. Kaupunginmuseo edel-lyttää, että purettavat rakennukset dokumentoidaan ja esitetään vähin-tään kaavaselostuksessa. Kannanotossa toivotaan myös laajempaa kaupunkikuvallista dokumentointia. Kaupunginmuseo korostaa, että täydentävän rakentamisen suunnittelun lähtökohtana tulee olla Meri-Rastilan 1990-luvun kaavaratkaisu ja arkkitehtuuri. 
Kaupunginmuseo näkee Ison Kallahden puiston huvila-alueen kulttuu-riympäristökokonaisuutena, joka tulee säilyttää ennallaan avoimena puistoalueena, jossa ympäristö ja suojellut rakennukset olennaisesti liittyvät toisiinsa. Rakennusten suojelumerkinnän säilyttämistä pidetään hyvänä, mutta Harbonkadun varren uusi rakentaminen nähdään uhkaa-van kulttuuriympäristökokonaisuuden säilymistä. Kaupunginmuseo esit-tää, että Harbonkadun varren uudesta korttelista luovutaan ja puiston VU-merkintää täydennetään /s -merkinnällä: kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas puisto. Ison Kallahden puiston suojelumää-räyksiin toivotaan lisättäväksi "Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistorialli-sesti arvokas rakennus". 
Asuntotuotantotoimiston (ATT) kannanotto kohdistui rakennusaloi-hin, rakennustyyppeihin, pihatilojen riittävään mitoitukseen, A-merkin-nän käyttämiseen AR-merkinnän sijasta, pelastusreittien huolelliseen tutkimiseen, rakennusten kerroslukuihin sekä pihakansien taloudellisiin ratkaisuihin. Heka-kohteiden nykyisten tonttien pysäköintiratkaisujen kustannusten kohdistumiseen pyydetään kiinnittämään huomiota. 
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Helsingin taidemuseo tuo esille prosenttiperiaatteen soveltamisen alueella julkisen taiteen teosten tuottamiseksi. 
Liikuntaviraston kannanotossa todetaan, että Ison Kallahdenpuiston kalliometsän alueen jatkokehittäminen puistona on perusteltua. 
Ympäristökeskuksen kannanotto koskee rakentamisen energiatehok-kuutta, uusiutuvan energian tuottamista, viherkerroinmenetelmää, luon-toarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilymistä, viheryhteyksiä sekä asumisen hyvän ilmanlaadun ja melulta suojautumisen varmista-mista.  
Ympäristökeskus pitää hyvänä, että kaavaluonnoksessa on kiinnitetty huomiota hulevesiin ja läpäisemättömiin pintoihin. Kaavaratkaisun eh-dottama viheralueiden pienentyminen nähdään merkittävänä muutok-sena luonnon monimuotoisuuden, ekologisten yhteyksien ja virkistys-käytön kannalta. Ympäristökeskus toteaa, että jatkosuunnittelussa luonto- ja rakentamisalueiden rajapintoja ja haittojen lieventämistoi-menpiteitä tulee huolellisesti suunnitella, jotta luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen alueella voidaan turvata. Natura-arvionti on tekeillä. Siitä saadut tulokset tulee huomioida kaavatyössä. Meri-Rastilan vahvuudeksi nähdään kaava-alueelle sijoittuvat monet virkis-tyksellisesti ja maisemallisesti tärkeät viheralueet ja ulkoilureitit. Asu-kasmäärän lisäyksen myötä virkistyskäyttöpaine kasvaa. Ympäristö-keskus toteaa, että tästä huolimatta luonnonläheisyydestä on syytä pi-tää kiinni. Kaavaratkaisun tonttien 54245/1 ja 54231/4 ja /5 rakentami-sen nähdään heikentävän maakuntakaavan viheryhteyttä merkittävästi.  
Ison Kallahden puiston pohjoisosassa Meri-Rastilan tien varressa ja Ole Kandelinin puistossa arvokkaille metsäkohteille on osoitettu raken-tamista. Kannanotossa todetaan, että uuden yleiskaavan kaupunki-luonto -liitekartalla osoitettu Kallahdenniemeltä Pohjavedenpuiston läpi kohti Keski-Vuosaarta kulkeva kehitettävä metsäverkostoyhteys hei-kentyy merkittävästi ja jopa katkeaa uuden rakentamisen johdosta. Myös Kallahdenniemeltä Ison Kallahden puiston kautta Lohiniemenran-taan on määritelty kehitettävä metsäverkostoyhteys. Sen kehittämistä metsäisemmäksi tulee arvioida ottaen huomioon avoimeen kulttuuriym-päristöön liittyvät arvot. Vuotien varrella ja ennusteliikennemääristä riip-puen Meri-Rastilan tien varrella on ympäristökeskuksen mukaan syytä määrätä tuloilmanotto esimerkiksi kattotasolta tai sellaisen sivun puo-lelta, jolle ei ole annettu äänitasoerovaatimuksia. 
Ympäristökeskus ehdottaa asemakaava-alueen ja sitä laajemmankin ympäristön metsäverkoston ja sen kehittämistavoitteiden selvitystä, joka voitaisiin tehdä kaupunkisuunnitteluviraston ja ympäristökeskuk-sen yhteistyönä. 
Rakennusvirasto pitää Meri-Rastilan kaupunkiuudistusta kannatetta-vana projektina ja näkee, että samalla on tutkittu uusia sujuvampia kaa-voitukseen liittyviä toimintatapoja. Rakennusviraston kannanotto koh-
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distui puistojen ja katualueiden tilavarauksiin, virkistysyhteyksiin ja kaa-vamerkintöihin. Kannanotossa tuotiin esiin näkemyksiä jatkosuunnitte-lusta ja sen yhteydessä tehtävästä yhteistyöstä.  
Haruspuiston toiminnoille pyydettiin varmistamaan riittävä tilavaraus ja puiston koira-aitaukselle toivottiin uuden sijoituspaikan löytymistä. Ha-ruspuiston skeittipaikan siirtoa pyydettiin välttämään. Pohjavedenpuis-ton leikkipaikka -merkintä (vk) nähtiin tarpeettomana. Metsäverkostoyh-teyden toteutumiseen Pohjavedenpuistossa pyydettiin kiinnittämään huomiota. Ison Kallahden puiston kallioalueen kaavamerkintä toivottiin muutettavan VL:ksi sekä Rysäpuiston, Ole Kandelininpuiston ja Pohja-vedenpuiston VL -merkintä, VL-1 -merkinnäksi: Lähivirkistysalue, jossa saa tehdä luonnonhoidollisia toimenpiteitä. Tonttien 54219/4 ja 54224/3 väliin jäävä maanalainen pysäköintialue (ma-merkintä) nähtiin ongel-mallisena, sillä se on katualueella. Pääulkoilureitit tulee nimetä asema-kaavassa. Vaikka suuri osa rakentamisesta on sijoitettu viheralueille, nähtiin, että täydennysrakentamisen painopisteet on tunnistettu hyvin. 
Viheralueiden jatkosuunnittelun osalta Rakennusvirasto pitää hyvänä, että alueen orientoitavuutta, merellisyyttä, reittiverkostoa, turvallisuutta, palveluita ja imagon nostoa lähdetään jatkokehittämään yleissuunnitel-matasolla. Jatkosuunnittelussa tulee kannanoton mukaan selkeyttää alueen sisäisiä reittejä ja taata sujuvat yhteydet viereisille, laajemmille virkistysalueille. Rakennusviraston näkemys on, että myös Meri-Rasti-lan torin kehittäminen kaipaa ideasuunnitelmaa. Rakennusvirasto eh-dottaa, että kaupunkikuvalliset ja alueen laatutasoa koskevat kuvaukset kootaan esimerkiksi alueelliseen image bookiin. Haruspuiston harvinai-set puu- ja pensaslajit tulee kartoittaa ja niiden mahdollisiin siirtotöihin on varauduttava. Viheralueiden käyttöpaineen kasvamiseen on varau-duttava esimerkiksi rakentamalla uusia reittejä ja polkuja metsäpohjan kulumisen ennaltaehkäisemiseksi. Rakennusvirasto pitää erittäin hy-vänä asiana, että Meri-Rastilan tielle ollaan tilaamassa tarkennettu lii-kennesuunnitelma, jossa on mahdollista tutkia tarkemmin muun mu-assa uusien katupuiden ja pysäköintipaikkojen sijoittamista katutilaan. Spinnukujan ja Vendakujan sekä virkistysreitin risteyskohta tulee tutkia tarkasti jatkosuunnitteluvaiheessa. Vaiheistuksen sekä rahoitustarpei-den ja kustannusarvioiden selvittäminen jatkosuunnittelun yhteydessä nähdään välttämättömänä. 
Opetusvirasto toteaa kannanotossaan, että nykyinen Meri-Rastilan ala-asteen koulu ja Kallahden peruskoulu yhdistyvät 1.8.2017 lähtien Merilahden peruskouluksi, yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi. Väestöennusteen mukaan alueella asuvien oppilaiden määrä lähtee kasvamaan vasta vuoden 2026 jälkeen. Asemakaavoituksen edetessä tutkitaan ensisijaisesti alueella jo olemassa olevien tilojen mahdollista käyttöä koulun tarpeisiin. Toissijaisena vaihtoehtona on Jaluspolun (ny-kyisen Meri-Rastilan ala-asteen) tilojen laajentaminen. 
Kiinteistöviraston tonttiosasto toteaa kannanotossaan, että auto-paikkojen vähentämistä koskeva kaavamääräys tulisi muuttaa sellai-
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seen muotoon, että se kohtelee sekä julkisia ja julkisomisteisia, että yk-sityisiä valtion pitkää korkotukea toteuttavia toimijoita neutraalisti. Kan-nanotossa pyydetään tarkastelemaan kaavamääräystä, joka suositte-lee puun käyttöä julkisivumateriaalina. Määräys nähdään tarpeetto-maksi, koska se ei kiellä eikä velvoita. Toisaalta todetaan, että kiinteis-tövirasto ei pidä toivottavana kaavamääräyksiä, jotka nimenomaisesti kieltävät tai velvoittavat tietyn rakennusmateriaalin käyttöön. Autotto-man kokeilukohteen (tontti 54227/4) toimivuutta pyydetään selvittä-mään tarkemmin. Vuokrasopimusmuutoksia edellyttävät kaavaratkaisut tulee laatia riittävässä määrin yhteistyössä vuokralaisten ja kiinteistövi-raston tonttiosaston kanssa, jotta varmistetaan se, että sopimusmuu-tokset eivät muodostu esteeksi uuden asuntotuotannon toteuttamiselle. Kaavan laskelmissa olisi hyvä erottaa sopimusjärjestelyjä vaativa uu-distuotanto ja nykyisistä sopimusjärjestelyistä riippumaton, välittömästi toteutettavissa oleva uudistuotanto. 
Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. 

Vastineet viranomaisten kannanottoihin  
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Meri-Rastilan tie on paikalliskokooja, ja edustaa asuntovaltaisempaa ympäristöä kuin muu runkolinjan reitistö. Nopeusrajoitus on 40 km/h ja pistemäisesti 30 km/h. Sekä jalankulun että pyöräilyn ylitykset keskitty-vät risteyksiin.  Kokonaissuunnittelu edellyttää hidasteiden sijoittamisen kohtalaisen tasaisesti, jotta myös ajonopeudet pysyvät tasaisina. Meri-Rastilan tiellä on jokaisessa seitsemässä risteyksessä hidasteet. Niiden keskimääräinen etäisyys on 240 metriä. Lyhyin väli on 150 metriä ja pi-sin 375 metriä. Näin liikenneturvallisuus risteyksissä on yhtä hyvä.  Hidasteet on Meri-Rastilan tiellä sijoitettu pysäkkien kohdille, koska siellä on eniten jalankulun joskus kiireisiäkin kadunylityksiä. Bussit jou-tuvat joka tapauksessa pysähtymään pysäkeillä, jotka on esitetty ris-teysten tuntumaan. Koulujen kohdilla on hidastepysäkit, jotka estävät autojen ohittamasta pysähtynyttä bussia. Niiden välillä on pysäkit, joi-den kohdilla on tilaa ohittaa bussi turvallisesti, ja mahdolliset jonot saa-daan purettua.  
Ramsinniementien risteyksen molemmilla puolilla on bussipysäkit. Ris-teyksessä kääntymien ei onnistu isommilta autoilta, jos suojateille ra-kennetaan keskikorokkeet ja tyynyhidasteet. Kaksi vierekkäistä tyynyhi-dastetta ilman keskikoroketta ei tässä toimi, koska autojen ajolinjat oh-jautuvat niiden välistä ja koska tyynyhidasteet jouduttaisiin laittamaan sivutien molemmille puolille. Korotettu liittymä on pituutensa vuoksi bussille kuitenkin helpompi kuin korotettu suojatie. Asukkaat ovat valit-taneet viereisen mutkan aiheuttamia huonoja näkemiä tässä risteyk-sessä.   
Meri-Rastilan tärkeimmäksi mainittu jalankulun ja pyöräilyn yhteys met-rolta ja ostoskeskukselta Haruspuiston halki Ison Kallahden puistoon ja merelle kulkee Meri-Rastilan tien yli Harbonkadun risteyksen kohdalla. Niinpä suojatien kohdalle on suunnitelmaan piirretty keskikoroke sekä 
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tyynyhidasteet. Asukaspalautteessa on toivottu korotettua liittymää, koska Harbonkadun itäpuolella ei ole jalkakäytävää.   
Pyöräliikenteen ohjeiden mukaan pyörätie tuodaan ajoradan viereen 10 - 30 metriä ennen risteystä. Turvallisuutta lisäävät myös esitetyt hidas-teet kääntyvälle liikenteelle. Jotta talvella aurattu lumi ei siirrä pysäköin-tiä ajoradalle vaikeuttamaan bussiliikennettä, tulee lumelle osoittaa eril-lisiä paikkoja, joissa se ei muodosta myöskään näkemäesteitä. HSL:n edustajalla on mahdollisuus osallistua Meri-Rastilan tien suunnitteluun seuraavassakin vaiheessa, jossa pysäköintipaikkojen järjestelyt tarken-tuvat. 
Vastine HSY Tunneli on huomioitu mitoituksella ja kaavamääräyksin. Kaavaehdotus-vaiheessa tunneliin liittyvää suunnittelua tarkennetaan. Kierrätyspis-teelle suunnitellaan uusi sijoituspaikka yhteistyössä HSY:n kanssa. 
Vastine kaupunginmuseo Kaavaselostukseen on lisätty tietoja purettavaksi ehdotetuista raken-nuksista. Kaavaratkaisun lähtökohtana on pidetty alueen alkuperäisen asemakaavan periaatteita. Suunnitelma tuo alueelle vanhasta raken-teesta kerrosluvuilta poikkeavan uuden rakenteen. Rakennukset on kuitenkin sovitettu alueella vanhaa rakennetta kunnioittaen niin kerros-lukujen kuin kaupunkirakenteen osalta. Kaavaselostuksen osassa Ase-makaavan kuvaus: kaupunkirakenteelliset periaatteet on selitetty kuinka uudet rakennukset saavat muotonsa vanhasta kaupunkiraken-teesta. Myös julkisivumääräyksillä pyritään yhdistämään vanha ja uusi rakentaminen toisiinsa. 
Ison Kallahden puiston osalta on kaavaehdotusvaiheessa tarkoitus tehdä puistolle yleissuunnitelma, joka määrittää puiston kehittämistä. Tässä yhteydessä tarkennetaan myös puistoon liittyviä asemakaava-merkintöjä ja tarkastellaan Harbonkadun varren rakentamisen tarkem-mat vaikutukset kulttuuriympäristölle. Kaavaluonnoksen suunnitel-massa on huomioitu näkymälinja Harbonkatua pitkin ja jätetty puistolle tilaa. Harbonkadun kortteli reunustaa katutilaa, luoden puitteet Ole Kandelinin aukion muodostumiselle ja täydentää olemassa olevaa kau-punkirakennetta siten, että Ison Kallahden puiston ja rakentamisen väli-nen rajapinta mukailee Meri-Rastilalle ominaista orgaanista muoto-kieltä. Ison Kallahden puiston asemakaavamerkinnät on muutettu siten, että VU -merkintä on jätetty lähinnä nykyisten urheilukenttien ja uima-rannan alueelle ja muu puisto on esitetty VP -alueeksi. Suojelumää-räysten lisäämistä puistoalueille ja eri hallintokuntien hoitoon tulevien alueiden rajausta vielä selvitetään.   
"Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus" kor-vaa kaavaluonnoksen nähtävilläoloaineiston määräyksen "Kaupunkiku-vallisesti arvokas rakennus" 
Kulttuuriympäristöön liittyviä kysymyksiä käsitellään kaavaehdotusvai-heessa yhteistyössä kaupunginmuseon kanssa. 
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Vastine ATT Rakennusalat ovat kaavassa lähtökohtaisesti 2 metriä kaavan havain-nekuvan mitoitusta laajemmat, mikä mahdollistaa joustavuutta. Raken-nusaloilla ohjataan kaupunkirakenteellisten periaatteiden toteutumista. Pihatiloja on väljennetty kortteleissa 54118 ja 54231 kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen. AR-merkintä pidetään asemakaavassa, sillä alu-eelle halutaan monimuotoista asumista, ei ainoastaan kerrostaloratkai-suja. Pelastusreitit on tutkittu kaavaluonnoksen tarkkuustasolla, kaavio löytyy kaavaselostuksesta. Ehdotusvaiheessa suunnittelua tarkenne-taan. Kerroslukuja on muutettu kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen niin, että 10 kerrosta korkeista rakennuksista monet ovat 8 kerroksisia, joissakin kohdin 12 kerroksisia. Pysäköinti on pyritty ratkaisemaan py-säköintitaloilla, pihakansiratkaisut on optimoitu niin hyvin kuin maaston-muodot ja paikkojen luonne antavat mahdollisuuksia. Heka-kohteiden pysäköintiratkaisujen muutostarpeet suunnitellaan yhteistyössä Heka:n ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa. 
Vastine taidemuseo Prosenttitaideperiaatetta tutkitaan yhteistyössä taidemuseon kanssa. 
Vastine Ympäristökeskus Rakentamisen energiatehokkuutta, uusiutuvan energian hyödyntämistä ja viherkerroinmenetelmää voidaan tutkia kaavaehdotusvaiheessa hankkeiden suunnittelun tarkentuessa. 
Jatkosuunnittelussa edellytetään myös luonto- ja rakentamisalueiden rajausten ja haittojen lieventämistoimenpiteiden huolellista suunnitte-lua, jotta luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen alu-eella voidaan turvata. Vaikutukset viereiseen Natura 2000 alueeseen selvitetään luonnonsuojelulakiin perustuen. Saadut tulokset otetaan huomioon kaavatyön seuraavissa vaiheissa. 
Kaavassa on otettu huomioon luonnonläheisyyden säilyminen siten, että pääosa liikunta- ja leikkitoiminnoista keskitetään Haruspuistoon ja Ison Kallahden puiston VU-alueelle. Muilla puistoalueilla luontoalueiden osuus viherverkostossa jää edelleen merkittäväksi ja puistojen yleis-ilme säilyy luonnonmukaisena lähimetsänä. Maakuntakaavan viheryh-teystarvemerkinnän kapein kohta on nykyisinkin Harbonkadun koh-dalla. Uusien korttelien lisääminen ei olennaisesti heikennä olevaa ti-lannetta kapeimmassa kohdassa ja Ole Kandelinin puisto säilyy pää-osin, samoin Ison Kallahden puisto. Kapean kohdan latvusyhteyttä on parannettu pienentämällä siinä nykyistä pysäköintialuetta ja muutta-malla sitä puistomaisena suunniteltavaksi Ole Kandelinin aukioksi.  Asemakaavaluonnoksessa on osoitettu rakentamisalueita METSO-kriteerejä täyttäville puistoalueille. Ison Kallahden puistossa on AK kort-teli kahden kriteeriluokka II alueen (kuviot 227 ja 228) pohjoisosassa ja Ole Kandelinin puistossa on AK kortteliin lisätty tontti kriteeriluokan II alueelle (kuvio 202). Luontotietojärjestelmän METSO karttaote on li-sätty kaavaselostukseen.  
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Yleiskaavan kaupunkiluonto -liitekartan kehitettävän metsäverkoston yhteydet on esitetty kaavaselostuksessa ja huomioitu kaavaratkai-sussa. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen Pohjavedenpuiston suunnitelmaa on muutettu niin, että rakentamista on vähennetty puiston kaakkoisosassa, ja Kallvikinniementien varren rakentaminen on siirretty Ullaksenpuiston itäosaan, osaksi olemassa olevaa korttelirakennetta, jolloin metsäverkostoyhteys ja virkistysyhteydet toteutuvat paremmin. Ison Kallahden puiston kaavamerkinnät on muutettu VU ja VP -alueiksi siten, että nykyisten urheilukenttien ja uimarannan alueet jäisivät Lii-kuntaviraston hoitoon ja muuta puistoa voitaisiin jatkotyössä suunnitella ja kehittää monipuolisena puistona. Tarkoituksenmukaisten puistomää-räysten ja eri hallintokuntien hoitoon tulevien alueiden rajausta selvite-tään edelleen. Ympäristökeskuksen ehdotus yhteistyössä tehtävästä laaja-alaisesta metsäverkoston ja sen kehittämistavoitteiden selvityk-sestä on hyvä.  
Tuloilmanotto ja melun torjunta käsitellään kaavaehdotusvaiheessa. 
Vastine Rakennusvirasto Haruspuiston leikkipuisto ja pallokenttä -merkintöjen sijainti on ohjeelli-nen, joten tilavaraus on joustava ja mahdollistaa toimintojen laajentumi-sen nykyisestä. Koirapuiston uudelleensijoittamista tutkitaan jatkosuun-nittelussa. Skeittipaikka on mahdollista säilyttää nykyisellään. Pohjave-denpuiston leikkipaikkamerkintä (vk) on poistettu kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen. 
Metsäverkostoyhteys: kts. vastine ympäristökeskukselle. 
Nimeämistarpeet katsotaan yhdessä HKR:n kanssa ja viedään nimistö-toimikuntaan ennen kaavaehdotuksen valmistumista. 
Kaavaehdotuksen kanssa yhdenaikaisesti on tavoitteena tehdä viher-alueiden ja kaupunkitilojen yleissuunnitelma ja liikennesuunnitelma. Suunnittelutyössä olennaista on tiivis yhteistyö kaupunkisuunnitteluvi-raston, Lähiöprojektin, rakennusviraston, liikuntaviraston ja muiden hal-lintokuntien kanssa. Vaiheistus ja kustannusten määrittely tehdään yh-teistyössä. Laatua määrittävä image book on hyvä ajatus, kaupunki-suunnitteluvirasto on mielellään mukana kehittämässä ohjeistusta yh-dessä rakennusviraston kanssa. 
Haruspuistossa olevan harvinaisen kasvillisuuden tarkempi kartoitus ja mahdolliset toimenpiteet liittyvät jatkosuunnitteluun. Samaten lisäänty-vään käyttöpaineeseen voidaan vaikuttaa hyvällä suunnittelulla. Kaa-vassa on kulumisen ehkäisyksi ja kulun kanavoimiseksi esitetty uusia ohjeellisia ulkoilupolkuja myös kallioalueille. Ulkoiluteiden verkostoa on täydennetty ja sujuvoitettu. 
Vastine kiinteistöviraston tonttiosasto Autopaikkojen vähentämisen ja julkisivukäsittelyn kaavamääräyksiä tar-kennetaan ja autottoman kokeilukohteen toimivuutta selvitetään tar-
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kemmin kaavaehdotusvaiheessa. Vuokrasopimusmuutoksia edellyttä-vät kaavaratkaisut laaditaan yhteistyössä tonttien vuokralaisten ja kiin-teistöviraston tonttiosaston kanssa. Kaavan kerrosalalaskelmiin lisä-tään jatkossa erittely vuokrasopimusmuutoksia edellyttävistä ratkai-suista. 
Yhteenveto mielipiteistä  

Luonnosaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 18 kpl. Lisäksi suul-lisia mielipiteitä on esitetty Kerro kantasi -keskustelufoorumissa, asu-kastilaisuudessa ja puhelimitse. Keskustelufoorumiin kirjattiin 121 kom-menttia kaavaluonnoksesta ja 25 kommenttia liikennesuunnitelman luonnoksesta. 
Mielipiteet kohdistuivat tiivistyvään kaupunkirakenteeseen, rakentami-seen Vuosaaren ympäristössä, rakentamisen määrään, sijoittumiseen ja korkeuteen, rakennusten esteettisyyteen, julkisivuihin ja piharatkai-suihin, olemassa olevien rakennusten osalta purkamiseen, tonttikohtai-seen lisärakentamiseen ja kaupunkikuvan elävöittämiseen, palveluihin, muutoksiin erityisesti päiväkotien osalta, asumisen hallintamuotoihin, kaavan aiheuttamiin muutoksiin viheralueilla, viher- ja jalankulkuyhteyk-siin, viheralueiden ja aukioiden kehittämiseen jatkosuunnittelussa, kaa-van aiheuttamiin häiriötekijöihin, kuten liikennemelu, saasteet ja turvat-tomuus, rakentamisen vaiheistukseen, aikataulutukseen ja taloudelli-seen kokonaisyhtälöön sekä kaavaprosessiin. 
Mielipiteet on otettu huomioon kaavatyössä mm. siten, että uusi ra-kentaminen on yleiskaavan mukaisesti tehokasta ja purkava täyden-nysrakentaminen mahdollistetaan useissa alueen kohteissa. Asukkai-den näkymät on huomioitu mahdollisimman hyvin, esimerkiksi piste-mäisellä rakennusmassoittelulla sekä matalien ja korkeiden rakennus-osien vaihtelulla. Varjoisuus on tutkittu kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen (kaavaselostus: vaikutukset kaupunkikuvaan). Pysäköinnin yh-teisjärjestelyjä on tutkittu ja niitä pyritään soveltamaan. Tonttikohtaista lisärakentamisen edistämistä on kehitetty ja kehitetään yhteistyössä kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa. Vanhusten asumispalvelujen sijoittuminen alueelle mahdollistetaan osana asuinrakentamista. Meri-Rastila ei ole työpaikkarakentamisen painopistealueita, mutta kaavassa mahdollistetaan n. 260 uuden työpaikan syntyminen kivijalkaliiketilojen ja uuden palvelurakentamisen ansiosta. Asumisen hallintamuotojen monipuolistuminen mahdollistetaan, sillä kaava mahdollistaa laaduk-kaan asuntotuotannon. Kaavassa säästetään tärkeimpiä viheralueita ja alueen reitistö on ollut suunnittelun lähtökohtana. Viheralueisiin kohdis-tuvaa rasitusta lievennetään reitistön selkeyttämisellä ja kehittämisellä. Osa viheralueista muuttuu rakennetummiksi, erityisesti toiminnallinen Haruspuisto. Kaavaratkaisussa on huomioitu maakuntakaavan viheryh-teys ja yleiskaavan liitekartan kehitettävä metsäverkostoyhteys sekä pohjavesialue ja pääosin Pohjavedenpuiston geologiset kohteet. METSO-kohteiden päälle rakentaminen on pääosin vältetty. Koululais-ten käyttämiä reittejä on tarkasteltu liikennesuunnittelijan kanssa, nii-den toimivuus on tarkemmalla suunnittelutasolla ratkaistavissa. Ison 
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Kallahden puiston perinneympäristö säilytetään ja sitä on mahdollista kaavan puitteissa kehittää. 
Kaavaehdotusvaiheessa tullaan selvittämään pysäköinnin ratkaisut tar-kemmin, esimerkiksi olemassa olevien pysäköintitalojen hyödyntämi-nen, julkisivujen kaavamääräysten sitovuus ja määrittelyjen tarkennus, käynnistyvät tonttikohtaisen lisärakentamisen hankkeet, yhteistilan mahdollisuudet ja prosenttitaiteen hyödyntäminen alueella. Palveluti-latyö tulee jatkumaan. Viheralueiden ja aukioiden kehittämisen ideiointi sekä tarkennettu liikennesuunnitelma tehdään samanaikaisesti kaava-ehdotuksen kanssa. Havainnollistavia 3D-kuvia tuotetaan lisää. Kaava-ehdotusvaiheessa on mahdollista tutkia purkavaa täydennysrakenta-mista, mikäli taloyhtiöt ovat kiinnostuneita ja liikekeskuksen ympäristön, Vuotien varren ja Ole Kandelinin puiston pohjoisosan kerroslukujen li-säämistä. 
Mielipiteet aihepiireittäin 
Tiivistyvä kaupunkirakenne, rakentaminen Vuosaaren ympäristössä, Meri-Rastilan luonne 
Joissakin mielipiteissä todettiin kaupunkirakenteen liiallisen tiivistämi-sen olevan väärä strategia. Sen nähdään edistävän lämpösaarekeil-miötä ja ei vähennä kasvihuonekaasupäästöjä sekä uusien energian-tuotantomuotojen käyttöönotto on vaikeampaa tiiviissä kaupunkiraken-teessa kuin hajautetussa. Asukkaiden keskittäminen pääkaupunkiseu-dulle todettiin myös aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia maaseudun elinvoimaisuudelle. Toivotaan, että kaupunki selvittäisi ja jakaisi tietoa, kuinka paljon on tyhjillään olevaa rakennuskantaa Helsingin alueella ja kuinka rakennusliikkeet tekevät tuottoa rakennushankkeilla. Osassa Kerro kantasi -kommenteista todettiin, että suunnitelma on hyvä, mutta se voisi olla tehokkaampi, sillä alue sijaitsee raideliikenteen varressa. 
Kaavaselostukseen kaivataan selvennystä yleiskaavan määrittämästä rakentamisen määrästä koko Helsingin alueella ja Vuosaaressa. 
Rakentamisalueiksi Meri-Rastilan sijasta ehdotettiin mm. Vuosaaren satama-alueen täyttömäkeä, Uutelan golfkenttää ja Vuotien päälle ra-kennettavaa kantta. Joissakin Kerro kantasi -kyselyn vastauksissa Vuo-tien kattamista ehdotettiin sisällytettäväksi Meri-Rastilan kaavamuutok-seen, osassa pyydettiin huomioimaan kattamisen tuoma asukasmää-rän lisäys tulevaisuudessa. 
Meri-Rastilan länsirannan asemakaavoituksesta luopumista toivottiin useissa mielipiteissä. 
Meri-Rastilan kaavamuutoksen rakentamisen määrä nähdään uhkana alueen viihtyisyyden ja luonnonläheisen kylämäisyyden säilymiselle. Kaavan tavoitteiden alueen tunnistettavien vahvuuksien säilyttämisestä ja korostamisesta, kuten merellisyydestä, maastonmuodoista, yhtenäi-sestä arkkitehtonisesta luonteesta ja luonnon läheisyydestä, ei nähdä 
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toteutuvan riittävästi. Meri-Rastilassa liikkuu myös paljon turisteja, hei-dän näkökulma toivotaan huomioitavan erityisesti korostamalla Meri-Rastilaa "urbaanina luontomatkailukohteena". 
Rakentamisen määrä, sijoittuminen ja korkeus 
Asukasmäärän lisäys nähdään useassa mielipiteessä liian suurena alu-eelle. 
Liikekeskuksen purkamista ja uudistamista kaupunkimaisemmaksi kaa-van mukaisella tavalla kannatettiin useissa mielipiteissä. Myös Meri-Rastilan tien siirtoa liikekeskuksen yhteydessä pidettiin hyvänä ratkai-suna. Uusi pieni aukio ja tornitalon sisäänvedetty massoittelu nähtiin hyvinä ratkaisuina. Liikekeskuksen ympäristön rakennusten kerroslu-kuja toivottiin korotettavan useissa mielipiteissä.  
Yleisesti useassa mielipiteessä kannatetaan, että rakentaminen toteu-tetaan tehokkaana, jotta viheralueille jää mahdollisimman paljon tilaa. Esimerkiksi Ole Kandelinin puiston pohjoisosan rakennusten korottami-nen nähtiin mahdollisena ja niiden pohjoispuolella olevia 2-krs asuinta-lot nähtiin sopivaksi purkavan täydennysrakentamisen kohteeksi. Vuo-tien varren rakentaminen voisi joidenkin kommenttien mukaan olla kor-keampaakin. Toisaalta joissain kommenteissa esitettiin, ettei korkea rakentaminen sovi Pohjavedenpuistoon. 
2-krs korkeiden rivitalojen lisääminen alueelle nähtiin osassa mielipi-teistä huonona ratkaisuna, sillä se on tehotonta. Pohdittiin myös, että kerrostalojen väliin jäävät matalat asuintalot eivät välttämättä tarjoa eri-tyistä asumisviihtyisyyttä. Toisaalta alueelle toivottiin kohtuuhintaisia rivi- ja paritaloja, esimerkiksi osaomistusmuotoisia. 
Kaavaluonnoksessa esitetty rakennusten sijoittelu siten, että korttelei-den muotoilu mukailee Meri-Rastilalle ominaista kaarevaa muotokieltä, nähtiin paikkaan sopivana tapana rakentaa. Puistoihin avautuvat pihat ja uudet pienet aukiot nähtiin hyvinä. Urbaanin ympäristön ei nähty tuo-van alueelle lisäarvoa ja uudet rakennukset nähtiin paikoin liian kor-keina suhteessa olemassa oleviin rakennuksiin. Maamerkkien luomista korkean rakentamisen avulla ei nähty riittävän perusteltuna ratkaisuna. Osa kommenteista piti korkeaa rakentamista alueelle sopivana, kunhan asuntojen näkymät huomioidaan hyvin.  
Uuden rakentamisen aiheuttamaa varjostusta pyydettiin tutkimaan eri-tyisen tarkasti, erityisesti sen vaikutuksia olemassa oleville rakennuk-sille ja pihoille. Pohjavedenpuiston kaakkoisosan rakennusten nähtiin häiritsevän Kaivonkatsojantien asukkaita ja uusia matalia rivitaloja ra-kennusten väleissä. Osassa Kerro kantasi -kommenteista todettiin, että varjostus ei näytä suunnitelmassa olevan ongelma. Joissakin kommen-teista oltiin huolestuneita Haruspuiston leikkipuistoalueen varjoisuu-desta, sillä niiden eteläpuolelle on suunniteltu rakentamista. 
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Fokkatorin laidalle esitettyä pysäköintitaloa pidetään turhana muun mu-assa, koska alueella on hyvät joukkoliikenneyhteydet ja koska Fokkato-rin nykyinen pysäköintialue on väljästi mitoitettu. Myös nykyisten asuin-tonttien pysäköintialueissa nähdään tiivistämisen mahdollisuuksia ja toivotaan, että nykyisten pysäköintitalojen käyttöaste kartoitetaan. Har-bonkadun pysäköinnin riittävyydestä on esitetty huolestunut mielipide. Harustien pysäköintitalo nähtiin mahdollisuutena sijoittaa nykyistenkin asukkaiden autoja tilavammin. 
Harbonkadun varren pysäköintitaloa pyydettiin poistamaan, sillä sen koettiin tulevan liian lähelle nykyisiä rakennuksia. Kerro kantasi -kom-menteissa ihmeteltiin, miksi pysäköintiä suunnitellaan alueelle lisää ja erityisesti viheralueille sijoitettuja pysäköintitaloja pidettiin huonona rat-kaisuna. 
Kerro kantasi -kommenteissa kysyttiin, miksi bensa-asema säilyy nykyi-sellään. 
Rakennusten esteettisyys, julkisivut ja pihat 
Kaavassa olevat määräykset rakennusten julkisivuista, hulevesistä, tonttien ja puiston rajautumisen käsittelystä, viherkatoista ja luonnon-mukaisista pihoista nähtiin hyvinä periaatteina. Osassa mielipiteistä toi-vottiin, että puurakentamiseen, puuverhoiluun, viherrakentamiseen, vi-herkattoihin ja pihapiirien luonnonmukaisuuteen liittyvät kaavamääräyk-set olisi syytä muuttaa sitoviksi. Puisista julkisivuista esitettiin toive, että puu näyttäisi myös puulta. Myös parkkitalojen ulkonäköön toivottiin kiin-nitettävän erityistä huomiota. 
Kerro kantasi -kommentissa esitettiin ajatus, että rakennusten julkisivui-hin tulisi määrätä enemmän värikkyyttä, esimerkiksi Kallahden koulun viereinen kortteli voisi olla värikäs. 
Olemassa olevat rakennukset: purkaminen, tonttikohtainen lisärakenta-minen ja kaupunkikuvan elävöittäminen 
Osassa mielipiteissä todettiin, että olemassa oleva rakennuskanta tulisi säilyttää, historiallista kerrostumaa pitäisi vaalia ja että kaavaselostuk-sessa tulisi olla tiedot rakennuskannan iästä. Osassa mielipiteistä näh-dään purkava täydennysrakentaminen hyvänä ratkaisuna alueella. Osassa mielipiteistä kannatetaan alueen rakennuskannan kerrokselli-suutta, eli "vanhojen ja uusien rakennusten kombinaatiota". 
Tonttikohtaisen lisärakentamisen osalta mielipiteissä tuotiin esiin joi-denkin tonttien ratkaisujen haasteet pysäköintipaikkojen siirron, var-joisuuden, leikkipihan sijoittelun ja olemassa olevan taloyhtiön saaman hyödyn osalta. Tonttikohtaisen lisärakentamisen houkuttelevuutta pyy-dettiin kehitettävän, esim. tontin vuokran alennuksella. 
Meri-Rastilan tie 9:ään sijoitettua täydennysrakentamisratkaisua ei nähdä hyvänä, mutta kyseiselle tontille ehdotetaan tutkittavan purkavaa 
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täydennysrakentamista kaavaluonnoksessa olevan suunnitelman si-jasta. Osassa mielipiteistä todetaan, että Meri-Rastilan tie 9:n pohjois-osan rakennukset varjostavat ympärillä olevia asuntoja ja vähentävät asumismukavuutta. 
Märssykuja 1:n olemassa olevan rakennuksen varjoisuuden lisäänty-mistä kritisoitiin Kerro kantasi -kommenteissa. 
Yhdessä mielipiteessä tiedusteltiin kaavoituksen keinoja vaikuttaa ole-massa olevien rakennusten ulkonäköön, pihojen varusteluun ja kau-punkikuvaan. Kaavassa olevat määräykset rakennusten julkisivuista, hulevesistä, tonttien ja puiston rajautumisen käsittelystä, viherkatoista ja luonnonmukaisista pihoista nähtiin hyvinä periaatteina. Kaupunkiuu-distuksen yhteydessä olisi hyvä velvoittaa, että myös olemassa olevat taloyhtiöt kohentaisivat ympäristöä. 
Ranta-alueella sijaitseva liikuntapalvelujen toimija toivoo, että voisi laa-jentaa toimintojaan Meri-Rastilan kaavoituksen yhteydessä. 
Palvelut, muutokset erityisesti päiväkotien osalta 
Palveluiden riittävyydestä alueen väestömäärän kasvaessa ollaan huo-lestuneita. Pienten päiväkotien säilymistä alueella pidetään useissa mielipiteissä hyvänä ja kaavan ehdottamaa uutta päiväkotiratkaisua huonona. Perusteluna mm. alueen haastavuus monikulttuurisena kau-punginosana. Ehdotettiin myös päiväkotien sijoittamista asuinrakennus-ten kivijalkatiloihin. Ruotsinkieliselle päiväkodille toivottiin jatkossakin erillistä rakennusta. 
Terveyspalvelut koetaan Vuosaaressa riittämättömiksi. Myös vanhus-palvelujen sijoittumisesta alueella jatkossa oltiin huolestuneita. 
Asukkaat toivovat alueelle yhteistilaa, joka olisi riittävän iso. Taloyhtiöi-den kerhotilat eivät ole tähän mennessä tarjonneet ratkaisua tähän.  
Kerro kantasi -kommenteissa todettiin, että alueelle pitäisi saada myös lisää työpaikkoja. 
Asumisen hallintamuodot 
Asumisen hallintamuotojen määrittelyn toivotaan perustuvan olemassa olevaan asuntokantaan eikä ainoastaan uudistuotantoon. Huomiota pyydetään kiinnittämään myös vapaarahoitteisin tuotannon sisäisiin eroihin omistus- ja vuokra-asumisen välillä. Joissakin Kerro kantasi -kommenteissa tuotiin esiin, että kaavahanke on kannatettava, jos uudet talot ovat omistus-, osaomistus- tai asumisoikeusasuntoja. Alueelle toi-vottiin kohtuuhintaisia rivi- ja paritaloja, esimerkiksi osaomistusmuotoi-sia. Joissakin kommenteissa toivottiin myös kohtuuhintaisia, pieniä asuntoja. 
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Kaavan aiheuttamat muutokset viheralueisiin 
Useissa mielipiteissä tuotiin esiin näkökanta, että nykyiset viheralueet olisi syytä säästää täysin rakentamattomina. Erityisesti metsäiset alu-eet nähtiin tärkeinä. Toisaalta erityisen tärkeinä pidettiin myös ranta-alueita ja Haruspuistoa. Joissakin Kerro kantasi -kommenteista ehdo-tettiin, että Haruspuistoon lisätään rakentamista ja sitä vähennetään luonnonmukaisemmilta viheralueilta. Osassa toivottiin Haruspuiston ra-kentamista supistettavan erityisesti Saalinkikujan päästä. Osassa mieli-piteistä toivottiin, että Harbonkadun varren rakentaminen poistetaan, jotta Ison Kallahden puistolle jää enemmän tilaa.  
Pohjavedenpuiston rakentamista pidettiin huonona ratkaisuna, sillä puisto on nykyään yhtenäinen laajahko luontoalue, jossa hyviä ulkoilu-reittejä ja esimerkiksi pulkkamäki. Pohjavedenpuiston luoteisosa ja Vuotien varsi nähtiin kuitenkin joissakin mielipiteistä sopivaksi rakenta-miselle. Puiston itäosassa on uuden yleiskaavan kaupunkiluonto -kar-talla kehitettävä metsäverkostoyhteys, johon pyydettiin kiinnittämään paremmin huomiota. Myös pohjavedenpuiston kallioalueet nähtiin tär-keinä ja rakentamista niiden kohdilla toivottiin vähennettäväksi. 
Mielipiteissä nostettiin esiin huoli Pohjavedenpuiston geologisten koh-teiden kunnioittavasta käsittelystä ja pohjavesialueen suojelun varmis-tamisesta. Viheralueisiin kohdistuvasta rasituksesta ilmaistiin huolestu-neista mielipiteitä. Rysäpuistossa oleva pirunpelto toivottiin kartoitetta-van ja säästettävän. 
Kaavan aiheuttamat muutokset viheryhteyksiin ja muihin jalankulkuyh-teyksiin 
Maakuntakaavaan merkityn viheryhteyden Kallahdenniemen ja Ram-sinniemen välillä merkitystä tuotiin esiin useissa mielipiteissä. Nähtiin, että Harbonkadun varren rakentaminen, Ole Kandelinin aukiokäsittely ja Ole Kandelinin puiston pohjoisosan rakentaminen voivat olla haitaksi viheryhteyden toteutumiselle. Myös Rysäpuiston rakentamisen on nähty haittaavan maakuntakaavan viheryhteyden toteutumista. 
Viheralueiden saavutettavuuden ja vetovoimaisuuden lisäämiseen tulisi kaavaluonnoksessa kiinnittää paremmin huomiota. 
Rakentamista on sijoitettu Ole Kandelinin puiston ja Ison Kallahden puiston pohjoisosissa METSO-kohteiden (vapaaehtoinen metsiensuo-jeluohjelma) kohdalle. Tämä nähdään huonona ratkaisuna joissakin mielipiteissä. 
Koululaisten käyttämä kävely- ja pyöräily-yhteys Kallahden peruskou-lulta Haruspuistoon nähtiin osassa mielipiteistä haasteellisena. Huolta herätti erityisesti korttelin 54246 ajoneuvoliikenteen ja kävelyreitin ris-teäminen. 



   41 (78)  

  

Osassa Kerro kantasi -kommenteista oltiin huolestuneita vanhusten pääsystä viheralueille. Kommenteissa myös esitettiin, että uudet päivä-kodit eivät ole hyvien kävely-yhteyksien varrella. 
Viheralueiden ja aukioiden kehittäminen jatkosuunnittelussa 
Ison Kallahden puiston jatkokehittämiseksi tuli useita mielipiteitä. Puisto nähtäisiin sopivan monipuoliseen harrastamiseen muun muassa "syö-tävän puiston" konseptilla ja liikuntatoimintoja kehittämällä. Puisto so-pisi erilaisiin tapahtumiin, jotka tuovat yhteen asukkaita, koululaisia, tut-kijoita, kulttuuritoimijoita ja yrittäjiä. 
Ison Kallahden puiston perinneympäristön säilyttäminen nähdään tär-keänä. Osassa Kerro kantasi -kommenteista mainittiin, että alueelle ei haluta lisää liikuntakenttiä. 
Prosenttitaideperiaatetta toivotaan kytkettäväksi kaavahankkeeseen. Alueelle ehdotetaan myös valoteoksia tai erityisiä korkeatasoisia, me-rellisiä taideteoksia, kuten suihkulähteitä. Meri-Rastilan torille toivottiin kohennusta, muun muassa ottamalla nuoret mukaan kehitystyöhön. Torille haluttiin enemmän luonnonmukaisuutta mm. kasvillisuudella, ku-ten puilla ja viherseinillä. Viheralueiden valaistukseen toivottiin paran-nusta. 
Häriötekijät: liikennemelu, saasteet, turvattomuus 
Fokkapolun muuttaminen ajoneuvoliikenteelle ja sen kautta ohjattava päiväkodin saattoliikenne sekä pysäköintitalon liikenne nähdään liiken-neturvallisuus-, melu- ja saastehaittana erityisesti Fokkapolun varren asukkaille. 
Rakentamisen aikaisesta liikenne-, melu- ja mahdollisesta pölyhäiriöstä oltiin huolestuneita. 
Rakentamisen vaiheistus, aikataulutus ja taloudellinen kokonaisyhtälö 
Joissakin mielipiteissä toivottiin tarkempia selvityksiä kaavan ratkaisu-jen kustannuksista, erityisesti päiväkotien muutoksen osalta. 
Osassa Kerro kantasi -kommenteissa arvioitiin, että kaupungin infra-verkko ei kestä täydennysrakentamisen määrää. 
Pohjavedenpuistoa ehdotettiin vaiheistettavaksi kaavaehdotuksen toi-sessa vaiheessa, koska alueeseen liittyy luontoristiriitoja. Metroaseman ympäristö nähtiin sopivaksi alueeksi aloittaa rakentaminen, koska tällä alueella ei ole luontoarvoja. 
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Kaavaprosessi: kaupunkiuudistus -malli, tiedotus, havainnollistava ma-teriaali 
Kaupunkiuudistus -mallia pidettiin hyvänä joissakin mielipiteissä, sillä aluetta voidaan tällöin tarkastella kokonaisuutena ja kaava-alueen ra-jaus on mahdollista tehdä laajana. 
Kaavaluonnosaineistoa toivottiin havainnollistettavan useammilla 3D-kuvilla kuin mitä nähtävillä oli. 
Mielipiteissä pohdittiin ovatko Kallahden puolella asuvat asukkaat tietoi-sia kaavahankkeesta, erityisesti asukkaat jotka asuvat Pohjaveden-puiston ja Ullaksenpuiston välittämättä läheisyydessä. Joissakin kerro kantasi -kommenteissa todettiin, että asukkaiden mielipiteitä ei olla huomioitu kaavahankkeen yhteydessä. 
Liikennesuunnitelma 
Liikennesuunnitelmassa eniten kommentteja keräsi Kallahden koulun ympäristön liikenneturvallisuus, runkolinja 560 pysäkkien vähentäminen ja suunnitellut yksisuuntaiset pyörätiet. 
Palautteen mukaan alueella pyöräillään usein lyhyitä matkoja, jolloin kiusaus välttää kadun ylitys oikaisemalla yksisuuntaista pyörätietä vää-rään suuntaan lisääntyy. Myös se, että yksisuuntaisen pyörätien leveys olisi vain 1,5 metriä suuntaansa, herätti hämmennystä ja tilaa pidettiin kapeana. Nykyiset (kaksisuuntaiset) pyörätiet ovat 2 metrisiä. Lasten todettiin olevan vaikea oppia käyttämään yksisuuntaisia pyöräteitä. 
Kalvikinniementien kohdalta on suunniteltu poistettavaksi pyörä- ja ja-lankulkuliikenteen käyttämä alikulku. Tämän ja alueelle suunnitellun li-särakentamisen koetaan lisäävän liikenteen riskejä. Myös Ison Kallah-den puiston pohjoisosaan suunniteltujen asuintalojen liikenneyhteys tu-lisi risteämään koulureittien kanssa. 
Runkolinja 560 pysäkkien määrän vähentämistä kritisoitiin niin ikään. Matkat pysäkeille pitenevät. Palvelulinja ei välttämättä mahdu käänty-mään Harbonkadun päässä tai mahdu kiertämään Hiidenmaankadun ja Saarenmaankadun kautta, jolloin palvelutaso heikkenee. 
Uusille päiväkodeille suunniteltu saattoliikenne ja lyhytaikaisen pysä-köinnin mahdollisuudet herättivät palautteenantajien kiitosta. 
Liikekeskuksen alueen ehdotettiin yhdistyvän metroaseman alueeseen saumattomasti, jolloin alueelle muodostuu yhtenäinen jalankulkualue kuten Kalasatamassa. 
Harustien pelätään tukkeutuvan uuden asuinrakentamisen myötä, sa-moin ruuhkien lisääntyvän Meri-Rastilan tiellä. Risteysalueilla näky-vyyksiä pitää tarkastella huolellisesti jatkosuunnittelussa. Samoin var-mistaa, etteivät lisääntyvät pysäköintipaikat Meri-Rastilan tien varrella 
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estä näkyvyyttä. Talvikunnossapitoa Hiidenmaankadun alueelta Ram-sinniementielle vievällä reitillä pidettiin tärkeänä. 
Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin 

Tiivistyvä kaupunkirakenne, rakentaminen Vuosaaren ympäristössä 
Liiallisen tiivistämisen ja liian väljä kaupunkirakenne kts. vastine OAS-vaihe - Rakentamisen määrä. 
Lämpösaarekeilmiö on todellinen, mutta haitta on suurempi laajemmilla yhtenäisillä rakennetuilla alueilla ja kuumemmassa ilmastossa. Tämä ilmiö ei koske Meri-Rastilaa. Tiivis kaupunkirakenne vähentää liikkumi-seen käytettyä energiaa. Tiivis kaupunkirakenne myös tukee tuottavuu-den kasvua, joka voi asukkaiden taloudellisen varallisuuden kasvaessa näyttäytyä kulutuksen kautta lisääntyvinä kasvihuonepäästöinä. Tätä ei tule kuitenkaan ratkaista estämällä talouskasvun syntymistä, vaan muilla mekanismeilla. Tiivis kaupunkirakenne voi tehdä kestävien ener-giaratkaisujen käyttöönotosta kannattavampaa. Kaupunkisuunnitteluvi-rastolla on tiedossa kaavavaranto, eli missä on rakentumatonta, mutta jo kaavoitettua maata. Kaavavaranto ja olemassa olevien rakennusten tyhjillään olevat tilat (pääosin toimitiloja) eivät ratkaise Helsingin seu-dun asuntopulaa. Rakennusliikkeiden tekemään tuottoon ei oteta kan-taa asemakaavoituksessa. Kiinteistövirasto huolehtii tarpeellisista ton-tinkäytön sopimusehdoista. 
Yleiskaava on mitoitettu niin, että se mahdollistaa asemakaavoituksen 10 000 uudelle asukkaalle vuosittain. Vuosaaressa yleiskaava mahdol-listaa asemakaavoituksen n. 25 000 uudelle asukkaalle vuoteen 2050 mennessä. 
Muut rakentamiseen ehdotetut alueet: Meri-Rastilan asemakaava muu-tos noudattaa yleiskaavaa. Vuotien kattaminen: kts. kohta vastine OAS-vaihe - Rakentamisen sijoittuminen. 
Länsirannan asemakaavoitus on asemakaavoitusohjelmassa 2020-lu-vun alkupuolella. 
Kaavassa alueen merellisyyttä pyritään korostamaan reiteillä, toimin-noilla Ison Kallahden puistossa ja reitistön solmukohdilla, jotka ohjaavat rantaan sekä tarkemman tason suunnittelulla katu-, aukio- ja puistoalu-eilla. Maastonmuotoja pyritään korostamaan rakentamisella siihen so-pivissa paikoissa ja kaavan ulkoilureiteillä (ul-merkintä), jotka houkutte-levat kiipeämään kallioille. Luonnonläheisyyttä pyritään korostamaan reitistöllä, pihoilla, jotka avautuvat viheralueille, kortteleiden orgaani-sella muotoilulla, tärkeimpien viheralueiden säästämisellä, suojelumer-kinnöillä geo- ja luontokohteille, luonnonmukaisilla pihoilla, viherkatoilla, julkisivumateriaaleilla ja hulevesijärjestelyillä. Turisteja hyödyttävät mm. reitistön orientoitavuutta parantavat ratkaisut, julkisen ulkotilan paranta-minen, liikekeskuksen uudistus, viheralueiden houkuttelevuuden lisää-minen yleissuunnitelmalla, viheralueiden toiminnot ja toimivuus. 
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Rakentamisen määrä, sijoittuminen ja korkeus 
Asukasmäärän lisäys kts. vastine OAS-vaihe - Rakentamisen määrä. 
Liikekeskuksen ympäristön, Vuotien varren ja Ole Kandelinin puiston pohjoisosan kerroslukujen lisäämistä voidaan tutkia kaavaehdotusvai-heessa. Purkava täydennysrakentamien riippuu taloyhtiöistä, tällaisista hankkeista voi neuvotella kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Kaupun-gin omistamalla maalla on täydennysrakentamiskorvauskäytäntö, joka mahdollistaa purkavan saneerauksen taloudellisuuden. 
Kaupungin strategiaan pohjautuvissa kaavahankkeen tavoitteissa on määritelty, että asuntokannan monipuolistaminen on tärkeää. Kerrosta-lojen lisäksi alueelle halutaan myös jonkin verran tiivistä kaupunki-maista rivitalorakentamista. Kaupunkisuunnitteluvirasto on saanut pal-jon palautetta, että tällaista asumismuotoa kaivataan. Myös Kotina suo-malainen townhouse -tutkimuksessa (Aalto-yliopisto, 2016) on noussut esiin tarve tiiviille pientalomaiselle asumismuodolle. Kerrostalokortte-leissa rivitalot rikastuttavat kaupunkikuvaa ja mahdollistavat valoisia pi-hoja. 
Korkea rakentaminen on sijoitettu tärkeinä pidettyihin solmukohtiin. Ra-kennuksia on luonnoksen nähtävilläolon jälkeen madallettu Pohjave-denpuistossa ja Ison Kallahdenpuiston pohjoisosassa. Kaavaluonnok-sen nähtävilläolon jälkeen on tehty varjoanalyysi (kaavaselostuksessa) ja todettu, että kommenttien esittämissä kohdissa varjostus ei ole liial-lista. Pohjavedenpuiston kaakkoisreunan suunnitelmaa on muutettu luonnoksen nähtävilläolon jälkeen ja rakennukset mahdollistavat Kai-vonkatsojantien rakennuksista pääosin hyvät näkymät eivätkä varjosta liikaa. 
Kaavassa on noudatettu kaupunkisuunnitteluviraston koko kaupunkia koskevaa pysäköintimitoitusta. Metron ja runkolinja 560 ansiosta mitoi-tus on alueella suhteellisen tiukka, joten uuden rakentamisen tarvitse-mat autopaikkamäärät ovat suhteellisesti paljon pienempiä kuin esimer-kiksi Meri-Rastilan alkuperäisessä 1990-luvun vaihteen asemakaa-vassa. Alueelle tavoitellaan myös autotonta kokeilukorttelia liikekeskuk-sen länsipuolelle. Pysäköintitalojen tilantarve, rakentamisen aikataulu ja katujen varren vieraspysäköinti tarkentuvat kaavaehdotusvaiheessa, kun tiedetään mitkä kaikki tonttikohtaisen lisärakentamisen hankkeet käynnistyvät. Nykyisten pysäköintialueiden tiivistäminen on hyvä tapa saada tonttikohtaista lisärakentamista alueelle. Olemassa olevat talo-yhtiöt voivat halutessaan neuvotella liittymisestä pysäköintitalon käyttä-jiksi. Viheralueille sijoittuva asuinrakentaminen tarvitsee myös pysä-köintipaikkoja. Pysäköintitalo käyttää maa-alaa tehokkaasti ja on jous-tava tulevaisuudessa, kun autoilu vähenee: pysäköintitalo voidaan pur-kaa ja osoittaa muuhun rakentamiseen tai viheralueeksi. 
Bensiininjakeluasemia tarvitaan ja niiden sijoittaminen kaupunkiraken-teeseen on haastavaa. Rastilan bensiininjakeluasema on tärkeällä si-jainnilla vilkkaan Vuotien yhteydessä ja sijoitettuna kansirakenteen 
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päälle, joka on mitoitettu kevyelle rakennukselle. Bensiininjakeluase-malle ei nähdä tarvetta muutoksille tämän asemakaavan yhteydessä. 
Rakennusten esteettisyys, julkisivut ja pihat 
Julkisivujen kaavamääräysten sitovuutta voidaan tutkia kaavaehdotus-vaiheessa. Näkyvimmillä sijainneilla oleviin pysäköintitaloihin on kaa-vassa määrätty liiketiloja, jotta katutila saadaan eläväiseksi. Kaavassa on myös pysäköintitalojen julkisivujen laadukkuutta ja liiketilojen ikku-noita koskevia määräyksiä. Julkisivujen värimaailma on Meri-Rastilassa haluttu pitää vaaleana ja osin on toivottu käytettävän puuta ja harmoni-sia tummia sävyjä. Tällä halutaan luoda yhtenäinen kaupunkikuva van-han rakennuskannan kanssa ja erityisesti Vuotien varrella sointua Vuo-saarelle tyypilliseen valkoiseen ilmeeseen. Puumateriaalilla ja harmoni-silla tummilla sävyillä voidaan saada aikaan vaihtelevuutta ja erilaisia sävyjä. Julkisivujen värityksen määrittelyä tullaan tarkentamaan kaava-ehdotusvaiheessa. 
Kaavamääräyksissä kaikilla korttelialueilla rakentamatta jäävät tontin-osat, joita ei käytetä kulkuteinä, oleskelualueina tai pysäköimiseen, on säilytettävä luonnonmukaisena. Tonttien piha-alueiden kaavamerkin-töjä täsmennetään kaava-ehdotusvaiheessa. Istutettavat ja luonnonmu-kaisena säilytettävät alueen osat voidaan määrätä sitovina tarpeen mu-kaan. 
Olemassa olevat rakennukset: purkaminen, tonttikohtainen lisärakenta-minen ja kaupunkikuvan elävöittäminen 
Rakennuskannan purkaminen: kts. vastine kaupunginmuseolle.  Varjoisuus: kts. vastine Rakentamisen määrä, sijoittuminen ja korkeus. 
Tonttikohtainen lisärakentaminen on yhteistä suunnittelua taloyhtiön kanssa. Usein tonttikohtainen lisärakentaminen vaatii erityisiä ratkai-suja muun muassa pihojen ja pysäköinnin suhteen. Kaupungin vuokra-tontilla kaupunki maksaa taloyhtiölle täydennysrakentamiskorvausta. Kiinteistöviraston tonttiosasto kehittää parhaillaan korvauskäytäntöjä joustavammiksi ja Meri-Rastilasta saadut palautteet auttavat kehitys-työssä. Tonttikohtaista lisärakentamista edistetään tämän asemakaa-van ehdotusvaiheessa vain jos taloyhtiö tekee kaupunkisuunnitteluvi-rastolle kaavamuutoshakemuksen. Erilaisista ratkaisuista, mukaan lu-kien purkava täydennysrakentaminen, taloyhtiö voi neuvotella kaupun-kisuunnitteluviraston kanssa. Kaavaluonnoksessa olevat tonttikohtaiset täydennysrakentamisratkaisut ovat keskustelun pohjaksi niiden taloyhti-öiden osalta, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa tutkia asiaa.  
Märssykuja 1:n kohdalla olemassa olevan rakennuksen asunnot avau-tuvat pääosin länteen. Uusi rakentaminen on sijoitettu itäpuolelle. Uusi rakentaminen sisältää matalia rakennusosia, joiden yli aurinko pääsee paistamaan ja näkymät säilyvät. Vuotien varren rakennusten osalta kaavaehdotusvaiheessa on mahdollista tutkia rakennusten muotoilua 
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tarkemmin, jotta olemassa olevien kulma-asuntojen näkymät säilyvät paremmin. 
Olemassa olevien rakennusten ja pihojen käsittelyyn ei ole mahdollista vaikuttaa kaavamuutoksella, paitsi silloin kun kiinteistöön haetaan ra-kennuslupaa. 
Kaava-alueen ranta-alueella ei ole mahdollista laajentaa rakentamista, sillä rannan luonto- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä näkymiä Ison Kallahden puistosta halutaan säilyttää. Kaava-alueen rajauksen laajen-taminen ulottamaan pienimutoinen tontilla tapahtuva täydennysrakenta-minen saattaa olla mahdollista. 
Palvelut, muutokset erityisesti päiväkotien osalta 
Palvelut: kts. OAS-vaiheen vastine kohdassa palvelut. Palvelutila- ja palveluverkkotyötä on tarkoitus jatkaa kaavaehdotuksen yhteydessä ja tarkentaa kaavaa tämän pohjalta. Suuren yhteistilan saamiseksi alu-eelle kaavaehdotusvaiheessa voidaan tutkia kaavamääräystä, joka vel-voittaa yhdistämään useamman tontin kerhohuoneet yhdeksi isom-maksi ja monikäyttöisemmäksi. Mahdollista on myös palvelutilatyön yh-teydessä tutkia uusien päiväkotien monikäyttöisyyttä. 
Työpaikkojen osalta yleiskaava on määrittänyt Vuosaaressa toimitilojen painopisteeksi Vuosaaren satama-alueen. Satama-alueella on tällä het-kellä tyhjiä toimitilatontteja. Vuosaaren keskustassa kaavoitetaan nykyi-sille tyhjille toimitilatonteille asumista, liiketilaa ja toimitiloja yhdistävää rakentamista. Meri-Rastilan kaavaluonnoksessa alueelle on esitetty lii-kerakentamisen määrän lisäykseksi 3 600 k-m2 ja palvelurakentamisen määrän lisäykseksi n. 4 000 k-m2, mikä tarkoittaa toteutuessaan n. 260 uutta työpaikkaa.  
Asumisen hallintamuodot 
Asumisen hallintamuotoja määritellään Helsingissä Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmalla. Meri-Rastilassa toteutusohjel-man tavoitelukuihin nähden suhteellisesti enemmän valtion tukemia aravuokra-asuntoja ja välimuotoa, eli hitas-, asumisoikeus- tai opiske-lija-asumista. Sekoitettu hallinta- ja rahoitusmuotorakenne on pitkään ollut keskeinen asuntopoliittinen periaate Helsingissä. Sekoittamisen periaatetta tullaan jatkamaan, ja huolehtimaan siitä, että sekä uudis- että täydennysrakentamisalueella tullaan hallinta- ja rahoitusmuotoja sekoittamaan. Hallinta- ja rahoitusmuodoista päättäminen tapahtuu kaupungin maalla tontinluovutusvaiheessa. Jakaumaa päätettäessä kaupunginkanslia ja kiinteistövirasto valmistelevat asiaa yhteistyössä ja kutsuvat muita hallintokuntia tarvittaessa neuvotteluihin. 
Kaavan aiheuttamat muutokset viheralueisiin 
Rakentaminen viheralueilla kts. vastine OAS-vaihe: Rakentamisen si-joittuminen. Viheralueisiin kohdistuvaan, lisääntyvästä käyttöpaineesta 
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johtuvaan rasitukseen, voidaan vaikuttaa hyvällä suunnittelulla. Kaa-vassa on kulumisen ehkäisyksi ja kulun kanavoimiseksi esitetty uusia ohjeellisia ulkoilupolkuja myös kallioalueille. Ulkoiluteiden verkostoa on täydennetty ja sujuvoitettu. 
Yleiskaavan kaupunkiluonto -liitekartan kehitettävän metsäverkoston yhteydet on esitetty kaavaselostuksessa ja huomioitu kaavaratkai-sussa. Kallahdenniemeltä pohjoiseen suuntautuva yhteys kaventuu ny-kyisestään, mutta Ullaksenpuistoon ja Pohjavedenpuistoon esitetty ra-kentaminen on nyt sijoitettu siten, että puustoinen yhteys ja latvuspeit-tävyys on mahdollista säilyttää osin säilyvänä metsänä ja täydentävin katupuu- ja puistoistutuksin. Kaava-alueen eteläreunan itä-länsisuuntai-nen yhteys sijaitsee edelleen puistoalueella ja metsäverkostoa voidaan puistossa vahvistaa luonnonhoidon keinoin.  
Pohjavedenpuiston keskeisimmät kallioalueet on säilytetty ja korkean kallioalueen yli on luonnoksessa ehdotettu rakennettavaksi ulkoilu-polku, joka helpottaisi pääsyä hienolle kallioalueelle, mutta samalla oh-jaisi kulkemisen määritellylle reitille. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen Pohjavedenpuiston suunnitelmaa on muutettu niin, että raken-tamista on vähennetty puiston kaakkoisosassa. Näin metsäverkostoyh-teys toteutuu paremmin ja kallion jyrkimmät reunat ja niihin liittyvä geo-loginen kohde säilyvät paremmin. Pohjavedenpuiston geologiset koh-teet on tarkoitus nostaa jatkossa nykytilannetta paremmin esiin pohjois-osassa ja Jiippikujan varrella, jossa kävelyreitit sivuavat niitä. Jatko-suunnittelussa on mahdollista tutkia esimerkiksi geologisten kohteinen valaisemista. Lounaisosan geologinen kohde reunustaa osittain asuin-pihaa ja jää osittain pysäköintitalon taakse.  
Pohjavesialueen turvaamiseksi on kaavamääräys "Rakentaminen ei saa aiheuttaa pohjaveden likaantumista, pinnan alenemista tai virtauk-sen vähenemistä". Lisäksi suunnitelmassa on pyritty minimoimaan vettä läpäisemättömien pintojen määrä muun muassa pysäköintitaloja hyödyntämällä, hulevesi-, viherkatto- ja piha-alueiden luonnonmukai-suutta määrittävin määräyksin. Kannanotossa mainitusta Rysäpuis-tossa olevasta pirunpellosta ei ole luontotietojärjestelmässä kohdera-porttia, joten asia vaatii lisäselvitystä.  
Kaavan aiheuttamat muutokset viheryhteyksiin ja muihin jalankulkuyh-teyksiin 
Maakuntakaavan viheryhteys ja metsäverkostoyhteys kts. kaavaluon-nosvaiheen vastine Ympäristökeskukselle. 
Rysäpuistoon esitetyllä uudella korttelilla ei ole vaikutusta viher- eikä metsäverkostoyhteyksiin. Maakuntakaavan viheryhteystarve toteutuu Ole Kandelinin puiston kautta Ramsinniemen suuntaan. Metsäverkos-toyhteydet sijaitsevat Ramsinniemen länsirannan metsäverkostona ja kaupunkiluonnon ydinalueena ja ekologisena yhteytenä, joka ei kuulu kaava-alueeseen sekä kaava-alueen itäisenä ja eteläisenä kehitettä-vänä metsäverkostoyhteytenä.  
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METSO-kohteet kts. kaavaluonnosvaiheen vastine Ympäristökeskuk-selle. 
Viheralueiden vetovoimaisuuden lisäämiseen ja saavutettavuuden pa-rantamiseen on kiinnitetty huomiota kaavatyössä. Haruspuistoa kehite-tään monipuolisena kaupunginosapuistona ja asukaspuistona. Kaa-vassa on otettu huomioon Meri-Rastilan puistoille luonteenomainen luonnonläheisyyden säilyminen niin, että luontoalueiden osuus viher-verkostossa jää edelleen merkittäväksi ja puistojen yleisilme säilyy luonnonmukaisena lähimetsänä. Kaava-alueen reitistöä on selkiytetty, yhteyksiä ja suunnistettavuutta parannettu puistojen sisällä. Yhteydet ympäröiville alueille ja rantareitille on huomioitu.  
Kallahden koulun ja Haruspuiston alikulun välinen yhteys ohjataan uu-den asuinkorttelin editse, mutta erillään Meri-Rastilan tiestä. Kulku py-säköintikellarista jalankulku- ja pyöräilyalueen yli tapahtuu hyvissä nä-kemäolosuhteissa siten, että autot joutuvat hidastamaan. 
Kaavaluonnoksessa on esitetty parannuksia kävely- ja pyöräilyreiteille. Esimerkiksi Haruspuistosta Harbonkadulle johtavasta reitistä on tarkoi-tus saada esteettömämpi samalla, kun asuntorakentamista toteutetaan reitin varrelle. Esteettömiin reitteihin kiinnitetään huomiota jatkosuunnit-telussa koko kaava-alueella. Uudet päiväkodit on sijoitettu Haruspuis-ton ja Pohjavedenpuiston laidoille hyvien kävely- ja pyöräily-yhteyksien yhteyteen. 
Viheralueiden ja aukioiden kehittäminen jatkosuunnittelussa 
Kaavaluonnos ei ole ristiriidassa viheralueiden ja aukioiden kehittämi-sen ideoiden kanssa. Ensimmäisen kaavaehdotuksen (pohjoisosa) kanssa samanaikaisesti on tarkoitus käynnistää Haruspuiston, Pohja-vedenpuiston ja keskeisten aukioiden yleissuunnittelu Lähiöprojektin toimesta. Toisen kaavaehdotuksen (eteläosa) kanssa samanaikaisesti on tarkoitus käynnistää Ison Kallahden puiston yleissuunnittelu. Myös Meri-Rastilan tielle tehdään tarkempi liikennesuunnitelma, jonka yhtey-dessä suunnitellaan reitistöä ja kaupunkikuvallisia periaatteita. Raken-nusvirasto on lausunnossaan ehdottanut, että kaupunkikuvalliset ja alu-een laatutasoa koskevat kuvaukset kootaan esimerkiksi alueelliseen image bookiin. Asukkaita ja muita sidosryhmiä osallistetaan jatkosuun-nittelussa. 
Häiriötekijät: liikennemelu, saasteet, turvattomuus 
Liikenne lisääntyy nykyisen Fokkapolun kohdalla, koska se on esitetty muutettavaksi jalankulun ja pyöräilyn väylästä yksisuuntaiseksi ka-duksi, jonka reunalla on jalkakäytävä. Ruuhkaisimman tunnin aikana päiväkodille tulisi auto arviolta kahden minuutin välein. Liikennemäärä aamuruuhkatunnissa olisi noin 35 autoa (esimerkiksi Meri-Rastilan tiellä on vastaavana aikana 450 autoa). Myös koululle voi olla saattolii-kennettä Fokkakujalla, mutta koululaiset voidaan jättää myös bussi-



   49 (78)  

  

pysäkille. Huoltoliikenteeseen ei tule olennaista muutosta. Pysäköinti-laitoksen tuottama liikennemäärä nykyisen Fokkapolun kohdalla on yk-sisuuntaisuuden vuoksi vain laitoksesta poistuvat autot. Aamuruuh-kassa klo 7-8 niitä on lisärakentamishankkeista riippuen laskennalli-sesti 10 - 25. Länsirannan liikenne painottuu todennäköisesti Vuotien puoleiseen päähän.  
Esitetyn Fokkakujan liikenne on luonteeltaan sellaista, että se pysähtyy matkan varrella. Fokkakujan lenkki muodostuu kahdesta mutkasta, ja kadulta poistuessa joutuu vielä ylittämään Meri-Rastilan tien jalkakäytä-vän. Ajonopeuksien ei ole mahdollista kiihtyä. Lisäksi liikennejärjes-telmä on yksisuuntaisuuden vuoksi selkeä. Fokkakujan yksisuuntaiset järjestelyt saattoliikennepaikkoineen ovat saaneet myös kiitosta. Ka-dunvarren autopaikat ovat illalla ja viikonloppuna käyttävissä esimer-kiksi vieraspysäköintiin. 
Koulun ja päiväkodin vuoksi Meri-Rastilan tien hidastinpysäkkijärjeste-lyt rakennetaan erityisen turvallisiksi, mistä on hyötyä myös Fokkakujan asukkaille. Suunnitelmassa jalankulkijoille esitetään suojatien keskiko-rokkeet, että kadun voi ylittää kahdessa osassa, autoilijat hidastetaan pysäkeille tultaessa ja estetään ohittamasta bussia. Nopeusrajoitus on ajateltu olevan pistekohtaisesti 30 km/h. 
Rakentamisen aikaisista häiriöistä vastaa rakennuttaja. Rakennusval-vontavirasto arvioi rakennuslupaa haettaessa työnaikaiset häiriöt. 
Rakentamisen vaiheistus, aikataulutus ja taloudellinen kokonaisyhtälö 
Palvelutilojen osalta kaavoituksessa on tehty tiivistä yhteistyötä kiinteis-töviraston tilakeskuksen, opetusviraston, varhaiskasvatusviraston ja nuorisoasiainkeskuksen kanssa. Nämä tahot vastaavat palvelutilojen suunnittelusta, hallinnoinnista ja kustannuksista. 
Kaavaluonnoksen yhteydessä on selvitetty kaupunki infra- ja liikenne-verkon kantokyky ja todettu, että kaavaluonnos ei aiheuta liiallista kuor-mittavuutta. Lisätietoja kaavaselostuksen vaikutukset -kohdassa. 
Kaavaehdotusvaihe jaetaan osiin, jotta suunnittelussa voidaan keskit-tyä yhteen alueeseen tarkasti ja jotta tarvittavat puistosuunnitelmat ja katusuunnitelmat saadaan ohjelmoitua eri vuosien budjetteihin. Kaava-ehdotusten on kuitenkin tarkoitus valmistua peräkkäisinä vuosina, joten vaiheistaminen ei todennäköisesti vaikuta rakentamisen aikatauluun monilla vuosilla. Pohjavedenpuisto on ajoitettu ensimmäiseen vaihee-seen, jotta samassa yhteydessä voidaan suunnitella Meri-Rastilan tien muutokset kokonaisuutena ja mahdollistaa asumisen hallintamuotojen monipuolistuminen heti ensimmäisten rakennushankkeiden yhtey-dessä. 
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Kaavaprosessi: kaupunkiuudistus -malli, tiedotus, havainnollistava ma-teriaali 
Kaavaluonnosaineistossa on muutamia 3D-kuvia. Pääosin kuvia on tehty liikekeskuksen alueesta, sillä sen suunnittelu on pisimällä. 3D-kuva-aineistoa tullaan lisäämään suunnittelun edetessä. 
Kaava-alueeseen rajautuvien tonttien asukkaita on tiedotettu kirjeitse OAS- ja luonnosvaiheessa. Myös Vuosaari-lehdessä on ilmoitettu eri vaiheiden vuorovaikutusmahdollisuuksista. 
Liikennesuunnitelma 
Yksisuuntaiset pyörätiet 
Siirtyminen yksisuuntaisiin pyöräteihin on iso kulttuurinen muutos koko Helsingin alueella. Taustalla on pyöräliikenteen ymmärtäminen omana kulkumuotonaan erillään jalankulusta ja autoliikenteestä. Kaupunki-suunnittelulautakunta on hyväksynyt pyöräliikenteen uudet suunnitte-luohjeet (pyöräliikenne.fi) ja esikaupunkialueiden tavoiteverkon. Meri-Rastilan liikennesuunnitelman luonnos vastaa hyväksyttyjä periaatteita. 
Suurin osa pyöräonnettomuuksista tapahtuu risteyksissä. Yksisuuntai-set pyörätiet ovat risteyksissä kaksisuuntaisia selkeämpiä ja turvalli-sempia, koska pyöräliikenne kulkee samaan suuntaan kuin autolii-kenne. Jalankulkijoille jää häiriötön odotustila suojatien tuntumaan. Ka-peampi 1,5 metrin tila riittää yksisuuntaiselle pyöräilylle, koska ei ole vastaantulijoita. Lisäksi pyörätien ja parkkipaikkojen välissä on metrin levyinen kaistale, joka voi toimia hetkellisesti lisätilana. Kaksisuuntai-sen pyörätien tulisi olla vähintään 2,5 metrin levyinen, kun nykyiset ovat vain 2 metriä leveitä. Nykyistä laadukkaammat kaksisuuntaiset pyörä-tiejärjestelyt vaatisivat huomattavan paljon tilaa risteyksissä. Yksisuun-taisten pyöräteiden myötä on mahdollista tehdä entistä sujuvampia ja turvallisempia ratkaisuja pyöräliikenteelle. Ne ovat myös tilatehokkaita, joten kadun poikkileikkaukseen saadaan mahdutettua kaikki tarpeelli-nen.  
On totta, että hyvin lyhyillä pyörämatkoilla voi esiintyä turhalta tuntuvia ylityksiä, jos lähtöpaikka ja määränpää sijaitsevat samalla puolella ka-tua. Liikennesuunnittelussa on kuitenkin katsottava kokonaisuutta ja Meri-Rastilan tien suunnittelussa on turvallisuus ollut tärkeä lähtökohta. Alle 12-vuotiaat saavat ajaa jalkakäytävällä ja aivan lyhimpiä matkoja voi myös taluttaa pyörää. Lisäksi Meri-Rastilan tien etelä- ja pohjois-puolella on vaihtoehtoiset reitit. Koska samanlaisia järjestelyjä toteute-taan eri puolilla Helsinkiä, voidaan ajatella etuna, että lapset ovat tottu-neet käyttämään yksisuuntaisia järjestelyjä kotikulmillaan. Siirtyminen muualle katuverkkoon on siten luontevaa. 
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Runkolinjan 560 pysäkit Meri-Rastilan tiellä 
Runkolinjoille on määritelty standardi, joka mahdollistaa tiheän vuoro-välin, sujuvan liikennöinnin ja aikataulussa pysymisen. Yksi edellytys on liityntäliikennepysäkkejä harvempi pysäkkiväli. HSL:n tutkimuksissa asiakkaat ovat olleet valmiita kävelemään pidempään pysäkille, jolla joukkoliikenteen vuorotarjonta on tiheämpää. 
Runkolinja 560 päätettiin jatkaa Vuosaaren keskustasta Meri-Rastilan metroasemalle, vaikka loppuosa ei täyttänyt kaikkia runkolinjalle asetet-tuja vaatimuksia. Runkolinja palvelee suurinta osaa Meri-Rastilaa hy-vin, mutta esimerkiksi Meri-Rastilan liikekeskuksen kohdalta poistunut pysäkki heikensi osaltaan palvelutasoa. Palvelutaso-ohjeen mukainen kävelyetäisyysvaatimus kuitenkin täyttyy liikekeskuksen osalta. Pysäk-kisuunnitelmaa tehtäessä HSL toivoi pysäkkien sijoittamista risteyksiin kävelymatkojen minimoimiseksi. Niiden lähelle on myös esitetty hidas-teet jalankulun turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi suunnitelmassa esitetään palvelulinjan mahdollistavat pysäkit liikekeskustan pääoven viereen sekä Harbonkadun päähän melontakeskuksen tuntumaan. 
Harbonkadun yhteydet pysäkille 
Runkolinjan palvelutason katsotaan täyttyvän, kun kävelyetäisyys pysä-kille on linnuntietä 400 metriä. Hiidenmaankadun eteläiset talot jäävät tällaisen palvelutason rajalle. Onkin tärkeää panostaa Ole Kandelinin puiston läpi kulkevan väylän kunnossapitoon, jotta suorin yhteys Ram-sinniementien pysäkeille mahdollistuu. 
Palvelulinjalle on esitetty liikennesuunnitelman luonnoksessa sopiva kääntöpaikka Harbonkadun päähän siten, että viisi pysäköintipaikkaa poistuu. Melontakeskukselle ja Planmecan tilaisuuksiin tullaan välillä tilausbussilla. Ne mahtuvat kääntymään uudella laajennetulla kääntö-paikalla peruuttaen ja palvelulinja peruuttamatta.  
Melontakeskuksen toivomaa 25 - 30 pysäköintipaikkaa ei ole mahdol-lista varata katualueelta. Harbonkadulle jää liki 40 vieraspysäköintipaik-kaa (luvallinen pysäköintiaika arkisin 4 h), jotka ovat tasapuolisesti kaikkien käytössä. Palvelulinjan liikennöinti voisi parhaimmillaan vähen-tää tarvetta tulla autolla Harbonkadun päähän.  
Kallvikinniemen koulun ympäristön turvallisuus 
Alikulun poistaminen Kallvikinniementien tuntumassa on tarpeen siksi, että vaikka se mahdollistaa ihanteellisen yhteyden Pohjavedenpuis-tosta Ullaksenpuistoon, se on ajoradan suuntaisesti kulkevalle jalankul-kijalle huono ja turvaton. Esimerkiksi suorin yhteys koululta pysäkille kulkee ajoradan yli, jossa ei ole jalkakäytävää. Virallinen yhteys aliku-lun kautta on lähes 100 metriä pidempi. Meri-Rastilan tien suuntaisesti käveltäessä tai pyöräiltäessä joutuu kulkemaan kaartaen alas ja ylös. 
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Sillan leventäminen molemmilta puolilta maksaisi noin 800 000€. Täyt-tämällä alikulku saadaan lisäksi rakennusmaata Meri-Rastilan tien var-teen.   
Pääperiaate Kallvikin aukion suunnittelussa on, että risteysalue ja mai-sema-arkkitehtonisin keinoin toteutettu aukio on koko Meri-Rastilan tien - Leikosaarentien reitin kohokohta. Meri-Rastilan tien poikkileikkaus jat-kuu katkeamatta, mutta korotettuna aukion yli. Poikittainen pyöräkatu ohjaa auto- ja pyöräliikennettä aukion länsireunassa pysäköintilaitok-seen ja Jiippikujalle. Tällöin Pohjavedenpuiston ja Ullaksenpuiston väli-selle vihervyöhykkeelle muodostuu häiriötön jalankulkuaukio puineen. Tämä muodostaa sopivan ympäristön myös Kallahdenniementien luon-nonsuojelualueelle.  
Kallahden koulun ja Haruspuiston alikulun välinen yhteys ohjataan uu-den asuinkorttelin edestä, mutta erillään Meri-Rastilan tiestä. Kulku py-säköintikellarista jalankulku- ja pyöräilyalueen yli tapahtuu hyvissä nä-kemäolosuhteissa siten, että autot joutuvat hidastamaan.  

Yhteenveto kaavaluonnosaineiston esittely- ja keskustelutilaisuudesta 29.11.2016 
Kaavaluonnosaineiston esittelytilaisuudessa keskustelua herätti raken-tamisen määrä ja ympäröivien alueiden rakentuminen sekä niiden yh-teisvaikutusten huomioiminen. Meri-Rastilan länsirannan alueen toivot-tiin säästyvän rakentamiselta. Viheralueiden ja nykyisten asukkaiden vehreiden ikkunanäkymien vähentyminen nähtiin huonona asiana. Alu-een arvon pelättiin laskevan luonnonläheisyyden vähentyessä. Ostos-keskuksen ja metroaseman ympäristön uudistusta pidettiin hyvänä. Keskustelua herätti myös tonttikohtaisen lisärakentamisen tiedottami-sen haasteet sekä sen tuottama epävarmuus asuntomarkkinoilla, päi-väkotien purkamisen ja Meri-Rastilan tien uudistuksen kustannukset, kasvavat liikennemäärät ja liikenneturvallisuus Meri-Rastilan tiellä, vir-kistysreitistö, koululaisten reitit, ekologiset yhteydet, pohjavesi ja geolo-giset kohteet Pohjavedenpuistossa sekä yhteistilojen tarve. Tonttikoh-taisista lisärakentamiskohteista haastavina nähtiin erityisesti kaava-luonnoksessa esitetyt ratkaisut Meri-Rastilan tie 9:n pohjoisosassa, Meri-Rastilan tie 21:ssä ja katujärjestelyt Meri-Rastilan tie 11 tontin vie-rellä. Ison Kallahden puiston kehittymistä pidettiin kannatettavana ja innostavana. 

Suunnitelmia verkossa kommentoitavana ja asukastilaisuus keväällä 2018 
14.3.–11.4.2018 oli avoinna verkkokeskustelu ja 21.3.2018 järjestettiin asukastilaisuus, joissa käsiteltiin pääasiassa Meri-Rastilan puistojen yleissuunnitelmaa, mutta esiteltiin myös kaavahankkeen suunnitelman viimeisin versio ja kysyttiin kommentteja mm. suunnitelman muutok-sista kaavaluonnosvaiheen jälkeen ja minkälaista uuden rakentamisen toivotaan olevan. Verkkokeskustelussa oli viisi eri teemaa, joista neljä koski puistojen yleissuunnitelmaa ja yksi asemakaavan muutosta. Kommentteja tuli yhteensä 196 kpl, näistä 67 kommenttia oli osoitettu 
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kaavamuutos-teeman alle, mutta osa puistojen yleissuunnitelman kom-menteista liittyi myös kaavaratkaisuihin. Asukastilaisuudessa oli noin 30 osallistujaa. 
Puistojen suunnitteluun liittyvät kommentit on käsitelty osana puistojen yleissuunnitelmaa.  
Kaavahankkeeseen liittyvissä kommenteissa nähtiin hyvänä ratkaisuna suunnitella aluetta laajana kokonaisuutena. viestinnästä ja vuorovaiku-tuksesta todettiin, että havainnollistavaa kuvamateriaalia saisi olla pa-remmin tarjolla. Asukasmäärän tuntuva lisäys huoletti monia. Pohjave-denpuistoon rakentumista ei pidetty hyvänä ratkaisuna useissa kom-menteissa mm. siksi että se nähtiin tärkeänä virkistysalueena Kallah-den asukkaille. Yleisinä huolenaiheina täydennysrakentamiseen liittyen nostettiin esiin mm. olemassa olevan asunnon arvon laskeminen, jos uusi rakentaminen varjostaa tai heikentää näkymiä, luontoarvojen hei-kentyminen ja mahdolliset haitat pohjavedelle.  
Rakennusten purkaminen herätti erilaisia näkökulmia. Osassa kom-menteista purkamista pidettiin hyvänä, sillä rakennuksiin oli tulossa suuria korjauksia. Nähtiin myös, että tiivis rakentaminen on keino sääs-tää viheralueita. Purkaminen nähtiin mahdollisuutena lisätä omistus-asumista suhteessa vuokrataloihin. Purkamista pidettiin myös huonona asiana, koska rakennukset eivät ole hirveän vanhoja ja osalla on kau-punkikuvallista arvoa. Purkamisen hiilijalanjälki mietitytti osaa vastaa-jista. Uuden rakentamisen toivottiin oleva laadukasta ja ympäristöön sopivaa. Ympäristöön sopivaksi nähtiin mm. kylämäinen rakentaminen, puurakentaminen, viheraiheet, vaaleat, raikkaat ja levolliset julkisivut, puu julkisivuaiheena ja viherkatot. Toiveena oli asumisen laatutekijöitä kuten isot parvekkeet, esteettömyys, hyvät pyörävarastot ja luonnon-mukaiset pihat. Kohtuuhintaisuus nähtiin tärkeänä.  
Monissa kommenteissa tuli esiin, että parkkitalot eivät miellytä, eivät varsinkaan viheralueille sijoitettuna. Uusille taloille toivottiin mahdolli-simman vähän parkkipaikkoja, niin että asukkaat käyttävät julkista lii-kennettä, polkupyöriä ja yhteiskäyttöautoja. Pyöräilyn ja kävelyn edistä-minen nähtiin tärkeänä. 
Kommenteissa esitettiin huoli palvelujen, erityisesti terveyspalvelujen ja julkisen liikenteen, riittävyydestä asukasmäärän kasvaessa. Nähtiin myös huonona, että suunnittelu on niin asumiseen painottunutta, eikä alueelle olla tuomassa riittävästi uusia työpaikkoja. 
Alueen rakentumisen aikaisesta viestinnästä oltiin huolestuneita. Myös asukkaiden pihojen ja asumisviihtyisyyden turvaaminen nähtiin haas-teellisena. Kommenteissa pohdittiin minne asukkaat muuttavat, kun asuintaloja puretaan. 
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Yhteenveto mielipiteistä, jotka ovat saapuneet kaavaluonnoksen nähtävil-läolon jälkeen 
Kirjaamoon on saapunut erillisiä mielipidekirjeitä kaavaluonnoksen näh-tävilläolon jälkeen 10 kpl, joista kaksi saapui kaavaluonnoksen ollessa käsiteltävänä ja kahdeksan kaavaehdotuksen valmistelun aikana. Kir-jeissä esiin nousi mm. se, että vuorovaikutustyötä on tehty paljon ja kommentit ovat vaikuttaneet mm. viheralueille rakentamisen määrään. Toisaalta nähtiin, että Kallahden asukkaita ei ole osallistettu riittävän hyvin suunnitteluun. Suunnitelmista toivottiin enemmän havainnollista-vaa kuvamateriaalia. 
Kaava-alueella toivottiin, että Pohjavedenpuisto, Ullaksenpuisto ja Ry-säpuisto säilytettäisiin kokonaisuudessaan tai paremmin luonnonmu-kaisina lähivirkistysalueina. Kaava-alueen läheisyydessä toivottiin, että Rastilan rannan rakentamisesta luovuttaisiin ja yleisesti alueen metsiä säilytettäisiin moniin perusteisiin vedoten. Sen sijaan metroaseman ym-päristön uudistaminen nähtiin hyvänä kehityssuuntana. Nostettiin esiin kysymys, koordinoidaanko ja suunnitellaanko Vuosaaren kaavahank-keita kokonaisuutena.  
Palvelujen ja infrastruktuurin riittävyydestä sekä pohjavesialueelle ra-kentamisesta oltiin huolestuneita. Yrityksille kaivattiin lisää tiloja. Suun-nitelmasta toivottiin, että pysäköintiä toteutettaisiin mahdollisimman vä-hän. Pysäköintitaloja ei nähty toivottuina rakennuksina.  
Purkamista toisaalta kannatettiin kaupunkikuvallisista syistä ja toisaalta vastustettiin kaupunkikuvallisista ja kulttuurihistoriallisista syistä. Toivot-tiin purettavien rakennusten dokumentointia. Purkamisen ja rakentami-sen hiilijalanjäljestä ja pitkäaikaisesta häiriöstä alueella oltiin huolestu-neita. Mielipiteissä pohdittiin myös, saadaanko purkamalla todella muu-tettua asumisen hallintamuotojakaumaa, minne purettavien rakennus-ten asukkaat muuttavat, sekä kuinka kaikista muutoksista kyetään tie-dottamaan riittävän hyvin, alueen monikulttuuriset asukkaat huomioi-den.  
Kevään 2018 verkkokeskustelussa ja asukastilaisuudessa sekä kirjaamoon kaavaehdotuksen valmistelun aikana saapuneissa mielipiteissä esille tulleet kommentit on otettu huomioon Meri-Rasti-lan itäosan kaavatyössä seuraavilla tavoilla:  
Kaavan osaksi on saatu uusia purkavan uusrakentamisen hankkeita ja näin ollen rakentamista on vähennetty viheralueiden reunoilla. Uusien rakennusten sijoittelua on tarkennettu niin, että rakentaminen aiheuttaa vähemmän häiriötä olemassa olevien asuntojen näkymille.  
Kaavaratkaisussa on huomioitu olemassa olevan rakentamisen omi-naispiirteet ja tuotu niitä osaksi uutta rakentamista mm. massoittelun ja julkisivuvärityksen keinoin. Kaavassa on useita määräyksiä, jotka var-mistavat uusien asuin- ja pysäköintirakennusten kaupunkikuvallista ja 
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asumisen laatutasoa, esimerkiksi asumisen yhteistiloihin liittyen. Li-säksi rakentamisen laadukkuutta on edistetty järjestämällä alueella Asuntoreformi 2020 –arkkitehtuurikilpailu ja muutamat korttelit on suun-niteltu kumppanuuskaavoitus-prosessina. Kumppanuuskaavoitus on mahdollistanut kortteleiden suunnittelun tavanomaista tarkemmalla mit-takaavalla ja näin on löytynyt laadukkuutta lisäävät kaavaratkaisut haasteelliseen rinnemaastoon. 
Pysäköintitalojen kaupunkikuvallista vaikutusta on hälvennetty mm. si-ten, että yksi pysäköintitaloista on sijoitettu Vuotien liikennealueelle, rin-teeseen upottaen, ja asetettu rakennukselle julkisivumääräykset, jotka maisemoivat sen Vuotien varren kivikorein porrastuvaan rinteeseen. Muut pysäköintitalot ovat mitoitukseltaan tavanomaisia pysäköintitaloja pienempiä ja niitä koskee julkisivumääräykset, jotka sulauttavat ne ym-päristöönsä ja estävät häikäisevien, kirkkaiden valojen asentamisen. Pysäköintitalot edistävät kaikkien kaavassa määriteltyjen autopaikkavä-hennysten hyödyntämistä. 
Puistojen kaavallisia ratkaisuja on tarkennettu puistojen yleissuunnitel-man kautta ja saatu mm. toimivampi reittiverkosto ja toimintojen sijoittu-minen. Reitistöä on kehitetty myös kortteleiden muotoilulla ja uudisra-kentamisen sijoittelulla, esimerkiksi korostamalla olennaisia kävelyrei-tistön solmukohtia hieman korkeammalla rakentamisella, aukioilla ja liiketiloin. Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen on ollut lähtökohtana lii-kenne- ja viheralueiden suunnittelussa, sekä rakennusten maanta-sokerroksen elävöittämisessä. Kaavaratkaisu lisää alueelle hieman työ-paikkoja, mutta pääasiassa aluetta kehitetään yleiskaavan mukaisesti asuinalueena.  
Rakentamisen ja asumisen hiilijalanjälkeä pienennetään mm. velvoitta-malla rakentamaan osa uusista rakennuksista puurakenteisina ja uusi-tuvan energian tuotanto on huomioitu kaavamääräyksin. Kaikille asuin-kerrostalotonteille tulee soveltaa Helsingin viherkerrointa, jonka avulla pyritään säilyttämään ensisijaisesti olemassa olevaa kasvillisuutta ja suosimaan vettä läpäiseviä materiaaleja.  
Edellä mainitun lisäksi tontit pyritään sovittamaan olemassa olevaan ympäristöön mahdollisimman hyvin kaavamääräyksien avulla esim. tonttien metsäisyyttä vaalimalla ja tonttirajoja koskevilla määräyksillä. Lisäksi pysäköintitalojen, palvelurakennusten ja asumisen tontteja ohja-taan viherkattomääräyksin ja muilla vehreyttä edistävillä kaavamää-räyksillä. Joitakin maisemallisesti keskeisiä kallioalueita on määrätty säilytettäviksi tonteilla. Prosenttitaideperiaatteen soveltaminen käsitel-lään tontinluovutuksen yhteydessä. Kaavaratkaisuja havainnollistavaa kuvamateriaalia on tuotettu kaavaehdotuksen osana. 
Kaavaluonnoksen länsiosaa koskevat mielipiteet on käsitelty erikseen länsiosan kaavaehdotuksen yhteydessä.  
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Mielipiteet aihepiireittäin 
Asukkaiden osallistaminen Joissakin mielipiteissä on ihmetelty, miksi Pohjavedenpuisto ja Ullak-senpuisto on sisällytetty Meri-Rastilan kaupunkiuudistukseen niiden kuuluessa Kallahden osa-alueeseen ja epäilty, ettei nimeämisen vuoksi hankkeesta viestiminen ole saavuttanut alueen asukkaita. Osassa mie-lipiteitä on arveltu, että Kallahden asukkaita ei ole kuultu kaavaproses-sin velvoittamalla tavalla. On myös nostettu esiin huoli, onko maahan-muuttajataustaisia asukkaita huomioitu riittävästi kaavaprosessin vuo-rovaikutuksessa. 
Rakentamisen määrä ja vaiheistus sekä yleiskaavan tulkinta ja rakenta-minen ympäröivillä alueilla Alueen rakentamisen vaiheistus on toivottu järjestettävän niin, että vi-heralueille rakentaminen ei tapahdu ensimmäiseksi. Yleiskaavan ruutu-jen rajauksista on esitetty tulkintoja Ullaksenpuiston ja Ison Kallahden puiston alueilla. Mielipiteissä on nostettu esiin kysymys, mitä tarkoittaa yleiskaavan toteuttamisohjelman rajaukset ja esitetyt aikataulut esimer-kiksi saaristoratikan suunnittelualueen osalta Pohjavedenpuistossa.  
Joissakin mielipiteissä kysytään, koordinoidaanko Vuosaaren hankkeita kokonaisuus ymmärtäen. Kaava-aluetta ympäröivien alueiden suhteen monissa mielipiteissä ilmaistaan, että Meri-Rastilan rantametsän raken-tamisesta tulisi luopua tai ainakin sen rakentamisen tulisi alkaa myö-hemmin kuin mitä on suunniteltu. Vuotien kattamista ja sen päälle ra-kentamista esitetään vaihtoehtona täydennysrakentamiselle. 
Kaavan aiheuttamat muutokset viheralueisiin ja vaikutus pohjaveteen Mielipiteissä on mainittu, että riittävät ympäristö- ja luontovaikutusten arvioinnit tulee tehdä. 
Joissakin mielipiteissä on vaadittu, että yleiskaavan kaupunkiluonto -liitekartan kehitettävän metsäverkoston yhteydet suunnitellaan kaava-alueen ympäristössä kokonaisuutena ja puustoisen/ metsäisen verkos-ton toteutuminen turvataan luonnon, alueidentiteetin ja reitistönkin kan-nalta. Haruspuiston osalta joissakin mielipiteissä on toivottu, että puisto säilyisi jatkossakin metsäisenä. Puistojen toimintoihin annettiin myös joitakin kommentteja. 
Mielipiteissä on esitetty näkemys, että Pohjavedenpuisto ja Ullaksen-puisto tulee säilyttää luonnonmukaisena metsäisenä lähivirkistysalu-eena, erityisesti alueen kallioluonto. On nähty tärkeänä, että Kallahden osa-alueen asukkaille taataan jatkossakin riittävät lähivirkistysalueet. Nykyisiä osa-alueita ei haluta välttämättä sekoittaa, vaan säilyttää sel-keät rajat alueiden välillä. Lisäksi on pelätty, että kasvava väestömäärä ruuhkauttaa puistot. 
Pohjaveden laadun ja määrän heikkenemisestä oltiin huolestuneita. 
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Pysäköinnin määrä ja pysäköintitalot Mielipiteissä on ihmetelty, minne uusien rakennusten pysäköinti saa-daan mahtumaan. On esitetty näkemys, että pysäköintitalot pilaavat alueen maiseman ja toivottu, että tällä alueella voitaisiin määrätä uu-delle rakentamiselle vähemmän pysäköintipaikkoja. Ratkaisuksi on esi-tetty esimerkiksi yhteiskäyttöautoja.  
Palvelujen ja liiketilojen ja infrastruktuurin riittävyys Palvelutilojen ja -verkon suunnittelusta ja riittävästä väestöennusteen ajantasaisuudesta sekä infrastruktuurin kantokyvystä oltiin huolestu-neita. Joissakin mielipiteistä on toivottu alueelle lisää työpaikkoja. 
Eri täydennysrakentamismuotojen ekologisuus  Joissakin mielipiteissä on ihmetelty, miksei kaavaratkaisussa suosita saneeraavaa korjausta tai rakennusten korottamista. On nostettu kysy-mys purkamisen ja uuden rakentamisen ekologisuudesta. Toisaalta joissakin mielipiteissä on myös esitetty kysymys viheralueille rakenta-misen ekologisuudesta. 
Purkamisen vaikutukset kaupunkikuvaan  Mielipiteissä on esitetty näkemyksiä sekä purkamisen ja uuden raken-tamisen positiivisista, että negatiivisista vaikutuksista kaupunkikuvaan. Olemassa olevan rakennuskannan säästämistä on toivottu, erityisesti korttelitalo Merirastin osalta. Olemassa olevia rakennuksia on pyydetty dokumentoitavaksi. 
Asumisen hallintamuotojen muuttaminen purkaen Mielipiteissä on esitetty kysymys, onko mahdollista muuttaa asumisen hallintamuotoja, jos purkavaan uusrakentamiseen ryhtyvät tahot ovat vuokrataloyhtiöitä. 
Liikenneratkaisut Osassa mielipiteitä on nähty, että bussipysäkit sijoittuvat liian kauaksi uudesta asuinrakentamisesta Meri-Rastilan tien itäpäässä, Pohjave-denpuiston alueella. Myös samassa kohdin sijaitsevan alikulun poisto nähtiin liikenneturvallisuutta heikentävänä muutoksena. Koulureittien turvallisuudesta ja henkilöautolla liikkumisen sujuvuudesta jatkossa ol-tiin huolestuneita. 
Rakentamisen aikaiset häiriöt ja viestintä Mielipiteissä on todettu, että alueen laajamittaisen uudistamisen aikana tulee pyrkiä minimoimaan rakentamisen aikaiset häiriöt ja viestiä alu-een asukkaita mahdollisimman hyvin muutoksista ja aikataulusta. Eri-tyisesti maahanmuuttajataustaisten asukkaiden tavoittamisesta ilmais-tiin huoli. 

Vastineet mielipiteisiin aihepiireittäin 
Vastineet koskien kaavaluonnoksen länsiosaa on käsitelty erikseen länsiosan kaavaehdotuksen yhteydessä. 
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Asukkaiden osallistaminen Meri-Rastilan kaupunkiuudistus käsittää alueita Kallahden osa-alueen puolelta. Kaupunkiuudistuksen tavoitteena on kuroa näitä kahta osa-aluetta yhteen kaupunkirakenteellisesti. Viestinnällisesti hankekokonai-suuden nimeäminen toisin olisi tuottanut pitkän ja vaikeakäyttöisen ni-men. Aluerajausta on esitetty usein hanketta esiteltäessä ja siitä ilme-nee, että osia Kallahdesta kuuluu hankekokonaisuuteen. 
Kaavahankkeesta on tiedotettu OAS-vaiheessa kirjeitse kaikille kiinteis-töille, jotka ovat kaava-alueen sisäpuolella tai joiden tontit rajautuvat kaava-alueeseen. Lisäksi Vuosaari-lehdessä on julkaistu useita artikke-leita ja ilmoituksia hanketta koskien. Kaavahanke on ollut monena vuonna kaupungin kaavoituskatsauksessa. Esimerkiksi vuoden 2015 kaavoituskatsaus on käännetty myös ruotsiksi ja katsauksessa on sel-keästi kaavahankkeen aluerajaus. Asukastilaisuuksissa on ollut mah-dollisuus keskustella suunnittelijoiden kanssa ruotsiksi ja lisätietoja kaavahankkeesta on saanut ruotsiksi pyydettäessä muinakin ajankoh-tina. Tilaisuuksien markkinointia tehty mm. alueen talouksiin jaetuin postikortein, joissa on käytetty alueen kolmea yleisintä kieltä sekä eng-lantia. 
Maahanmuuttajataustaisia asukkaita on kaupunkiuudistuksen yhtey-dessä tavoitettu monin eri keinoin. Asukastilaisuudet on järjestetty suo-men kielellä, selkokieleen pyrkien ja laajasti kuvamateriaalia hyödyn-täen. Etnografisiin haastattelututkimuksiin on valittu henkilöitä laajasti eri kielitaustoista ja osassa haastatteluista on käytetty tulkkia. Maahan-muuttajataustaisia asukkaita on tavoitettu myös osallistumalla paikalli-seen koko perheen toritapahtumaan, Meri-Rastilan kyläjuhlaan. Lisää maahanmuuttajataustaisten asukkaiden osallistamisesta vuorovaiku-tusraportin kohdassa: Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden tavoitta-minen ja saatu palaute. Kallahden asukkaiden tiedottaminen kts. kohta vastine luonnosvaihe - Kaavaprosessi: kaupunkiuudistus -malli, tiedo-tus, havainnollistava materiaali. 
Rakentamisen määrä ja vaiheistus sekä yleiskaavan tulkinta ja rakenta-minen ympäröivillä alueilla Rakentamisen määrä kts. vastine OAS-vaihe - Rakentamisen määrä Rakentaminen viheralueilla ja Vuotien kattaminen kts. vastine OAS-vaihe: Rakentamisen sijoittuminen. 
Kaavahankkeen rakentumisen vaiheistukseen purkamisen osalta vai-kuttaa olemassa olevien tontinhaltijoiden aikataulu, joka liittyy kiinteistö-jen huoltoon ja korjausvelkaan. Monilla tonteilla purkaminen voi olla ajankohtaista vasta 2030-2035. Yleisesti tonttien rakentuminen liittyy myös katu- ja infrarakentamisen aikatauluihin. Kuitenkin purkamisen aikajänteen ollessa näin pitkä saattavat kaavassa olevat nykyisille vi-heralueille sijoitetut tontit rakentua aiemmin.  
Yleiskaavakartan ruuduista muodostuvien alueiden tarkoitus on koros-taa yleiskaavan yleispiirteisyyttä. Ruuduista muodostuvat alueet kuvaa-
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vat maankäytön pääkäyttötarkoitusta. Alueilla ei ole tarkkaa rajaa. Toi-sin sanoen sisällön osalta ruutua ja sen kanssa samaa pääkäyttötarkoi-tusta olevia lähiruutuja tarkastellaan tarkoituksenmukaisella laajuudella useamman ruudun muodostamana ruutualueena. Yleiskaavan esitys-tapa on joustava ja jatkosuunnittelua ohjaava, ja se mahdollistaa yksi-tyiskohtaisempien maankäyttöratkaisujen tekemisen tarkemmassa suunnittelussa. Myös tarkemmat rajaukset ratkaistaan asemakaavoi-tuksella. 
Alueen täydennysrakentaminen on Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa 
”metrokaupunginosa” (Toteuttamisohjelman liite 1: aluekokonaisuudet ja tarkastelunäkökulmat, s.9). Metrokaupunginosat korostuvat erityi-sesti täydennysrakentamisen ja hyvän joukkoliikennesaavutettavuuden vyöhykkeenä. Yleiskaavan toteuttamisohjelman valmistelu on käynnis-tynyt Meri-Rastilan asemakaavahankkeen jo ollessa käynnissä: toteut-tamisohjelma ohjelmoi tulevaisuuden kokonaisuuksia ja muutostar-peita. Yleiskaavan tehtävä on yleispiirteinen maankäytön suunnittelu, asemakaavoituksessa ratkaistaan kaupunginosatason ohjelmointi ja suunnittelu. 
Vuosaaren kaavahankkeita suunnitellaan ja koordinoidaan asemakaa-voituspalvelussa kokonaisuutena perustuen Helsingin laajuiseen yleis-kaavaan ja useisiin selvityksiin ja ohjelmiin. Rastilanrannan kaavoitus toteutetaan osana Vartiokylänlahden suunnittelua, jossa ensin alueelle laaditaan suunnitteluperiaatteet ja kaavarunko. Suunnitteluperiaatteissa määritellään alueen täydennysrakentamisen, virkistysalueiden ja palve-lurakenteen tärkeimmät tavoitteet. Sen jälkeen laadittavassa kaavarun-gossa tarkennetaan merkittävimmät suunnittelun periaateratkaisut, ku-ten alustava kortteli- ja viherrakenne sekä liikennejärjestelyt. Alueen asemakaavoittaminen on tulossa ajankohtaiseksi vasta näiden suunnit-teluvaiheiden jälkeen. 
Kaavan aiheuttamat muutokset viheralueisiin ja vaikutus pohjaveteen Kaavahankkeessa on tehty riittävä vaikutusten arviointi koskien virkis-tysmahdollisuuksia ja luontoa sekä ilmastonmuutoksen hillintää ja sii-hen sopeutumista.  
Kaavaratkaisu hillitsee ilmastonmuutosta täydentämällä olemassa ole-vaa kaupunkirakennetta tukeutuen raideliikenteen palvelualueeseen, tukemalla kestävien kulkumuotojen käyttöä, uusiutuvan energian tuo-tantoa ja kestäviä elämäntapoja sekä säilyttämällä kaavaratkaisun puistojen metsäistä luonnetta. Kaavaratkaisulla sopeudutaan ilmaston-muutokseen mm. viherkerrointyökalua ja hulevesistrategian keinoja hyödyntämällä. 
Metso-kohteissa ja lähimetsissä on tehty kaupungin sisäisenä työnä lisäinventointeja (2019), ja Metso-alueiden rajauksia on niiden perus-teella laajennettu. Asemakaavaehdotuksen valmistelun aikana Meri-Rastilan seudun metsä- ja puustoista verkostoa on analysoitu Helsingin yleiskaavan (2016) Kaupunkiluonto-teemakartalla esitetyn metsäver-
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koston pohjalta. Helmikuussa 2019 valmistui Helsingin kaupunkisuun-nittelussa hyödynnettäväksi tarkoitettu opas metsä- ja puustoisen ver-koston huomioimiseksi (Erävuori ym. 2019). Tapaustarkastelun poh-jalta todettiin, että Kaupunkiluonto-teemakartalla osoitetun metsäver-koston kehitettävän yhteyden toteuttaminen pohjoisen suuntaan Vuo-tien ylittävässä kohdassa ei ole mahdollista Vuotien aiheuttaman le-veän katkon takia. Tämän johdosta tunnistettiin tarve vahvistaa runko-yhteyttä Ramsinniemestä Mustavuoreen Vuosaaren sillan alituksen ympäristössä ja säilyttää alueellisten ja paikallisten yhteyksien verkos-ton kytkeytyneisyys Kallahdenniemen ja runkoyhteyden välillä. Tämä on huomioitu kaavaratkaisussa. 
Meri-Rastilan puistojen yleissuunnitelma (LOCI maisema-arkkitehdit Oy, 2018) on tehty samanaikaisesti ja vuorovaikutteisesti kaavahank-keen kanssa. Työssä on tehty paljon asukasvuorovaikutusta ja otettu huomioon asukkaiden toiveet mm. puistojen luonteesta, toiminnoista ja reitistöstä. Ison Kallahden puistoa kehitetään toiminnallisena puistona sekä urheilu- ja virkistystoimintojen alueena samalla huomioiden kult-tuurihistorialliset piirteet. Ullaksenpuiston käyttötarkoitus on voimassa olevan asemakaavan mukaisesti säilytetty puistona. Pohjavedenpuis-ton viheralueet on säilytetty lähivirkistysalueena. Voimakkainta käyttö-painetta ohjataan yhdessä parannettavien reittien kanssa hallitusti pois metsäisemmiltä alueilta, ja vältetään metsäisten alueiden kulumista ja 
”ruuhkautumista”.  
Uusi tehokkaampi rakentaminen toteutetaan siten, että alueen identi-teettiä säilytetään mahdollisimman hyvin: säilyvät metsäiset alueet ovat jatkossakin keskeisessä roolissa alueella, ja tuleva rakentaminen jat-kaa polveilevaa ilmettä ja liittyy mahdollisimman hienovaraisesti viher-alueisiin. Paikallisesti kaavan mukainen rakentaminen muuttaa mil-jöötä, mutta virkistysmahdollisuuksien kannalta rakentamisella ei ole merkittäviä heikentäviä vaikutuksia. Kaavaratkaisu mahdollistaa viher-aluerakenteen rungon säilymisen ja viheralueiden toiminnallisen kehit-tämisen. Kaavaratkaisujen mukaiset toimenpiteet virkistysalueilla ja puistoissa parantavat virkistysmahdollisuuksia, saavutettavuutta ja vi-heralueilta välittyvää turvallisuuden tunnetta. Kaavaratkaisu luo edelly-tyksiä erityisesti Meri-Rastilan jalankulun ja pyöräilyn verkostojen kehit-tämiselle. Asemakaavassa on linjattu uusia sijainniltaan ohjeellisia reit-tejä täydentämään puuttuvia yhteyksiä ja reittejä. Pohjavedenpuistossa ja Ison Kallahden puistossa on säilytetty viheralueina erityisesti virkis-tyksen kannalta tärkeitä kallioalueita. 
Nykyisten osa-alueiden välistä kaupunkirakenteellista eriytymistä halu-taan kaavaratkaisulla hälventää ja samalla tiivistää keskeisen ko-koojankadun Meri-Rastilan tien kaupunkimaista katukuvaa ja tuoda lii-ketiloja sen varteen. Meri-Rastilan tiellä on merkittävä rooli nykyisen runkolinjan ja tulevaisuudessa mahdollisen raitioyhteyden yhteytenä. Kadun varren toiminnallisuutta vahvistetaan ja samalla luodaan puitteet osa-aluerajat ylittävälle yhteisöllisyydelle.  
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Pohjavesialue on huomioitu kaavaratkaisussa kaavamääräyksin. Poh-javedenpuistossa sijaitseviin kortteleihin 54112, 54118, 54165 ja 54167 esitetyt rakennusalan rajat sekä piha-alueille esitetyt, pinnoitettavat alu-eet edustavat noin 0,4 % koko Vuosaaren pohjavesialueen pinta-alasta. Näiltäkin osin hulevedet on ohjattavissa tontin niihin osiin, missä vesien mahdollinen, nykyisen kaltainen imeytyminen on mahdollista. Näin ollen voidaan katsoa, että suunniteltu rakentaminen ei heikennä Vuosaaren pohjavesialueen veden laatua eikä määrää. Helsingin kau-pungilla rakentamista pohjavesialueille ohjataan rakennusvalvonnan ohjeiden ja määräysten mukaisesti (pohjavesialueille rakentaminen, hu-levesien hallinta tonteilla). 
Pysäköinnin määrä ja pysäköintitalot Koko kaava-alueelle sovelletaan asuintonttien pysäköintipaikkamäärien laskentaohjeita sekä toimisto- ja liiketilojen auto- ja pyöräpaikkojen las-kentaohjeita, jotka kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt (15.12.2015 ja 6.9.2016). Kaavamääräyksissä on osoitettu pysäköinti-paikkojen vähimmäismäärät eri toiminnoille ja kullekin tontille. Meri-Rastilan pysäköinnin mitoitukseen vaikuttaa metroaseman ja runkolinja 560:n läheisyys. Kaavamääräykset mahdollistavat vähennyksiä pysä-köintipaikkamääriin mm. yhteiskäyttöautojen tai tavanomaista laaduk-kaamman polkupyöräpysäköinnin avulla. Pysäköintitalot mahdollistavat tehokkaan tilankäytön ja maanvaraiset asukaspihat, jolloin pihoilla voi säilyttää tai niille voi istuttaa suurikokoisia puita. Kaavassa on pysä-köintitaloille julkisivuja koskevia määräyksiä. 
Palvelujen ja liiketilojen ja infrastruktuurin riittävyys Palvelujen ja infrastruktuurin riittävyys kts. vastine kaavaluonnos - Ra-kentamisen vaiheistus, aikataulutus ja taloudellinen kokonaisyhtälö. 
Työpaikkojen osalta yleiskaava on määrittänyt Vuosaaressa toimitilojen painopisteeksi Vuosaaren satama-alueen. Satama-alueella on tällä het-kellä tyhjiä toimitilatontteja. Vuosaaren keskustassa kaavoitetaan nykyi-sille tyhjille toimitilatonteille asumista, liiketilaa ja toimitiloja yhdistävää rakentamista. Meri-Rastila on asuntovaltaiseksi määritetty alue, jossa kivijalkaliiketilaa voi olla osana asumista. Rastilan metroaseman ympä-ristö on lähikeskusta, jossa kaupunkirakenne on sekoittuneempi.  
Kaavaratkaisussa uutta liiketilaa syntyy joidenkin asuintalojen kivijal-kaan Meri-Rastilan tien varren olennaisiin solmukohtiin. Liiketilojen kaa-vamääräys on joustava, sillä se antaa mahdollisuuden toteuttaa tilan myös toimisto-, työ- tai palvelutilana. Kullekin tontille, jossa liiketiloja sijaitsee, on määrätty vähintään yhdelle liiketiloista talotekniset järjes-telmät, jotka mahdollistavat ravintolatoiminnan. Liiketilojen näkyvyy-teen, ikkunoiden suuruuteen ja esteettömyyteen on laadittu myös kaa-vamääräyksiä. Työpaikkojen määrän on arvioitu lisääntyvän 100-150:llä. Vuosaaresta on tehty toimitilaselvitys kaavaehdotuksen valmis-telun aikana. 
Kaavaehdotusvaiheessa on laadittu yhdyskuntateknisen huollon tar-kastelut, joiden toteuttaminen varmistaa kapasiteetin riittävyyden. 
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Eri täydennysrakentamismuotojen ekologisuus Meri-Rastilan tonteille on tehty erilaisia tarkasteluja täydennysrakenta-misen vaihtoehdoista. Myös korottamista on tutkittu. Useimpien tonttien kohdalla on todettu, että täydennysrakentaminen purkamatta ei ole mahdollista tai järkevää tilanpuutteen ja olemassa olevien rakennusten massoittelun vuoksi. Myös olemassa olevien rakennusten rakennustek-niikka tekisi korottamisesta haasteellista. Purkaminen mahdollistaa mo-nilla tonteilla jopa neljä kertaa tehokkaamman tilan käytön nykytilantee-seen verrattuna. 
Rakennusten purkamisesta ja uusien rakentamisesta aiheutuu hiilidiok-sidipäästöjä, mutta samanaikaisesti mahdollistetaan uusi asuinrakenta-minen ilman merkittäviä infrastruktuuri- ja pohjarakentamisen päästöjä. Myös useita palvelurakennuksia puretaan ja uusia rakennetaan, mistä seuraa hiilidioksidipäästöjä. Toisaalta palvelurakennuksia uudistaessa voidaan toteuttaa energiatehokkaampia ja tilaratkaisuiltaan tehokkaam-pia ja joustavampia ratkaisuja, jolloin energiankulutus on suhteessa käyttäjämäärään pienempää. Lisäksi tilojen ympärivuorokautinen ja –viikkoinen käyttö on mahdollista toteuttaa toimivammin.  
Osa asuintonteista on määrätty toteutettavaksi puurakenteisina, mikä vähentää verrannollisesti rakentamisesta aiheutuvia päästöjä perintei-seen rakentamiseen verrattuna. Alueella tapahtuva puiden kaataminen sekä maaperän muokkaaminen pienentävät hiilinielujen määrää. Pihat on kuitenkin pääosin suunniteltu maanvaraisina, mikä mahdollistaa osin suurikokoisen kasvillisuuden istuttamisen tai säilymisen, sekä maaperän toimimisen nieluna. Vihersuunnittelua ja/ tai pihojen kasvilli-suuden säilymistä on ohjattu myös viherkertoimella ja osin kaavamää-räyksillä. Meri-Rastilan tien uudistaminen mahdollistaa nykytilannetta paremmat kasvuolosuhteet katupuille, josta on myös istutettavan puuri-vin kaavamääräys. 
Kaavahankkeella tuetaan kestävää liikkumista ja vähäpäästöisen liiken-nejärjestelmän käyttöä toteuttamalla tiivistä kaupunkirakennetta. Uuden rakentamisen ekologisuutta ohjataan hyödyntämään uusiutuvaa ener-giaa. 
Purkamisen vaikutukset kaupunkikuvaan Kaavamuutos vaikuttaa merkittävästi Meri-Rastilan kaupunkikuvaan. Uusi rakentaminen on tehokkaampaa kuin olemassa oleva. Alueella on kuitenkin tunnistettu tiettyjä ominaispiirteitä, joita toteutetaan uudenkin rakentamisen suhteen. Uusi rakentaminen sopeutuu olemassa olevaan ympäristöön mm. porrastuvan ja pistemäisen massoittelun avulla, pol-veilevana massoitteluna, sekä julkisivumääräyksin, jotka määrittävät väri- ja materiaalivalintoja. Asemakaavoituspalvelu ja kaupunginmuseo ovat keskustelleet, että alue tullaan todennäköisesti dokumentoimaan ennen muutosta. 
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Asumisen hallintamuotojen muuttaminen purkaen Kaavahankkeeseen sisältyvät purkavan uusrakentamisen hankkeet ovat kaupungin omistamilla tonteilla. Purkuhankkeen toteutuessa vuok-rasopimus kaupungin kanssa päättyy ja kaupunki tekee maanluovutuk-sen voimassa olevin periaattein. 
Liikenneratkaisut 
Kts. kohta luonnosvaiheen vastineet - liikennesuunnitelma 
Rakentamisen aikaiset häiriöt ja viestintä Rakentamisen aikaisten häiriöiden minimointi ja ajantasainen tiedotta-minen on erittäin tärkeää alueen kehittyessä pitkän aikajänteen aikana. Yksi ratkaisu on toteuttaa puistojen, katujen ja tonttien rakentamista toi-siinsa kytkeytyvinä osina niin, että häiriö on kerralla yhdessä kohdassa asuinaluetta. Rakentamisen vaiheistamisen ja tiedottamisen suunnitte-lua edistetään kaavoituksen edetessä ja sen jälkeen. 

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 12.10.–10.11.2020 
Viranomaisten lausunnot  

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julki-sesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat me-luun ja ilmanlaatuun, luonnonsuojeluun, vesijohto- ja kaukolämpöjohto-linjauksiin, viheralueiden pienentymiseen, rakennuskannan purkami-seen, pysäköintitalon sijoittamiseen koulun toimipisteen viereen sekä pysäköinnin aiheuttamiin kustannuksiin. 
Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:  
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)  
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
 Helen Oy 
 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / kaupunginmuseo 
 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 
Lisäksi seuraavat tahot ilmoittivat, ettei heillä ole lausuttavaa: sosiaali- ja terveystoimiala, Helen Sähköverkko Oy ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). Museovirasto ilmoitti, että alueellisten vastuumu-seoiden työnjaon mukaisesti lausunnon asiasta antaa Helsingin kau-punginmuseo. 
Viranomaisten lausuntojen johdosta kaavaratkaisuun tehdyt muutokset on käsitelty kaavaselostuksessa kohdassa suunnittelu- ja käsittelyvai-heet. 
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Vastineet viranomaisten lausuntoihin  
meluun ja ilmanlaatuun (ELY)  

Vaikka kaavaratkaisun massoittelu eroaa jonkin verran aikaisemmasta suunnitteluvaiheesta, jossa meluselvitys on laadittu, luovat kaavaratkai-sun melun- ja runkoäänentorjuntaa koskevat määräykset sekä raken-nusten sijoittelu melun suhteen edellytykset terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön toteuttamiselle, eikä niiden täydentämiseen nähdä tar-vetta. Kaavoituksessa tehty arviointi perustuu kaavaselostuksen liit-teenä olevaan meluselvitykseen sekä ilmanlaadun osalta HSY:n tuotta-maan käytössä olevaan ilmanlaatuaineistoon. Kaavaselostukseen on täydennetty maininta koskien ilmanlaatuarvi-ossa käytettyä tietopohjaa. 
luonnonsuojeluun (ELY)  

Luonnonsuojelukysymyksissä asemakaavaa on valmisteltu yhteis-työssä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Lausunnon pohjalta täy-dentämiselle ei ollut tarvetta. 
vesijohto- ja kaukolämpöjohtolinjauksiin (Helen, HSY) 

Helen Oy:n kaukolämpöjohdon siirto on otettu huomioon asemakaavoi-tuksessa ja siirron vaikutukset on esitetty kaavadokumentissa. 
Johtokartta ja kaavatalouslaskenta on päivitetty HSY:n esittämällä ta-valla. Kaavaselostuksen liitekartta vesihuollosta ja kaavatalouslaskenta on päivitetty Meri-Rastilan tiehen rakennettavan uuden jätevesiviemärin perusteella. Tontin 54165/3 liittämisessä yhdyskuntateknisen huollon palveluiden piiriin kaavaratkaisu perustuu tontille 54165/2 tontinluovu-tusehdoissa annettaviin rasitteisiin. Asemakaavassa on merkintä tontti-johtojen ja -kaapeleiden rakentamisesta tontin 54165/2 kautta. 

viheralueiden pienentymiseen, rakennuskannan purkamiseen (kaupunginmuseo) 
Kaupunginmuseon lausunto koskien viheralueiden pienenemistä ks. vastine OAS-vaiheen mielipiteisiin, kohdasta Rakentamisen sijoittumi-nen 
Edelleen rakennuskannan purkaminen, ks. vastine mielipiteisiin, jotka ovat saapuneet kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen, kohdasta Eri täydennysrakentamismuotojen ekologisuus. 

liikenneturvallisuuden huomiointi koulun viereen sijoitettavan pysäköintitalon joh-dosta (kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) 
Meri-Rastilan tien liikennemäärät pysyvät samana riippumatta siitä, si-jaitseeko pysäköintitalo Meri-Rastilan tien pohjois- tai eteläpuolella. Sen takia on ollut tärkeää panostaa liikenneturvallisuuteen koulun ym-päristössä: Risteysalueet ovat korotetut, jalankulkijan ylityskohdissa on 
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keskisaarekkeet ja koulun bussipysäkki on hidastepysäkki, jolloin bus-sin ohi ei pääse sen ollessa pysäkillä. Pysäköintitalon suunnittelussa on tärkeä huomioida liittymän näkemät. Kaavassa rakennusala on si-sennetty tontinrajasta mikä parantaa liittymän turvallisuutta. 
Kaavaratkaisussa alueen asukasmäärä kaksinkertaistuu ja tonttitehok-kuudet kasvavat yleiskaavan ja kaupungin strategian mukaisesti. Muut-tuva ja aiempaa tehokkaampi maankäyttö vaatii tilaa säästäviä ratkai-suja erityisesti pysäköinnin osalta. Rakenteellinen pysäköinti ja eri toi-mintojen pysäköinnin sijoittaminen samoihin pysäköintilaitoksiin on toi-mivin tapa tehostaa pysäköinnin tilantarvetta. 

Muistutukset 
Kaavaehdotuksesta tehtiin 26 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huo-mautukset kohdistuivat asemakaavoitusta ohjaavien kaavatasojen, säädösten, sopimusten ja ohjelmien tulkintaan, luonto- ja virkistysarvo-jen huomiointiin, asukkaiden osallistamiseen, rakentamisen määrään ja vaiheistukseen sekä yleiskaavan tulkintaan ja rakentamiseen ympäröi-villä alueilla, kaupunkikuvaan ja maisemaan, alueiden saavutettavuu-teen, pyöräilyn edistämiseen, palvelujen, liiketilojen ja infrastruktuurin riittävyyteen, sosiaaliseen kestävyyteen, liikennemeluun sekä ilmasto-vaikutuksiin. 
Muistutusten johdosta kaavaratkaisuun tehdyt muutokset on käsitelty kaavaselostuksessa kohdassa Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet. 
Muistutukset aihepiireittäin 
Asemakaavoitusta ohjaavat kaavatasot Osa muistutuksista koski asemakaavan lainmukaisuutta. Yhdessä muistutuksessa esitettiin, että asemakaavaehdotus ei täytä maan-käyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia, joissa mm. edellytetään, että rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia, eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Muistuttaja katsoo, ettei Kallahteen jää muutoksen jälkeen riittävästi asemakaavoille edellytettyjä viheralu-eita ja että Pohjavedenpuiston, Ullaksenpuiston ja Ison Kallahden puis-ton naapurien asuinympäristön laatu heikkenisi niin merkittävästi, ettei asemakaavanmuutos ole MRL 54§ mukainen. Puistojen riittävyyttä ei ole koettu selvitetyn riittävästi. 
Lisäksi esitettiin, että koska suunnittelun alkaessa vuonna 2015 yleis-kaava 2016 ei vielä ollut voimassa, suunnitelmien laatiminen silloisen, vuoden 2002 yleiskaavan mukaisiin kaupunkipuistoihin oli vastoin kau-pungin omia periaatteita eikä asukkailla sen takia voinut olla tietoa, että puistoihin suunnitellaan rakentamista. Muistutuksessa myös esitetään, että asemakaava ei perustu yleiskaavaan vaan muihin ulkopuolisten tahojen asettamiin tavoitteisiin, koska asemakaavoitus alkoi yleiskaa-van päivityksen ollessa käynnissä. 
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Kaavaehdotus nähdään myös kansainvälisten yleissopimusten vastai-sena. Pohjavedenpuiston nähdään täyttävän luonnonsuojeluin yleiset edellytykset luonnonsuojelualueen perustamiseksi, mikä olisi pitänyt arvioida asemakaavoituksen yhteydessä. 
Asemakaavassa nähdään ristiriitoja yleiskaavan luonto- ja viheralueita käsittelevien toivomusponsien kanssa sekä yleiskaavan toteuttamisoh-jelman kanssa, samoin maakuntakaavan viherverkostojen ja yleiskaa-van teemakartassa esitetyn Pohjavedenpuiston kautta merkityn kehitet-tävän metsäverkostoyhteyden kanssa. Myös alueella vireillä olevien muiden suunnitelmien, Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden ja Vuosaaren aluesuunnitelman, nähdään ajavan tavoitteita, jotka eivät ole yhteneviä tämän asemakaavan kanssa. Lisäksi esitetään, ettei ase-makaavan eri käsittelyvaiheissa annettuja jatkosuunnitteluohjeita ole noudatettu riittävästi. 
Luonto- ja virkistysarvojen huomiointi sekä sosiaalinen kestävyys 
Useissa huomautuksissa oltiin huolissaan rakentamisen vaikutuksista alueen luonto- ja virkistysarvoihin. Rakentamisen nähtiin uhkaavan kaupunginosan yhtenäisiä rannan suuntaisia ja pohjoisesta Kallahden-niemeen yhdistyviä viherverkostoja, jotka ovat merkittäviä sekä ekologi-sesti että virkistyksen näkökulmasta. Laajat yhtenäiset viheralueet ko-ettiin voimakkaasti Vuosaarelle leimalliseksi piirteeksi ja vetovoimateki-jäksi. Viheralueiden merkitys asukkaiden hyvinvointiin tuotiin esille, sa-moin kuin viheralueiden merkitys hiilinieluina ilmastonmuutoksen tor-junnassa. Toisaalta toivottiin, ettei uudistuksen myötä puistoja virikkeel-listetä liikaa, vaan jätetään tilaa luonnontilaisille alueille. Viheryhteyttä ehdotettiin parannettavaksi rakentamalla leveä viherkansi Pohjaveden-puistosta Vuotien ja metroradan yli. 
Monissa huomautuksissa tuotiin esiin, kuinka erityisesti Pohjaveden-puisto ja Ullaksenpuisto pienentyvät rakentamisen seurauksena liikaa. Pohjavedenpuistoon ja Ison Kallahden puistoon esitettyjä kortteleita tu-lisi pienentää tai poistaa kokonaan, jotta metsää ja arvokasta niittyalu-etta saadaan säilytettyä. Pohjavedenpuiston eteläreunan rakentamista haluttiin vähentää ja Jiippiaukion kohdalla viheryhteyttä pidettiin liian kapeana. Halkaisijanpolun paikallista ekologista yhteyttä toivottiin vah-vistettavan. Uuden ulkoilupolun rakentamista Ison Kallahden puiston kalliomaastoon kritisoitiin. Myös nykyisen esteettömän luontopolun jää-mistä rakentamisen alle Pohjavedenpuistossa pidettiin huonona ratkai-suna. 
Metsien ja viheralueiden kulutuksen nähtiin useissa huomautuksissa kasvavan haitallisesti niiden pienentyessä ja asukasmäärän kasva-essa. Viheralueet nähtiin alueen voimavarana, joka tasapainottaa seg-ragaatiokehitystä ja epäiltiin että uusi rakentaminen ei toimi eriarvoi-suutta ehkäisevästi, vaan päinvastoin lisäävän alueen turvattomuutta ja levottomuutta. 
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Ympäristövaikutusten arviointia ja luontoselvityksiä pidettiin puutteelli-sina ja esitettiin, että niitä tulisi tarkentaa ja arvioida vaikutuksia ny-kyistä laajemmin tai laatia erillinen ympäristövaikutusten arviointimenet-tely (YVA). Kritisoitiin sitä, että kaikkia eri vaiheissa laadittuja Metso-selvityksiä ei ole nähtävillä kaupungin karttapalvelussa tai kaupungin avoimessa luontotietojärjestelmässä. Yhdessä muistutuksessa esitet-tiin, että alueella on useita direktiivitasoisesti suojeltuja sekä uhanalai-sia lajeja, joita ei ole mainittu asemakaavan aineistoissa puutteellisten luontoselvitysten takia. Mm. liito-orava-, lepakko- ja kääpäselvitystä ja laajempia metsäverkosto- ja lintuselvityksiä ehdotettiin tehtäväksi. Jois-sain huomautuksissa esitettiin, että kaavan luontoselvityksissä suhtau-dutaan vähättelevästi uhanalaisen lahokaviosammalen esiintymisaluei-siin, tai että johtopäätökset tehdyn selvityksen pohjalta ovat vääriä ja rajaukset keinotekoisia, eikä suunnitelmiin ole tehty niiden pohjalta tar-vittavia muutoksia. 
Eräissä muistutuksissa esitettiin, että kaavaselostuksen pohjavesikar-tan lähde merkitty puutteellisesti ja että rakentamisen vaikutusta pohja-vesiin ei ole riittävästi selvitetty. Ison Kallahden puiston reunoja ei pi-detty maaperän kosteusolosuhteiden takia hyvänä rakennuspaikkana 
Asukkaiden osallistaminen 
Huomautuksissa esitettiin, että Kallahden asukkaita ei ole kuultu lain edellyttämällä tavalla. Kaavan nimeäminen Meri-Rastilan itäosan ase-makaavaksi ja siinä käsiteltävien alueiden nimittäminen Meri-Rastilan puistoiksi on ollut harhaanjohtavaa, sillä kaava-alueella on myös Kal-lahden osa-alueeseen kuuluvia alueita. Tuotiin esille myös, että asuk-kailla ei ole ollut tietoisuutta puistoon rakentamisesta, kun uusi yleis-kaava on ollut rinnakkain valmisteilla asemakaavan kanssa. Epäiltiin, että maahanmuuttajataustaisilla asukkailla ei ole ollut riittäviä vaikutus-mahdollisuuksia kaavaprosessin aikana, eikä Pohjavedenpuiston kumppanuuskaavoitushankkeessa ole kuultu asukkaita yhtä kattavasti kuin muun kaavoituksen osalta. Muutamassa huomautuksessa esitet-tiin, että lahokaviosammalselvityksen tulokset eivät ole olleet tiedossa vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus hankkeessa on joissain huomau-tuksissa koettu epäonnistuneeksi, koska asukkaiden mielipiteitä ei ole täysimääräisesti otettu huomioon kaavan sisällössä. Toisaalta todettiin myös, että hankkeessa on ollut paljon vuorovaikutusta ja se on vaikut-tanut positiivisella tavalla asemakaavan sisältöön. 
Rakentamisen määrä ja vaiheistus sekä yleiskaavan tulkinta ja rakenta-minen ympäröivillä alueilla 
Useassa huomautuksessa oltiin sitä mieltä, että kaupungin asuntotuo-tantotavoitteet ovat liian suuria ja että asemakaavassa on liikaa uutta asuntorakentamista. Kokonaiskerrosalan esitettiin kasvaneen huomat-tavasti luonnosvaiheesta. Kortteleita 54112, 54165 ja 54166 toivottiin poistettavan kaavaehdotuksesta, jotta Kallahden osa-alueelle jää riittä-västi viheralueita. Myös korttelin 54246 toteuttamisesta haluttiin luopua, 
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sillä kohdalla sijaitsee arvometsän lisäksi lahokaviosammalkuvio. Kort-telia 54245 pidettiin tarpeettomana rakentamisena puistoon. Nykyisten metsäalueiden sijaan rakentamista ehdotetaan niityille, pelloille, jouto-maille, pienteollisuusalueille, Vuosaaren golfkentälle ja Östersundo-miin. Vuotien kattamista ja sen päälle rakentamista esitettiin vaihtoeh-tona Meri-Rastilan itäosan täydennysrakentamiselle. 
Kaupunkikuva ja maisema 
Muistutuksissa oltiin huolestuneita kaupunkikuvan ja maiseman muu-toksista, joita rakentamisesta seuraa. Pohjaveden puiston rakennusten arkkitehtuuria ei pidetty paikkaan sopivana ja alueelle kaivattiin erityi-sesti laadukasta arkkitehtuuria. Ongelmallisina esille nostettiin myös Meri-Rastilan maiseman muutos mereltä, Vuotien sisääntuloväylän rin-teeseen pengerretty pysäköintilaitos, Pohjavedenpuiston muutokset, joista erityisesti näköalapaikan häviäminen Pohjavedenpuiston laella, Litorina-meren rantakivikon osittainen häviäminen ja kivilouhosalueiden jääminen uusien asuinkorttelien taakse, Leikosaarentien varren metsäi-sen osan väheneminen, entisen Kallvikintien alkuperäisen linjauksen osittainen häviäminen ja Merilahdentien koulun päädyn jääminen uu-den, korkeamman pysäköintitalon taakse. Pysäköintitalojen toteutuksen laatu arvelutti ja niitä toivottiin madallettavan. Joissain muistutuksissa koettiin, että esitetty suunnitelma on ristiriitainen Meri-Rastilan alkupe-räisten suunnitelmien mittakaavan, luonnonläheisyyden ja väljyyden kanssa. Muistutuksissa kritisoitiin myös rakennusten korkeutta ympäris-töönsä nähden ja haluttiin perusteluja erityisesti korttelin 54246 ker-rosmäärän lisäykseen luonnosvaiheesta. 
Alueiden saavutettavuus sekä palvelujen ja liiketilojen riittävyys 
Alueen joukkoliikenteen kehittämistä pidettiin tärkeänä, jotta olisi mah-dollista elää alueella ilman omaa autoa. Pohjavedenpuiston korttelei-den puolen kilometrin etäisyyttä lähimmästä runkoliikenteen bussi-pysäkistä pidettiin liian suurena, eikä sen nähty edistävän julkisen lii-kenteen ja kestävien liikennemuotojen käyttöä. Kallahdenniementien koulun viereisen bussipysäkin poistoa pidettiin huonona ratkaisuna. Ali-kulku Meri-Rastilan tien ali haluttiin säilyttää liikenneturvallisuussyistä. Yksi muistuttaja epäili, ettei Vuosaaren joukkoliikenteen palvelutaso voi kasvaa riittävästi, koska saaristoratikan toteutus on epävarmaa. 
Muistutuksissa arveltiin, että asukasmäärän kasvu aiheuttaa nykyisten palvelujen, erityisesti terveyspalveluiden saatavuuden heikkenemistä ja julkisen liikenteen ruuhkautumista.  
Pysäköinnin määrä, pysäköintitalot ja liikenneturvallisuus 
Usea muistuttaja kiinnitti huomiota koulun vieressä sijaitsevan pysä-köintitaloon ja sen vaikutuksiin liikenneturvallisuuteen koulun läheisyy-dessä, ja tästä toivottiin myös tarkempaa selvitystä turvallisuuden ja il-manlaadun näkökulmasta. Kritisoitiin myös sitä, että uusien asuinra-
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kennusten pysäköintipaikat eivät sijaitse tonteilla vaan erillisissä pysä-köintitaloissa. Uusien autopaikkojen määrää pidettiin ylimitoitettuna ja koettiin, että asemakaavassa suositaan yksityisautoilua. 
Pyöräilyn edistäminen 
Vuotien suuntaisen pyörätien sujuvuus Spinnupolun kohdalla herätti epäilyitä. Yhdessä muistutuksessa muistutetaan pyöräilyliikenteen ta-voiteverkosta, jossa saaristoratikan reittiä kulkeva baana yhdistyy Vuo-tien suuntaisen baanan kanssa Pohjavedenpuiston pohjoiskulmassa. Tätä reittiä ei ole esitetty asemakaavaehdotuksessa. 
Liikennemelu 
Muistutuksissa esitettiin, että Vuotien varren pysäköintitalon rakentami-nen ja kuusiaidan pieneneminen Vuotien reunalla lisäisivät liikenneme-lua molemmin puolin Vuotietä, myös pohjoispuolen pientaloalueella, ja lisäisivät haitallisten pienhiukkasten kulkeutumista asuinkortteleihin. Uusien rakennusten uskottiin lisäävän ja voimistavan Vuotieltä kantau-tuvaa melua Meri-Rastilaan. 
Ilmastovaikutukset 
Suunnitelmissa nähtiin ristiriitoja kaupungin hiilineutraaliustavoitteen (HNH2035-toimenpideohjelma) kanssa, sillä rakentamisessa viheralu-eille metsän hiilinielua poistuu eikä puustoisia alueita täysimääräisesti säilytetä. Myös purkamista pidettiin huonona ratkaisuna, kun tavoit-teena on ilmastopäästöjen vähentäminen. Lisäksi tuotiin esiin, etteivät rakennuksen ole vielä teknisen käyttöikänsä päässä. Muutamassa muistutuksessa kritisoidaan purkamisesta aiheutuvien päästöjen laskel-mien puutetta. 

Vastineet muistutuksiin aihepiireittäin 
Asemakaavoitusta ohjaavat määräykset ja kaavatasot Asemakaavan muutos on laadittu huomioiden asemakaavoitusta ohjaa-vat kaavatasot ja säädökset. Kaavaratkaisu täyttää maankäyttö- ja ra-kennuslain edellyttämät asemakaavan sisältövaatimukset. Asema-kaava on laadittu siten, että sen avulla luodaan edellytykset terveelli-selle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettuun ympäristöön ja luonnonympäristöön liittyviä erityisiä arvoja alueella ei hävitetä. Kaa-varatkaisu perustuu alueen nykyisten laatua kohottavien piirteiden vah-vistamiseen ja suunnitteluratkaisuja on tarkennettu pitkän ja vuorovai-kutteisen suunnitteluprosessin aikana useita kertoja. Kaavoitettavalla alueella ja sen lähiympäristössä on viheralueiden pienenemisenkin jäl-keen riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita sekä nykyisille että uusille asukkaille. Vaikka kaupunkiuudistuksen myötä elinympäristö muuttuu, eivät asemakaavasta seuraavat muutok-set aiheuta elinympäristön laadun merkityksellistä heikkenemistä. Meri-
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Rastilan täydennysrakentaminen on kaupungin strategian ja yleiskaa-van mukaista kaupunkiympäristön kehitystä. 
Osa muistutuksissa mainituista sopimuksista ja selvityksistä on sellai-sia, että ne huomioidaan kansallisessa lainsäädännössä tai ylemmillä kaavatasoilla, joiden kautta niiden yleisten tavoitteiden huomiointi sisäl-tyy asemakaavoitukseen. Kansainväliset sopimukset on otettu osaksi suomalaista lainsäädäntöä ja niistä johtuvat velvoitteet sisällytetään sitä kautta asemakaavoihin. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita on useita ja niitä painotetaan eri asemakaavoissa kyseiseen paikkaan luonteenomaisella tavalla. Tässä asemakaavaratkaisussa on painotettu valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista erityisesti yhdyskuntara-kenteen eheyttä suurilla kaupunkiseuduilla sekä edellytysten luomista riittävälle ja monipuoliselle asuntotuotannolle, mutta myös virkistyskäyt-töön soveltuvien alueiden riittävyyttä ja viheralueverkoston jatkuvuutta. Koska alueella on voimassa yleiskaava, niin maakuntakaavalla ei ole suoraa ohjaavaa vaikutusta. Maakuntakaavan tavoitteet on sisällytetty yleiskaavaan.  
Myös viheralueiden osalta kaavaratkaisun laatimista on ohjannut voi-massa oleva yleiskaava, ja sen kautta ylempien tasojen säätely. Vaikka yleiskaavan toivomusponsilla ei ole yleiskaavaan verrattavaa oikeudel-lista painoarvoa, on alueen täydennysrakentamista tutkittu lähtökohtai-sesti yleiskaavan toivomusponnen mukaisesti: olemassa olevaa kau-punkirakennetta täydennetään Meri-Rastilassa ensisijaisesti tonttikoh-taisen täydennysrakentamisen keinoin. Yleiskaavan 2016 ja sen liite-karttojen mukaisia viheryhteyksiä on tutkittu ja tarkennettu kaavatyön yhteydessä paikallisesti Metsä- ja puustoisen verkoston oppaassa (2019), jossa koko Vuosaaren lounaisosa on ollut erillisenä tapausesi-merkkinä. Meri-Rastilan itäosan asemakaavan ratkaisut perustuvat tä-hän selvitykseen, ks. myös kohta Luonto- ja virkistysarvojen huomiointi sekä sosiaalinen kestävyys. 
Paikalliset suunnitelmat, kuten Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteet ja Vuosaaren aluesuunnitelma perustuvat samoihin lähtötietoihin ja läh-tökohtiin kuin kaavahanke, eivätkä ole ristiriidassa kaavaratkaisun kanssa.  
Yleiskaavan toteuttamisohjelman tulkinta: ks. vastine mielipiteisiin, jotka ovat saapuneet kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen, koh-dasta Rakentamisen määrä ja vaiheistus sekä yleiskaavan tulkinta ja rakentaminen ympäröivillä alueilla 
Luonto- ja virkistysarvojen huomiointi sekä sosiaalinen kestävyys Koko asemakaava-alueen viherverkosto vaikutusalueineen on kaavaa laadittaessa tutkittu ja osoitettu kaavaratkaisussa sekä virkistyksen että ekologian näkökulmasta yhtenäisenä ja koko kaupungin laajuiseen vi-herverkostoon liittyvänä Metsä- ja puustoisen verkosto -oppaan (2019) mukaisesti. Alueen viherverkostolla on selkeä hierarkia, jossa kaupun-ginosan sisäinen paikallinen verkosto liittyy etelärannan alueelliseen viheryhteyteen ja Vartiokylänlahden runkoyhteyteen ja sen ydinmetsiin. 



   71 (78)  

  

Verkoston paikallisilla, alueellisilla ja runko-osilla on kaupunkitasoisesti määritellyt tavoitteet. Alueen lähimetsät, kuten Pohjavedenpuisto, eivät ole ydinmetsiä Metsä- ja puustoisen verkosto -oppaan määrittelyn mu-kaisesti. Kaava-alueen ratkaisuilla säilytetään em. verkostomaisen ra-kenteen lisäksi puistojen metsäinen yleisluonne, vaikka niiden pinta-ala reunoilta pienenee ja viheraluepalvelut vievät hieman enemmän pinta-alaa. Alueidentiteetin vaalimisen lisäksi kaava-alueelle esitetyillä ratkai-sulla on pyritty kokonaisuutena muistutuksissakin mainittuun luontoym-päristön monipuolisuuteen sekä kulutuksen ohjaamiseen. Vuosaaren Helsingin mittakaavassa poikkeuksellisen suuri viheralueiden osuus (noin 37% pinta-alasta) ja säilyy kaiken yleiskaavassa suunnitellun ra-kentamisen toteutuessakin suurempana kuin muualla Helsingissä (noin 35 %). Meri-Rastilan ja Kallahden alueella on kaavaratkaisussa useita toisiinsa kytkeytyviä, suuria viheralueita, mm. Ison Kallahden puisto, Ullaksenpuisto, Kallahdenniemi, Mustankivenpuisto, Pohjavedenpuisto, Haruspuisto ja luonnonsuojeluohjelmassa oleva laaja Meri-Rastilan metsäalue. 
Yleiskaavan teemakartan viheryhteyksiä tarkentavassa oppaassa (ks. edellä) on todettu, että kaava-alueen sisäiset yhteydet ovat merkityk-seltään paikallisia, ja voivat muodostua puuriveistä tai -ryhmistä urbaa-nissa ympäristössä. Kaavaratkaisussa viheryhteyksiä on kuitenkin py-ritty leventämään tiiveimmin rakentuvassa kaupunkitilassa puustoa li-säämällä ja Jiippikujan aukion leveyttä kasvattamalla. Halkaisijanpolun paikallista ekologista yhteyttä on vahvistettu tarkistetussa asemakaava-ehdotuksessa lisäämällä sen varteen merkintä kasvillisuuden ja puus-ton säilyttämisestä ja istuttamisesta. Yhteyksien säilyttäminen ja vah-vistaminen on osa asemakaavasta seuraavaa jatkosuunnittelua, mutta se on huomioitu kaavan liiteaineiston puistojen yleissuunnitelmassa ja on toteutettavissa myös matalana kasvillisuutena. Paikallisen viherver-koston kehittämistä vihersillan avulla on käsitelty jo mielipiteissä, jotka ovat saapuneet kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen ja vastine löy-tyy kohdasta Kaavan aiheuttamat muutokset viheralueisiin ja vaikutus pohjaveteen. Yhteyden kehittämismahdollisuudet pohjoiseen Vuotien yli säilyvät jatkossa, vaikka Pohjavedenpuistoon rakentaminen kaven-taa viheryhteyttä ja vaikka kaavamuutoksen lähtökohtana onkin Metsä- ja puustoisen verkoston mukainen verkostorakenne, joka ei perustu kansiratkaisuun.  
Ison Kallahden puiston niityn pinta-alan pienenemisellä ei ole katsottu olevan merkittäviä vaikutuksia laajemman niittyverkoston kannalta, kun puisto pääosin tulee jatkossakin säilymään avoimena. Harbonkadun varren korttelia on muutettu kaavaluonnosvaiheen jälkeen vastaamaan paremmin puiston kulttuurihistoriallisen maiseman ja avointen näky-mien säilymiseen pienentämällä korttelin alaa. 
Jatkossa voimakkaasti kasvava asukasmäärä kasvattaa myös viheralu-eiden käyttöpainetta ja edellyttää tarkempaa viheralueiden suunnitte-lua. Siksi viheralueiden luonne Meri-Rastilassa tulee joltain osin myös muuttumaan. Kasvavan kulutuksen ohjaaminen ratkaistaan tarkemmin 
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puistosuunnitelmissa, mutta se on otettu huomioon jo asemakaavoituk-sessa viheralue- ja virkistyspalveluiden monipuolistamisen vaatimina tilavarauksina. Uusilla viheralueiden toiminnallisemmilla osilla ja avoi-milla kohtaamispaikoilla on myös sosiaalisen tasa-arvon ja segregaa-tion näkökulmasta positiivinen vaikutus. Uudella rakentamisella ja tä-hän liittyvällä julkisten ulkotilojen parantamisella on usein vaikutusta myös alueen viihtyisyyteen ja näin asuntojen arvon nousuun ja alueen turvallisuuden parantumiseen. Paikallisesti rakentaminen aiheuttaa myös heikennyksiä nykyisiin puistoreitteihin. Koska Pohjaveden puiston pinta-ala pienenee, osa nykyisistä reiteistä poistuu. Pohjavedenpuiston pohjoisimpien kortteleiden rakentaminen katkaisee nykyisen kallioalu-etta ympäröivän yhtenäisen esteettömän reitin, mikä on heikennys ole-vaan tilanteeseen nähden osalle käyttäjistä. Kokonaisuutena aluetta on kehitetty tasapainottelemalla toiminnallisten ulkotilojen ja metsäympä-ristön säilyttämisen suhteen monimuotoisuutta vaalien. 
Asemakaava perustuu luontotietojärjestelmän tietoihin, joita Helsinki pitää jatkuvasti yllä selvitysten kautta. Asemakaavaratkaisulla ei ole katsottu olevan niin merkittäviä vaikutuksia ympäristöönsä, että YVA-menettely olisi tarpeellinen tai tilanteessa tavanomainen. Asemakaavan luontovaikutukset on arvioitu kaupunkiympäristön toimialan asiantunti-joiden toimesta kaavaselostuksessa. Alueen luontovaikutusten arvioin-tia on täydennetty asemakaavaprosessin aikana kaupunkiympäristölau-takunnan päätöksen mukaisesti lahokaviosammaleen osalta, ja tulok-set on huomioitu yhteistyössä ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa. Lahokaviosammalselvitys on ollut osa asemakaavan nähtävillä olevaa aineistoa. 
Asemakaava-alueella ei ole Helsingin luontotietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan suojeltuja tai uhanalaisia lajeja, joita ei ole mainittu asemakaavaselostuksessa. Alueen arvokkaita luontokohteita ovat Kal-lahdenniemen tärkeä lepakkoalue, Pohjavedenpuiston muinaisrantaki-vikko ja vanhat kivilouhokset ja Ole Kandelinin puiston ja Ison Kallah-den puiston arvometsät. Lisäksi vuoden 2018 inventoinnissa uhanalai-siin luontotyyppeihin alueella on lisätty Kallvikin lehto Ullaksenpuis-tossa. 
Alueen arvometsiä on kartoitettu kaavatyön yhteydessä, minkä vuoksi lisäselvityksen METSO-alueet eivät ole yhteismitallisessa Helsingin luontotietojärjestelmässä. Paikallisen selvityksen tulokset on esitetty kaavan aineistona. Näissä alueella tehdyissä uusimmissakaan inven-toinneissa ei ole todettu metsälain mukaisia erityisen tärkeitä elinympä-ristöjä. Asemakaavalla ja rakentamisella ei ole katsottu olevan merkittä-viä vaikutuksia Kallahdenharjun luonnonsuojelualueeseen tai laajem-paan Natura-alueeseen. Luonnonsuojelualueita perustetaan Helsin-gissä yleiskaavan kaupunkiluonto-teemakartan luonnonsuojeluohjel-man mukaisesti. Luonnonsuojeluohjelmaan on sisällytetty alueet, joi-den on arvioitu täyttävän edellytykset luonnonsuojelualueille. Kartoitet-tujen luontoarvojen pohjalta suojelualueiden lisäämiselle ei ole löydetty kaava-alueella erityisiä perusteita.  
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Pohjavesialueen huomioimisesta kaavaratkaisussa: ks. vastine mielipi-teisiin, jotka ovat saapuneet kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen, kohdasta Kaavan aiheuttamat muutokset viheralueisiin ja vaikutus poh-javeteen. Vesitasapainon huomioiminen on jatkosuunnittelussa ratkais-tava asia, eikä lähtökohtaisesti estä rakentamista alueelle. Asemakaa-vaan sisältyy määräys, joka edellyttää, että rakentaminen ei saa aiheut-taa pohjaveden likaantumista, pinnan alenemista tai virtauksen vähe-nemistä. Lisäksi pohjavesialueelle rakennettaessa tulee laatia ja hyväk-syttää pohjaveden hallintasuunnitelma. Ajantasainen tieto vedenhan-kinnalle tärkeistä pohjavesialueista on saatavissa valtion ympäristöhal-linnon internet-sivuilta, jossa esitetty rajaus vastaa kaavaselostuksessa esitettyä. Pohjavesialueet on lisäksi esitetty mm. Helsingin karttapalve-lussa. Pohjavettä koskevat EU-direktiivit on pantu täytäntöön kansalli-sella lainsäädännöllä, joka ohjaa alueiden käytön suunnittelua, ja jotka on otettu huomioon alueen asemakaavoituksessa ja yleisesti pohjave-sialueelle rakentamisessa. 
Ison Kallahden puiston ohjeellinen ulkoilureitti (ul) toteutetaan kaava-
merkinnän mukaisesti ”maastoon sopeutettuna ratkaisuna”. 
Asukkaiden osallistaminen Kallahden asukkaiden riittävä kuuleminen, kaavahankkeen nimeämi-nen Meri-Rastilan itäosaksi sekä maahanmuuttajataustaisten asukkai-den tiedottaminen: ks. vastine mielipiteisiin, jotka ovat saapuneet kaa-valuonnoksen nähtävilläolon jälkeen, kohdasta Asukkaiden osallistami-nen. 
Yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 12/2018) valmistelu on aloitettu vuonna 2012 ja yleiskaavaluonnos on ollut päätöksenteossa ja nähtä-villä vuoden 2014 lopussa. Sen lisäksi, että Meri-Rastilan kaavahank-keen tiedotus ja vuorovaikutus on tehty asianmukaisella, laajasti asuk-kaita osallistavalla tavalla useissa eri vaiheissa, on asukkailla ollut mahdollisuus tutustua yleiskaavan valmisteluun, jossa myös viestintä ja vuorovaikutus on tehty asianmukaisella tavalla laajamittaisesti valmis-telun aikana. 
Kumppanuuskaavoitus on toteutettu osana koko alueen kaavaproses-sia ja hankkeiden suunnittelu on vuorovaikutettu yhtä kattavasti ja mo-nivaiheisesti kuin koko kaavakokonaisuus. 
Lahokaviosammalselvitys on ollut osa asemakaavaehdotuksen nähtä-villä olevaa aineistoa. 
Rakentamisen määrä ja vaiheistus sekä yleiskaavan tulkinta ja rakenta-minen ympäröivillä alueilla 
Rakentamisen määrä: ks. vastine mielipiteisiin OAS-vaiheessa - Ra-kentamisen määrä. 
Vuotien kattaminen: ks. vastine kohdasta OAS-vaihe - Rakentamisen sijoittuminen. 
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Asemakaavoitusta ohjaa yleiskaava, jossa määritellään mm. eri aleuiden maankäyttöä, tärkeimpiä liikenneyhteyksiä ja keskustojen si-jaintia ja merkitystä suhteessa toisiinsa. Rakentamisen paikat kaupun-gin sisällä määritellään yleiskaavassa, jossa kaupunkia tarkastellaan kokonaisuutena. Yleiskaavan pääperiaate on kestäviin liikkumismuotoi-hin tukeutuva kaupunkirakenne, jolloin raideliikenteen tukeutuva raken-taminen on yleiskaavan mukaista maankäyttöä. Näin ollen Meri-Rasti-lan ja Kallahden länsiosan alueella on hyvän saavutettavuutensa ansi-osta paljon asuinrakentamispotentiaalia. Yleiskaava mahdollistaa Hel-sinkiin 860 000 asukasta ja 560 000 työpaikkaa vuonna 2050. Tämän saavuttamiseksi kaupunki kasvaa ja tiivistyy kaikissa kaupunginosissa. 
Jatkossakin Vuosaaressa on jokaisesta asunnosta alle 300 metrin matka lähimpään puistoon tai metsään. Suurin kaavan luontoon ja vi-heralueisiin aiheuttama vaikutus on viheralueiden määrän vähenemi-nen, jonka vaikutusta lieventää se, että Vuosaaressa viheralueita on runsaammin kuin muualla Helsingissä myös yleiskaavan rakentamispo-tentiaalin toteuduttua. Kaavaratkaisu mahdollistaa jatkossakin viherra-kenteen ydinrungon säilymisen ja kytkeytymisen, ja viherrakenteen rooli on kaava-alueella jatkossakin merkittävä. Kaavaratkaisuilla mah-dollistetaan myös viheralueiden toiminnallinen kehittäminen virkistyk-sen kannalta, millä on positiivisia vaikutuksia hyvinvointiin, alueidenti-teetin rakentumiseen ja kasvavan kulutuksen lieventämiseen.  
Kaupunkikuva ja maisema Rakentamisen myötä Pohjavedenpuiston siluetti tulee muuttumaan me-reltä katsottuna, mutta näköalapaikkoja meren suuntaan myös säilyy kaava-alueella. Kaikkiaan Pohjavedenpuiston maisemaan rakentami-nen vaikuttaa voimakkaasti, vaikka metsäinen yleisluonne ja virkistys-reitistö tulevat alueella säilymään. Ullaksenpuistossa muutokset ovat vähäisempiä ja rakentaminen tulee muuttamaan vain puiston pohjoi-sinta osaa, Meri-Rastilan tien ympäristöä ja Pohjavedenpuiston välisen yhteyden luonnetta. Vuotien ympäristö tulee muuttumaan Halkaisijan-tieltä itään päin ja koko Pohjavedenpuiston kohdalta: kaupunkimaisema työntyy jatkossa kuilumaiseen tieympäristöön ja uusi korkeampi raken-taminen kytkee aluetta Kallahden kaupunkirakenteeseen. Vuotien penkkaan sijoitettava pysäköintitalo sovitetaan kaavaratkaisussa maas-toon ja Vuotien maisema-arkkitehtuuriin kivikorein, porrastuvalla mas-soittelulla ja kasvillisuudella. Vuotien ympäristökokonaisuus valopylväi-neen säilyy. Pohjavedenpuiston rakennusten arkkitehtuuri noudattaa samoja periaatteita kuin koko kaava-alueella ja Meri-Rastilan länsiosan kaava-alueella, eli on yleisilmeeltään vaalean sävyistä, mikä kytkee sen osaksi vuosaarelaista kaupunkikuvaa. Rakennusten kaupunkikuvallista laatua lisäävät kaavamääräykset mm. julkisivumateriaaleista, kattote-rasseista ja parvekkeiden arkkitehtuurista. Rakennusten pistemäinen massoittelu puistojen suuntaan tuo vehreyttä rakennusten väleihin ja näköyhteyden pihojen ja puiston välille.   
Ullaksenpuiston ja Pohjavedenpuiston välistä nykyistä alikulkua ympä-röivä puustoinen osa on voimassa olevassa asemakaavassa katualu-etta, ja sen arvo perustuu pääosin latvuspeittävyyteen. Leikosaarentien 
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ja Meri-Rastilan tien puukujanne tulee säilymään ja vehreää yleisil-mettä vahvistetaan kaavamääräysten mukaisesti Jiippikujan puustoisen aukion avulla, joten yhteys kadun yli säilyy jatkossakin puustoisena ja aukion rakentamisen myötä helpommin hahmotettavana. Osa Pohjave-denpuiston itäosan mäntyvaltainen metsästä häviää Jiippikujan ja asuintalojen rakentamisen vuoksi, mutta puiston metsäisyyttä säilyte-tään rinnealueilla. Harbonkadun varren korttelia on muutettu kaava-luonnosvaiheen jälkeen vastaamaan paremmin puiston kulttuurihistori-allisen maiseman ja avointen näkymien säilymiseen pienentämällä korttelin alaa. 
Litorina-meren rantakivikko Pohjavedenpuiston pohjoisosassa tulee pienenemään koilliselta reunaltaan, mutta muuten arvokkaat geologiset kohteet on määrätty kaavassa säilytettäviksi. Pysäköintitalon siirtämi-nen kadun toiselle puolelle myös mahdollistaa, että lounainen kallio, jolla vanhat kivilouhokset sijaitsevat, säilyy osana korttelipihaa ja näkyy ympäristöönsä paremmin. Alkuperäisestä Kallvikintiestä muistuttava tienlinjaus poistuu. Kaupunkikuvallisesti merkittävin muutos on kuiten-kin tapahtunut jo Vuotien, Meri-Rastilan tien ja Leikosaarentien raken-tamisen yhteydessä.  
Kaavaratkaisun pysäköintitalot ovat pääosin mitoitukseltaan tavanomai-sia pysäköintitaloja pienempiä. Niitä koskevat julkisivumääräykset, jotka sulauttavat ne ympäristöönsä ja estävät häikäisevien, kirkkaiden valojen asentamisen. Lisäksi Kallvikinniementien varren pysäköintitalon tontilla on katujen suuntiin istutettava alueen osa -merkintä pehmentä-mässä niiden hahmoa katukuvassa. 
Meri-Rastilan suunnittelun alkuperäiset tavoitteet on asetettu 1980-lu-vun loppupuolella, jolloin alueen suunnittelua ohjaavat reunaehdot oli-vat hyvin erilaiset kuin tämän kaavan valmistelun hetkenä. Merkittäviä muuttujia 30 vuoden aikana on esimerkiksi kaupungin kasvu, alueen saavutettavuuden parantuminen sekä kaupunkisuunnittelun osittain muuttuneet tavoitteet. Kaavaratkaisun lähtökohtana on pidetty alueen alkuperäisen asemakaavan periaatteita ja niitä on hyödynnetty uuden tiivistyvän kaupunginosan suunnittelussa, uudet reunaehdot huomioi-den. Suunnitelma tuo alueelle vanhasta rakenteesta kerrosluvuilta poik-keavan uuden rakenteen. Rakennukset on kuitenkin sovitettu alueella vanhaa rakennetta ja luonnonläheisyyttä kunnioittaen niin kerroslukujen kuin kaupunkirakenteen osalta. Kaavaselostuksen osassa Asemakaa-van kuvaus: kaupunkirakenteelliset periaatteet on avattu, kuinka uudet rakennukset saavat muotonsa vanhasta kaupunkirakenteesta. Myös julkisivumääräyksillä pyritään yhdistämään vanha ja uusi rakentaminen toisiinsa. 
Korttelin 54246 taloudellista toteuttamiskelpoisuutta on jatkosuunnitte-lussa parannettu. 
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Alueiden saavutettavuus sekä palvelujen ja liiketilojen riittävyys Pohjanvedenpuiston korttelit täyttävät HSL:n erinomaisen palvelutason vaatimukset. Lähimmälle runkolinjan pysäkille on linnuntietä alle 400 metrin matka. Metroasemalle on noin 600 metrin matka linnuntietä. 
Koulun lähettyvillä on nykyisin kaksi runkolinjan 560 pysäkkiparia. Toi-nen pysäkkipari poistetaan bussilinjan sujuvoittamiseksi ja toinen py-säkkipari siirretään Meri-Rastilan tien ja Halkaisijantien risteyksessä lä-hemmäksi koulua. Keskimääräinen etäisyys koululta pysäkille on jat-kossa n. 150 metriä. 
Kävelymatkat bussille ja metrolle ovat HSL:n määrittämän palvelutason mukaiset. Pysäköinti keskitetyissä pysäköintitaloissa ei kannusta yksi-tyisautoilun määrän lisäämiseen, sillä pysäköintipaikalle on kävelymat-kaa asuinrakennuksista enemmän kuin tonttikohtaisella pysäköintirat-kaisulla olisi. Eräiden tutkimustulosten mukaan keskitetty pysäköinti voi jopa vähentää liikenteen päästöjä aluetasolla. 
Kantakaupungin itäpuolella metron pullonkaulan odotetaan muodostu-van Kulosaaren kohdalle. Metroverkon Vuosaaren haara ei ole vaa-rassa ylikuormittua, kun metron kapasiteettia nostavia toimenpiteitä ja muuta joukkoliikenneverkon kapasiteettia lisääviä hankkeita toteute-taan. Saaristoratikan toteuttaminen ei ole välttämätöntä metron kapasi-teetin turvaamiseksi. Vuonna 2008 aloitetun metron automatisointi-hankkeen epäonnistuminen ei merkitse sitä, ettei automatisointia voida toteuttaa tulevaisuudessa. Metron kapasiteetin nostamiseksi tehdään myös muita toimenpiteitä, kuten kulunvalvonnan kehittämistä ja mat-kustajainformaation kehittämistä. HKL ja HSL ovat käynnistäneet toi-menpiteiden suunnittelun. 
Palvelujen riittävyys: ks. vastine mielipiteisiin OAS-vaiheessa, kohdasta Palvelut. 
Pysäköinnin määrä, pysäköintitalot ja liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuuden huomiointi koulun viereen sijoitettavan pysäköin-titalon johdosta: ks. vastine kaavaehdotuksen lausuntoihin. 
Pysäköintipaikkojen määrä: ks. vastine mielipiteisiin, jotka ovat saapu-neet kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen, kohta Pysäköinnin määrä ja pysäköintitalot 
Pyöräilyn edistäminen Jalankulun ja pyöräilyn yhteys Vuotien eteläpuolella säilyy yhtä hyvänä kuin nykyisin. Spinnutie on suunniteltu pyöräkaduksi. Kadulla ajetaan pyöräilijän vauhdin mukaan ja jalankulkijoille on erillinen jalkakäytävä. Vuotien ylittävien siltojen kautta pääsee pohjoispuolella olevalle baa-nareitille. 
Voimassa oleva baanalinjaus kulkee Meri-Rastilantien sekä Jiippikujan kautta. Baanan toteuttaminen saaristoratikan reitillä on epävarmaa ja siihen on varauduttu riittävällä tarkkuudella liikennesuunnitelmassa. 
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Baanaverkon ratkaisu sopeutetaan yhteen uuden kaavoitustilanteen kanssa ja korotettu risteysalue on pyöräliikenteen kannalta arvioitu hy-väksi ratkaisuksi. Kadun linjauksen suoristamisella ja alikulun poistami-sella on positiivinen vaikutus pyöräilyn laatuun. Tasoratkaisu nopeuttaa kadun ylittämistä ja tekee siitä vaivattomamman, kun ei tarvitse kiertää alikulun kautta. Pyöräliikenteen kehittämisohjelma ei kiellä kehittämästä järjestelyitä paremmaksi vaan toteaa, että joissain osuuksilla paranne-taan nykyisiä järjestelyitä ja joissain rakennetaan täysin uutta. Myös tämä ratkaisu edistää kehittämisohjelman tavoitteita, kun pyöräliikenne on hyvin huomioitu. 
Liikennemelu Suunnittelualueella melun heijastumista tapahtuu osin jo nykytilan-teessa Vuotien reunustamasta kallioleikkauksesta. Kaavan mahdollis-tama muutos on kaavamääräysten mukaisesti toteutettavissa siten, ettei siitä aiheudu merkittävää vaikutusta Vuotien pohjoispuolelle. Kaa-vassa Vuotien varteen sijoittuvan pysäköintitalon pohjoisjulkisivu on määrätty porrastettavaksi osaksi Vuotien maisemointia. Tarkistetun kaavaehdotuksen kaavamääräykseen on lisätty täsmennys, jolla kiinni-tetään erityisesti huomiota melun heijastumisen vähentämiseen suun-nitteluratkaisussa. 
Vuotien varren kuusiaidalla ei arvioida olevan merkittävää meluntorjun-nallista vaikutusta. Kasvillisuudella ei myöskään yleisesti ottaen ole to-dettu olevan merkittävää pienentävää vaikutusta ilmansaasteiden pitoi-suuksiin kaupunkien katuympäristöissä. Kaavan mahdollistaman uudis-rakentamisen voidaan ennemminkin arvioida paikallisesti vähentävän Vuotien eteläpuolelle Vuotieltä leviävää melua.  
Ilmastovaikutukset Purkamisen ekologisuus: ks. vastine mielipiteisiin, jotka ovat saapuneet kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen kohdasta Eri täydennysraken-tamismuotojen ekologisuus. 
Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteiden laadinnan yhteydessä on tarkasteltu hiilijalanjäljen syntymistä eri täydennysrakentamisalueilla karkealla laskentamallilla. Havaittiin, että purkava uudisrakentaminen Meri-Rastilassa on kasvihuonekaasupäästöjen kannalta ilmastoviisasta rakentamista, koska uusi rakennuskanta on nykyistä energiatehok-kaampaa ja päästöjä aiheuttavaa katu- ja kunnallistekniikan infrastruk-tuuria tarvitsee tehdä vain vähän. Maaperä on alueella hyvin rakenta-miseen soveltuvaa eikä edellytä merkittävästi esirakentamista. Meri-Rastilassa purkamisesta aiheutuvat esirakentamisen päästöt ovat alle kymmenesosan päästöistä, joita syntyy esimerkiksi paalutusta edellyt-tävälle maaperälle rakennettaessa. Jos tarkastellaan Meri-Rastilan uu-den rakentamisen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä 50 vuoden elinkaaren aikana (hiilidioksidiekvivalenttitonneina asukasta kohden), niin päästöt ovat noin 15 % pienemmät kuin uudella rakentamisalu-eella, jossa maaperä edellyttää raskasta esirakentamista ja paalutusta.  
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Koska alueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, on Meri-Rastilan pur-kava uusrakentaminen kokonaisuudessaan ilmastoviisasta rakenta-mista, jossa alueen asukasta kohden lasketut päästöt 50 vuoden ajan elinkaaren aikana ovat pienempiä kuin jos kaupunkiuudistusta tai muuta kattavaa energiatehokkuutta parantavaa uudistusta ei tehtäisi. Olemassa olevien rakennusten energiasaneerauksen ja korottamisen tai muun tonttikohtaisen lisärakentamisen avulla ei ole mahdollista kas-vattaa alueen aluetehokkuutta merkittävästi. 
On laskettu, että Meri-Rastilan itä- ja länsiosan kaavahankkeiden ra-kennusten purkuprosessin hiilidioksidipäästöt vastaavat noin 1 100 ker-rostalokaksion vuosittaista energiankulutusta. Purkujätteen kuljetuksen hiilidioksidipäästöt muodostavat kokonaismäärästä noin kolmanneksen. Purkujätteen osittainen hyödyntäminen lähialueiden infrarakentami-sessa on yksi mahdollinen keino keventää hiilikuormaa. Yleisesti ottaen purkamisesta suoraan aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat hyvin pieni osa suhteutettuna uuden rakentamisen aiheuttamiin hiilidioksidipäästöi-hin. Kaavaratkaisussa osan rakennuksista on oltava rakenteiltaan pää-osin puuta. Puurakenteisilla uudisrakennuksilla on mahdollista vähen-tää hiilijalanjälkeä alustavan arvion mukaan arviolta noin 15 %, minkä lisäksi puurakentaminen toimii hiilivarastona. 
Alueella tapahtuva puiden kaataminen pienentää hiilinielujen määrää. Koko kaava-alueen ilmastopäästöihin ja niiden vähentämismahdolli-suuksiin suhteutettuna niiden merkitys on kuitenkin pieni. Vaikutusten lieventämiseksi pihat on kuitenkin pääosin suunniteltu maanvaraisina, mikä mahdollistaa suurikokoisen kasvillisuuden istuttamisen, mitä on ohjattu myös viherkertoimella. Meri-Rastilan tien uudistaminen mahdol-listaa nykytilannetta paremmat kasvuolosuhteet katupuille, josta on myös istutettavan puurivin kaavamääräys.  
Rakennuskannan purkaminen ks. vastine mielipiteisiin, jotka ovat saa-puneet kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen, kohdasta Eri täyden-nysrakentamismuotojen ekologisuus. 
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J O H D A N T O

Vuorovaikutuksen merkitys kaupunkien kehittä-
misessä lisääntyy jatkuvasti. Kasvavat kaupungit 
tiivistyvät olemassa olevilla asuinalueilla ja näin 
ollen alueella asuvien paikallistuntemus ja kehi-
tystoiveet ovat keskeinen osa suunnitteluproses-
sia.

Helsingin kaupungin strategiassa on painotettu 
demokratian ja osallisuuden vahvistumista. Nuo-
rille suunnattuja vuorovaikutusmenetelmiä on 
haluttu parantaa.

Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksessa koroste-
taan vuorovaikutuksen ja osallistamisen merki-
tystä. Hankkeessa pyritään kehittämään uusia 
toimintatapoja, joilla asukkaiden ja muiden osal-
listen osallistuminen on entistä toimivampaa ja 
vuoropuhelu viranomaisten kanssa on sujuvaa 
ja merkityksellistä. Erityishuomiota kiinnitetään 

niin kutsuttujen hiljaisten ryhmien osallistami-
seen. Tämä tarkoittaa ihmisryhmiä, joiden on vai-
keaa saada toiveensa kuuluviin ilman ulkopuolis-
ta tukea.

Meri-Rastilassa asuu suhteellisen paljon nuoria 
(35 % alueen väestöstä on 0-24 -vuotiaita, kun 
koko Helsingissä vastaava luku on 25 %). Moni 
nuorista on maahanmuuttajataustaisesta per-
heestä. Nuoret ovat keskeisessä asemassa, kun 
pohditaan alueen tulevaisuutta ja asukkaiden 
vaihtuvuutta: kokevatko nuoret kuuluvuutta 
Meri-Rastilaan? Onko Meri-Rastila hyvä paikka 
kasvaa ja kehittyä? Halutaanko alueelle jäädä asu-
maan aikuistumisen jälkeenkin? 

Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen taustalla on 
mm. nuorisoasiainkeskuksen ja asukkaiden yh-
teydenotot Helsingin kaupungin lähiöprojektiin. 

Toiveena on kehittää alueen ympäristöä siten, 
että se on virikkeellinen, turvallinen ja yhteisölli-
nen paikka erityisesti nuorille.

Hankkeen nuorisoyhteistyö on käynnistetty syk-
syllä 2014 ja sitä jatketaan hankkeen edetessä. 
Nuorisoyhteistyötä on Helsingin kaupunkisuun-
nitteluviraston  ja Lähiöprojektin puolesta ollut 
tekemässä mm. suunnittelijaharjoittelija Jenni 
Aalto, arkkitehti Linda Wiksten ja vuorovaiku-
tussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen. Nuori-
soasiainkeskuksella ja erityisesti nuorisotalo 
Merirastilla on ollut tärkeä rooli yhteistyön onnis-
tumisessa.
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Lähiöprojektin tehtävä on Helsingin esikaupunkialueen 
imagon vahvistaminen edistämällä asunto- ja toimitila-
rakentamista, korostamalla kaupungin osien vahvuuk-
sia ja aleuidentiteettiä sekä tukemalla lähipalvelujen 
edellytyksiä osana viihtyisää kaupunkiympäristöä. 
Lähiöprojekti keskittyy kaupunkilaisten toimintamah-

M E R I - R A S T I L A N
K A U P U N K I U U D I S T U S 
Meri-Rastilan kaupunginosa on uudistuksen tarpeessa. 
Alue on keskeisellä sijainnilla Itä-Helsingin kehittymisen 
kannalta ja sen kokonaisvaltainen tarkastelu ja suunnit-
telu on juuri nyt ajankohtaista. 

Meri-Rastila rakennettiin alun perin ennen Vuosaaren 
metrolinjaa, kun taas Kallahden ja Aurinkolahden asuin-
alueet syntyivät vasta metron rakentamisen jälkeen. 
Tämä ilmenee alueiden rakentamisen tehokkuuden 
eroissa. Meri-Rastilan väljyys merkitsee palveluiden 
vähäisyyttä ja niiden epävarmuutta tulevaisuudessa. 
Väljyys vaikuttaa myös kapunkitilaan ja -kuvaan. Metro-
aseman välittömän läheisyyden ansiosta alueen maan-
käytön reilu tehostaminen on perusteltua.
Meri-Rastilan puistoalueet, reitit, aukiot, katualueet ja 
julkisten rakennusten piha-alueet kaipaavat parannus-
toimenpiteitä.

Korostamalla kaupunginosien vahvuuksia ja alueidenti-
teettiä sekä tukemalla saavutettavien palvelujen edel-
lytyksiä saadaan aikaan eloisia ja houkuttelevia kaupun-
ginosia. Meri-Rastilan kaupunginosaa tulee kehittää 
niin, että asukkaat saavat tulevaisuudessakin nauttia 
virikkeellisestä julkisesta kaupunkiympäristöstä, jossa 
on hyvät harrastusmahdollisuudet ja asukkaiden oma 
aktiivisuus ja yhteisöllisyys on mahdollistettu. Asumis-
muotojakauman ja asuntotyyppien tulee tulevaisuu-
dessa olla nykyistä monipuolisempia. Tämä tukee alu-
een väestökannan monipuolisuutta.

Helsingin kaupungin lähiöprojekti ja kaupunkisuunnit-
teluviraston täydennysrakentamisprojekti käynnistä-
vät Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen, johon kuuluu 
alueen julkisten kaupunkitilojen kehittämishanke ja 
täydennysrakentamiseen tähtäävä asemakaavahanke. 

Hankkeiden yhteydessä tarkastellaan myös alueen jul-
kisten palvelujen toimivuus. Hankkeissa tehdään laajaa 
ja kokonaisvaltaista yhteistyötä kaupungin eri hallinto-
kuntien alueen asukkaiden kanssa. 

Hankkeiden aluerajaus sisältää 1990-luvun alussa ra-
kennetun kerrostaloalueen, joka tukeutuu Meri-Rasti-
lan tiehen, metroaseman ympäristön, Rysäpuiston, Ole 
Kandelinin puiston, Ison Kallahden puiston, Pohjave-
denpuiston ja Haruspuiston. Hankkeissa on tarkoitus 
edetä siten, että kaupunkitilojen ideasuunnitelma val-
mistuu vuoden 2015 aikana ja asemakaavaluonnos vuo-
den 2016 alussa. Asemakaavaehdotusten laatiminen 
aloitetaan luonnosvaiheen jälkeen, vuonna 2016.

dollisuuksien ja hyvän elämän edellytysten parantami-
seen asuinalueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden 
kanssa. Keskeisessä roolissa on monihallintokuntaisten 
suunnitteluhankkeiden organisointi sekä virastojen vä-
listen toimintamallien kehittäminen. Toimintakaudella 
2012–2015 keskitytään erityisesti julkisen kaupunkiym-

päristön laadun ja toiminnallisuuden parantamiseen. 
Julkisen ympäristön kunto ja tarkoituksenmukaisuus 
vahvistavat muun muassa alueellista imagoa, turvalli-
suutta ja asukkaiden aktiivista liikkumista.

L Ä H I Ö P R O J E K T I  O S A N A  K A U P U N K I U U D I S T U S T A

Pohjavedenpuisto

Kallahden 
peruskoulu

Haruspuisto

tori

korttelitalo

ostari

Meri-Rastilan tie

Halkaisijantie

metroasema

Vuotie 

M E R I - R A S T I L A
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N U O R T E NV U O R O V A I K U T U S K A N S S A

Metodit
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R U U T I E X P O 

Helsingin kaupungin Lähiöprojekti oli mukana kerää-
mässä mielipiteitä kaupunkiuudistuksen tueksi tors-
taina 30.10.2014 nuorten RuutiExpo -tapahtumassa. 
Nuorille järjestettiin työpaja, missä he saivat osallis-
tua lähiöidensä tulevaisuuden visiointiin värikkään 
maastomallin ja mielenosoituskylttejä kantavien 
muovailuvahahahmojen avulla. Kommentteja saa-
tiin monilta Helsingin esikaupunkialueilta.   tarkaste-
lun kohteeksi oli valittu Meri-Rastilan kaupunginosa. 

Lähiöprojektin työpajan yhteydessä nuoret saivat ko-
keilla Meri-Rastilan suunnittelua suositun Minecraft 
-tietokonepelin avulla. Pelityöpajan toteutti nuorisota-
lo Merirasti yhteistyössä Nuorisoasiainkeskuksen peli-
talon kanssa. Merirastin nuoret mallinsivat etukäteen 
Meri-Rastilasta oman näkemyksensä Minecraft -maa-
ilmaan nuoriso-ohjaajien avustuksella. Nuorisotalon 
nuoret jatkavat Minecraft -kaupunkimallin työstämistä 
RuutiExpon jälkeenkin.

RuutiExpon muovailuvahatyöpaja

RuutiExpon Minecraft -työpaja

Meri-Rastilan nuorisotalo Merirastin ohjaajat sekä nuo-
ret ovat olleet hyödyllinen tietolähde kaupunkiuudistus 
-hankkeessa. Nuorten kanssa toteutettiin karttatyöpa-
ja, johon he saivat osallistua post-it -lapuilla. Ideoita 
ohjasivat aluetta koskevat kysymykset taulun reunal-
la. Karttataulu ei saanut suurta suosiota, mutta paikan 
päällä tehdyt haastattelut tuottivat tulosta. Haastatte-
lut suoritettiin pienissä ryhmissä. Samalla kun osa nuo-
rista kertoi omista kokemuksistaan ja ideoistaan, osa 
näytti kartalla, mitä reittejä he pääsääntöisesti alueella 
käyttivät. Reittien hahmottaminen kartalle onnistui hy-
vin. Nuoret kuvailivat reittejään samalla sekä kertoivat, 
miksi välttivät tiettyjä paikkoja, kuten Pohjaveden puis-
toa.

Nuorisotalo Merirastin kanssa yhteistyö on sujunut 
hyvin. Merirastin ohjaajat sekä nuoret olivat mukana 
suunnittelemassa sekä toteuttamassa RuutiExpon pe-
lityöpajaa. Idea Minecraft -pelin hyödyntämisestä kau-
punkimallin työkaluna tuli heiltä. Peli on nuorille tuttu 
ja suosittu ajanviete. Merirastin väki työsti pelimallia 
ennen RuutiExpoa niin että tapahtumassa oli käytettä-
vänä Meri-Rastilan kaupunkimalli, jota vierailevat nuo-
ret saivat kehittää sekä ideoida. Tuotetut pelaajien visi-
ot tallentuivat suunnittelijoiden käyttöön, kuten myös 
pelaamisen yhteydessä esiin nousseet ideat.

                  Karttataulu nuorisotalolla 

Minecraft mallintamista

Y H T E I S T Y Ö  N U O R I S O T A L O
M E R I R A S T I N  K A N S S A
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Nuorten kommentit
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N U O R T E N  K Ä Y T T Ä M Ä T  R E I T I T 

turvaton
epämielyttävä

pi
m

eä

turvaton

tu
rv

at
on

pimeä

oikaiseva

tärkeä reitti

oikaiseva

tärkeä reitti

tärkeä reitti

Y L E I S I Ä 
H U O M I O I T A

Kun nuorilta kysyttiin, mikä tekisi Rastilasta paremman 
tulevaisuudessa, nousi pinnalle liikuntamahdollisuuk-
sien ja oleskelutilojen lisäksi asuminen. Meri-Rastilan 
yleisilme halutaan raikkaammaksi. Talot voisivat olla 
korkeampia sekä puhtaampia ulkopinnoilta, asunnot 
isompia, mutta pieniä opiskelija-asuntojakin kaivattiin. 
Täydennysrakentamisen kohdealueiksi ehdotettiin 
Pohjavedenpuistoa sekä Haruspuistosta alueita. Nuo-
ret kokevat Pohjavedenpuiston synkäksi ja pelottavak-
si alueeksi, missä liikkuu päihteiden käyttäjiä. Meri-Ras-
tilan länsirannan metsää nuoret käyttävät harvoin. He 
suuntaavat ennemmin Uutelan virkistysalueelle, sillä 
siellä on hyviä grillikatoksia sekä oleskelupaikkoja.

Työpajassa eniten kommentteja keräsi Meri-Rastilan 
torin sekä ostarin alue. Ostari koettiin kivaksi, hieman 
aikansa eläneeksi, mutta turvattomaksi illalla. Nuoret 
eivät mielellään liiku torilla, sillä torin kulmassa oleva 
baari ja sen asiakkaat luovat epämiellyttävän ympäris-
tön. Torin ympäristössä on myös toisinaan koettu rasis-
mia. Ostarin alueesta halutaan rauhallisempi ja viihtyi-
sämpi. Eniten nuoret kaipasivat ostarille tilaa, jossa he 
voisivat vapaasti viettää aikaansa. Oleskelutilaa saattai-
si löytyä kauppakeskuksesta tai kahvilasta, joita nuoret 
kaipaisivat. Olennaista oli, että wifi ja kännyköiden la-
taaminen olisi mahdollista. 

Torin ympäristöön kaivattiin selvästi istumapaikkoja 
sekä istutuksia, jotka toisivat piristystä alueen ilmee-
seen. Nuoret osasivat kertoa torilla joskus olleen ala-
asteen bänditapahtumia, joskus jopa torimyyntiä. Nyt 
kaivattaisiin enemmän osallistavia tapahtumia sekä 
toimintaa. Tapahtumissa voisi olla yhteistä tekemistä, 
musiikkia, tanssia ehkä ruokaa tai ruokamarkkinat.

T O R I  J A  O S T A R I 

istutuksia

pyöräpaikkoja enemmän taloja, enemmän ihmisiä

korkeampia taloja

isompia asuntoja

isompi pizzeria
sisätila, jossa pistorasiat ja wifi

kahvila
lounge

oleskelutilaa

parem
m

at penkit

joku paikka, jossa voi hengailla

punttisali

enem
m

än tapahtum
ia

rauhallisuutta

taidetta

ostoskeskus

talot puhtaammiksi

lisää kasveja

tanssia, yhteistä tekemistä piristystä ilmeeseen
artisteja

viihtyisämpi

lisää roskiksia

osallistavaa toimintaa,

tapahtumia

kukkia
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RuutiExpon työpajassa haettiin kehitysideoita lähiöi-
den koulujen pihoille yleisesti. Pihoille nuoret tahtoisi-
vat hauskoja aktiviteettejä välitunneille: parempia pal-
lokenttiä, monipuolisempia keinuja sekä viihtyisämpää 
pihaa. Päällisin puolin nuoret olivat tyytyväisiä omien 
koulujensa pihoihin. Kallahden peruskoulun sekä Meri-
Rastilan ala-asteen pihalle paikalliset nuoret saattavat 
poiketa vapaa-ajallaankin. Ala-asteen piha voisi kuu-
lemma olla siistimpi istutuksiltaan ja piha-alue laajempi. 
Taide toisi piristystä koulun pihalle muutaman nuoren 
mielestä. Kiipeilyä, keinujen valikoimaa sekä puuhas-
telun mahdollisuuksia nuoret kehittäisivät molempien 
koulujen pihoille. Kallahden peruskoulun viereisille ken-
tille kaivattiin kunnostusta ja erityisesti tekonurmikent-
tää. Moni nuori kertoi pelaavansa jalkapalloa jollain 
toisella lähialueen kentällä. Vuosaaren liikuntapuisto 
”kartanon kenttä” on saavuttanut nuorten suosion, 
mutta kentälle meneminen kestää yli puoli tuntia. Nuo-
rista huokuu urheilun into, mutta puitteet ovat vähäi-
set ainakin toistaiseksi.

K O U L U J E N  P I H A T

Puistojen kehittämisideoista jalkapallokentän tekonur-
mi sai eniten tukea. Aidattu tekonurmikenttä tuntui 
olevan hyvin kaivattu alueelle. Nuoret kaipaavat Meri-
Rastilaan urheilumahdollisuuksia.

Poikajoukko toivoi Meri-Rastilaan kumikenttää, jossa 
voisi pelata futsalia. Kumikenttä soveltuisi kuulemma 
myös hyvin muuhunkin urheiluun. Nuorilta tuli idea 
laillisen tägäysseinän sijoittamisesta puiston oleske-
lualueen viereen, missä toisetkin nuoret viettäisivät 
aikaansa, vaikka koris- tai tekonurmikentän katsomon 
yhteyteen. Haruspuiston kunnostaminen ja uudistami-
nen olisi myös tarpeellista nuorista. Puistossa on paljon 
aktiviteettejä pienemmille lapsille, mutta ei nuorisolle. 
Nuorista puisto voisi olla avarampi tai ainakin valoisam-
pi pimeällä. Katoksia, penkkejä, keinuja sekä roskiksia 
nuoret lisäisivät puistoihin. Kallahden rantaan toivot-
tiin parempaa laituria sekä rantatuoleja.

P U I S T O T
Kallahden koulun viereen fudiskenttä 
tekonurmi

isompi piha-alue
vaijerikeinu

ulkotekemistä

kiip
eilytelineitä

kiipeilyseinä

jalkapallomaalit

taidetta

Paremmat koris- ja jalkapallokentät

Jotain asetelmia, kivempi piha

verkkokeinu

mustekala istumapaikkoja
voisi siistiä

voisi olla avarampi

aidattu jalkapallokenttä tekonurmella

koris-, tennis-, futsalkenttä, kum
ikenttä

urheilumahdollisuuksia

lamppuja

penkkejä

roskiksia

jotain kivaa nuorille

Haruspuisto nykypäivään

tägäysseinä

katoksia enemmän
apinakeinu

vaijerikeinu

A-keinu
Kallahden rantaan parempi laituri

Pohjavedenpuistoon lamppuja tai ei puistoa ollenkaan

kentälle katsomo

enem
m

än taloja

laadukasta, tiivistä asumista
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Metroasema

Tori

Ostari

Korttelitalo
- nuorisotalo
- ala-aste
- päiväkoti
- kappeli Haruspuisto

Pohjavedenpuisto

Kallahden peruskoulu

Y H T E E N V E T O

viihtyisämpi

oleskelutilaa

piristystä ilmeeseen

laadukasta, tiivistä asumista

urheilumahdollisuuksia

avarampi

isompia asuntoja

istumapaikkoja

ostoskeskus

rauhallisuutta

istutuksia

tekonurmi

valaistusta
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R E F E R E N S S I K U V I A

Ideaoita ympäristön kehittämiseksi nuorten kommenttien pohjalta

MONITOIMINNALLISTA  OLESKELUTILAA NUORILLE

Måløv, Denmark

Måløv, Denmark

Punggol, Singapore

Port Adelaide, SA, Australia
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University of Pennsylvania, Philadelphia

Brooklyn Bridge Park, New York City

Washington Canal Park, Washington, DC

Washington Canal Park, Washington, DC

MONITOIMINNALLISTA  OLESKELUTILAA NUORILLE

TOIMINTOJA KOULUN PIHALLA

TOIMINTOJA AUKIOLLA

San Francisco, USA

Richmond, BC Canada

University of Wollongong, NSW, Australia

 Bereketzade Mh., Istanbul, Turkey
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L I I T T E E T  J A   K U V A L Ä H T E E T

Merirasti      5.11.2014 

 

Semistrukturoitu haastattelupohja 

 

Taustatiedot 

 Ikä   Tyttö/poika 
 Asuinpaikka  Luokka-aste/koulu 

 
Kysymysrunko 
 

1) Mikä on kiva paikka hengailla Rastilassa? Miksi? 
2) Mikä paikka Rastilassa on nuorten suosiossa? Miksi? 
3) Onko Rastilassa mielestäsi riittävästi tekemistä? 
4) Haluaisitko muuttaa jotain Rastilassa? 
5) Mitä harrastusmahdollisuuksia Rastilassa pitäisi olla? Missä?  
6) Minkälainen olisi mielestäsi täydellinen Rastila? 

 
 

7) Missä paikassa et halua hengailla (liikkua/ viihdy/ vältät kulkemista)? Miksi? 
8) Missä paikoissa harvemmin käyt? 
9) Mikä paikka on turvaton? Miksi? 
10) Mikä on huonoa Rastilassa? 
11) Mikä tekisi Rastilasta paremman tulevaisuudessa? 

 
 

12) Mitä tekisit Rastilan torille? 
13) Millainen on hyvä puisto? Mitä tekisit Haruspuistolle? 
14) Mitä tekisit Rastilan koulun pihalle? 
15) Missä paikoissa liikut talvisin? 
16) Mitä talviharrastus mahdollisuuksia alueella pitäisi olla? 

 
 

17) Mitä palveluja alueella pitäisi olla? 
18) Mihin voisi rakentaa uusia asuntoja? 
19) Minkälaista toimintaa/ tapahtumia Rastilassa voisi olla? 
20) Mikä saisi sinut viihtymään lähiössäsi? 
21) Mitä olisit valmis tekemään sen eteen? 

 
 

22) Tähän paikkaan voisi tehdä jotain muuta -Mitä? 
 

23) Ideoita Meri-Rastilan alikulkutunneleiden parantamiseksi?  
 

24) Esimerkkejä kivoista paikoista muualla kuin Meri-Rastilassa - Miksi ovat kivoja? 
 

25) Mitä reittejä kuljet? mukavia? suorempia? syrjäisiä? pelottavia? huonokuntoisia? 

 

Hanke on pitkäkestoinen: suunnittelu on käynnissä todennä-
köisesti ainakin vuoteen 2017 saakka. Pidämme nuoria tiiviisti 

mukana hankkeen eri vaiheissa. 

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus käynnistyy 
 
Moikka! 
 
Helsingin kaupungin lähiöprojekti aloittaa tänä syksynä Meri-Rastilassa merkittävän kaupunkiuudistus 
-hankkeen. Tavoitteena on elävöittää koko Meri-Rastilan alueen puistoja, aukioita, katualueita ja 
metroaseman ympäristöä. Haluamme nyt kuulla sinun mielipiteitäsi paikasta, jotta osaamme suunni-
tella sinulle uutta viihtyisää ja kivaa Meri-Rastilaa. 
 
Vastauksesi ovat meille tärkeitä! Alla muutama kysymys: 
 
1. Ikä    
2. Tyttö  /poika  
 
3. Mikä on kiva paikka hengailla Rastilassa? Miksi? 

 
 

 
4. Onko Rastilassa mielestäsi riittävästi tekemistä? Minkälaista tekemistä kaipaat? 
 
 
 
5. Mikä on huonoa Rastilassa? 
 
 
 
6. Mitä tekisit Rastilan torille? 
 
 
 
 
7. Millainen on hyvä puisto? Mitä tekisit Haruspuistolle? 
 
 
 
 
8. Mitä tekisit Rastilan koulun pihalle? 
 

30.10.2014

Liite 1: nuorille jaettu kyselylomake, RuutiExpo ja nuorisotalo Liite 2: haastattelupohja nuorisotalolla järjestetyille haastatteluille
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http://archrecord.construction.com/projects/
portfolio/2013/08/1308-Canal-Park-Olin-slideshow.
asp?slide=2

http://archrecord.construction.com/projects/
portfolio/2013/08/1308-Canal-Park-Olin-slideshow.
asp?slide=10
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http://www.landezine.com/index.php/2014/10/terra-nova-
play-experience-by-hapa-collaborative/terra_nova_play_
experience-hapa_collaborative-03/

http://www.landezine.com/index.php/2014/07/harts-mill-
surrounds-by-aspect-studios/06_aspect_hartsmillsur-
rounds_donbrice/

http://www.archdaily.com/551887/sishane-park-begum-oner/

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/futisjun-
nut-rokittivat-kansanedustajat-pallokentalla/1899920

http://www.archdaily.com/133010/brewer%e2%80%99s-
gate-jonathan-barnes-architecture-and-design/04-148/
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RASTILAN RIEHA 28.2.2015Meri-Rastilan ostoskeskus ja nuorisotalo

Paikalla tapahtumapisteissä
Linda Wiksten, arkkitehti, Lähiöprojekti ja kaupunkisuunnitteluviraston täydennysra-kentamisprojekti, Helsingin kaupunkiTero Santaoja, projektipäällikkö, Lähiöprojekti, Helsingin kaupunkiMaija Lounamaa, maisema-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kau-punkiJenni Aalto, harjoittelija, kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kaupunki
Pia Sjöroos, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluviraston täydennysrakentamis-projekti, Helsingin kaupunkiTiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, kaupunkisuunnitteluvirasto, Hel-singin kaupunkiEija KrogerusElisa PrepulaMerja Isomaa-JamesKirsi-Marja VuolukkaAsta RekonenMatti Lipponen, Vuosaari-SeuraEero Hilden, Vuosaari-SeuraAnna-Maija VirtaMaija LounamaaNina MouhuSarianna Salminen, MASU PLANNING OyInka Norros, MASU PLANNING Oy

Osallistujia arviolta 100
Tilaisuuden kulku

Rastilan Rieha järjestettiin lauantaina klo 11 - 14. Tapahtumassa oli erilaisia pis-teitä, joista yksi oli ostoskeskuksen käytävällä ja loput nuorisotalolla. Ajatuksena olisaada merirastilalaisilta tietoa nykyisen asuinalueen hyvistä ja huonoista puolista jatoiveita alueen kehittämiseksi. Lisäksi haluttiin kertoa käynnistyvien alueeseen liitty-vien kehittämishankkeiden tavoitteista ja nuorten toiveista alueen kehittämiseksi.
Kolmen tunnin aikana pisteillä kävi keskustelemassa noin 100 alueen asukasta jaalueella työssä olevaa tai vierailevaa kuten kaupassa kävijöitä.
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Meri-Rastilassa on käynnistymässä merkittävään lisärakentamiseen tähtäävä ase-makaavatyö (kaupunkisuunnitteluvirasto) sekä kaupunkisuudistushanke (Lähiöpro-jekti). Näiden tavoitteena on alueen julkisten kaupunkitilojen ja kaupunkikuvan mer-kittävä parantaminen. Nuorilta on jo syksyn 2014 aikana kerätty näkemyksiä alueenkehittämistarpeista.
Asemakaavatyöstä tiedotetaan myöhemmin muun muassa ilmoituksella Vuosaari -lehdessä sekä uutiskirjeellä sen sähköpostiinsa tilanneille. Meri-Rastilan uutiskir-jeen voi tilata omaan sähköpostiinsa osoitteesta www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet.

Messupisteet ja keskusteluiden ydinkohdat
Ostoskeskuksen käytävällä muovailuvahamielenilmaus
Ostoskeskuksen toiminnan tavoitteena oli saada kyseltyä ostoksilla kävijöiltä näke-myksiä siitä, miten aluetta pitäisi kehittää. Lisäksi houkuteltiin ihmisiä osallistumaantulevaisuuden suunnitteluun ja poikkeamaan nuorisotalolle varsinaiseen tapahtu-maan.
Keskustelemaan pysähtyneet ihmiset olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä asuinaluee-seensa. Erityisesti monet kiittelivät hyviä liikenneyhteyksiä ja metroa sekä alueenluonnonläheisyyttä ja Meri-Rastilan länsireunan metsäalueita ulkoilupolkuineen. Kri-tiikkiä herätti metsäalueen pohjoisosaan tehty osayleiskaava, joka mahdollistaa alu-een ottamisen asuinkäyttöön.
Ostoskeskuksen ruokakauppa palvelee myös Rastilankallion asukkaita, joilla eivielä ole omaa kauppaa.
Muovailuvahamielenilmauksessa muovailuvahahahmoja aseteltiin alueen karkeanmallin päälle kyltit kädessään kertomaan millaista tulevaisuutta alueelle halutaan(kuva alla).
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Mielenilmauksen kylttien tekstit teemaotsikoiden alle jaoteltuina:
Asuminen. Alueelle lisää asukkaita?- Viihtyisä asuinympäristö on tärkeää- Mahtuu lisää asukkaita, hiljaista on- Tarvitaan lisää asuntoja- Aseman ja ostarin väliin asuntoja kuten radan toiselle puolelle on juuri raken-nettu- Hissillisiä taloja
Ostoskeskus ja tori, kaupalliset palvelut- Pikku kauppa tai kioski- Parempi tori- Ostarin roskikset maan alle ja jokin kiva "rakennus", esim. kirkko- Huonokuntoiselle taloyhtiölle torin laidalla tehtävä jotain
Toimintamahdollisuuksia enemmän- Täällä (Haruspuistossa) on kiva skeittipaikka ja pulkkamäki sen vieressä- Haruspuistoon isompi puistotalo- Pupuja Haruspuistoon lasten hoidettavaksi- Haruspuiston leikkipuisto on rapistunut- Tarvitaan jalkapallokenttä ja tenniskenttä- Jalkapallokenttä ja tenniskenttä (koulun taakse)- Linnunpesäkeinuja- Sileäpintainen kenttä sählyä varten- Enemmän sisäskeittihalleja (käyn Kontulassa)- Aurinkolahteen ulkoluistelumahdollisuus (lähelle K-kauppaa)
Merellisyys- Alueella on hienoa merellisyys, kalastus, veneily- Ranta-alueita pitää kehittää, mm. grillejä, veneilyä…
Metsät- Metsät on säästettävä.- Yhtään puuta ei saa kaataa.
Asumistarpeiden ja täydennysrakentamisen ideointi -mielikuva ja karttatyös-kentely
Työpajassa ideoitiin uuden asuinrakentamisen paikkoja kartalla, äänestettiin minkä-lainen asuinrakentaminen sopisi Meri-Rastilaan valokuvien avulla ja kommentoitiinpost-it -lapuilla asemakaavan tavoitteita.
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Asemakaavan tavoitteet
Tilaisuudessa esiteltiin otteita kaupungin strategiasta ja kaupunkisuunnitteluvirastontoimintasuunnitelmasta. Nämä toimivat asemakaavoituksen pohjana. Lisäksi esilläoli asemakaavaa varten luonnosteltuja tavoitteita, jotka tullaan kirjaamaan osallistu-mis- ja arviointisuunnitelmaan kaavoituksen käynnistyessä. Asukkaat saivat jättääkommenttinsa koskien asemakaavan tavoitteita. Kommentit antoivat ymmärtää, ettämääritellyt tavoitteet ovat sopivia. Suurin osa kommenteista käsitteli sitä, että mitentavoite saadaan käytännössä toteutumaan. Monet kommenteista ovat hyödyllisiäasemakaavatyön ja julkisten kaupunkitilojen kehittämishankkeen myöhemmissävaiheissa.

Alueen profiilin reilu kohottaminen- Maahanmuuttaja-asukkaiden tiedon ja taidon hyödyntäminen- Meri-Rastilan identiteetti on myös maastonmuodoissa, niitä ei saa hävittää- Kansainvälisyys kunniaan- Yhteisöllisyyden korostaminen- Leirintäalueen hyödyntäminen profiloinnissa- Meri, luontoarvot esiin puheessa
Ollaan tiiviissä vuorovaikutuksessa asukkaiden ja paikallisten toimijoiden kanssa- Parempaa tiedotusta vuorovaikutuksesta ja tapahtumista! Ei ollut selvää mitätapahtumassa on- Aidosti näin toimittava- Kaupan sisäänheittäjä oli hieno homma!- Paikallisten maahanmuuttajayhdistysten tapaaminen- Suunnittelun alusta alkaen! (3 kpl)
Merellisyyden vahvistaminen- Kaikille vapaat rannat- Grillipaikka rantaan- Lauttayhteys keskustaan ja Vartiosaareen- Ramsinkannakselle kanootti / pienveneyhteys- Ranta-alueelle satoja grillipaikkoja, paljon roskiksia
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Parannetaan reittejä alueen sisällä sekä yhteyksiä viereisten alueiden palveluihin (mm. pyöräily, kävely)- Valaistuksen parantaminen, auraus ja keväällä hiekan poisto aikaisemmin- Puistoalueelle tienviitat ja karttoja- Vuokrapyöriä leirintäalueelle
Lisää asumista ostarin ja metroaseman ympäristöön- Ostarin päälle pilvenpiirtäjä- Ei pilvenpiirtäjiä- Lisärakentaminen ostarin ympärille/paikalle, säästetään luontoa
Kaupunginosan yhtenäisen arkkitehtonisen luonteen huomioiminen suunnittelussa
► arvokas kerroksellisuus ► tiivistä, mutta luonto on kuitenkin vahvasti esillä- Kerroksellisuus tärkeä- Ei slummimaista- Ominaispiirteet säilytettävä- Luonnonläheiset värit ja materiaalit- Korkeuserot (kalliot, laaksot) säilytettävä
Yhdistää kaupunginosa paremmin ympäröiviin alueisiin- Vuotien viherkatto mukaan suunnitteluun
Asuntotyyppien monipuolisuus, jotta alueelta löytyy asuntoja eri elämäntilanteisiin(esim. hissejä, omia pihoja, monen kokoisia asuntoja)- Asunnon hankkiminen mahdolliseksi eri tulotasoisille- Alueella monikulttuurisia ja maahanmuuttajaperheitä, joilla on jopa 15 hengenperhe 4h+k -asunnossa, lisää isoja 150 m2 -asuntoja
Tavoitteena laajentaa koulua, lisätä päiväkoteja sekä kaupan palveluja ja tiloja pien-yrittäjille. Tämän mahdollistaa asukasmäärän lisääntyminen- Lisää legureita- Metroasema: R-kioski (metro+bussiliput)!- Kahvila
Huomioidaan alueen luontoarvot sekä vahvistetaan puistojen monipuolisia käyttö-mahdollisuuksia- Aivan välttämätöntä- Puistoihin selkeästi eväiden syöntiin soveltuvia paikkoja- Säilytetään metsäalueet ja parannetaan puistoja
Parannetaan asukkaiden mahdollisuuksia liikkua ja harrastaa- Yhdessä tekeminen parasta lähiökulttuuria ->asukastalo- Kaupunkipyöriä /-pyörä torille- Lisää puita leikkipuistoihin- Kiipeilytelineitä pienille lapsille
Kehitetään pysäköintiä / piha-alueita
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- Pysäköinti maan alle (2 kpl)- Pihoille laatikkoviljelymahdollisuutta- Katujen puustot kuntoon- Yhteisautojen käytön kehittäminen- Varjoisia istuskelupaikkoja, esim. puun alle
Parannetaan alueen turvallisuutta- Valaistus, tapahtumia, yhteisöllisyyttä- Alue on turvallinen toria lukuun ottamatta- Halkaisijantien ylitys radan vieressä pyöräilijälle vaarallinen: sillan kaide estäänäkyvyyden
Uusien rakennusten ulkonäköön ja laatuun kiinnitetään erityistä huomiota- Ekologisuus- Tasokasta puurakentamista- Aurinkovoima ja tuulivoima käyttöön- Ehdottomasti- Luonnonläheiset värit ja materiaalit- Ihmisen mittakaavan mukaista- Viherkattoja, laatikkoviljelyä, syötäviä kasveja, omenapuut jne. koristeiksi

Rakentamisen paikat
Työpajassa oli esillä A0-kokoinen kartta asemakaava-alueesta johon asukkaat sai-vat post it -lapuilla merkitä toivottavia täydennysrakentamisen paikkoja. Esiin nousiostarin ja sen ympäristö, kortteleiden pysäköintialueet sekä puistoalueiden vähänkäytetyt reunamat. Myös rakennusten korottamista toivottiin.
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Referenssikuvat
Työpajassa asukkaat saivat äänestää minkälaista asumista Meri-Rastilaan halu-taan. Esillä oli referenssikuvia asuinrakentamiskohteista ympäri maailmaa teemoit-tain: "katutila ja pihat", "parvekkeet", "julkisivut ja värit". Äänestyksen yhteydessäsai myös kommentoida kuvia. Esiin nousi toiveet vehreistä pihoista, ihmisen mitta-kaavasta, kaarevista kaduista ja isoista parvekkeista. Puuta pidettiin kauniina julki-sivumateriaalina, monet toivoivat maanläheisiä värejä, toiset kaipasivat värikästä.
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Muita kommentteja
- Vähemmän vuokra-asuntoja- Kun Meri-Rastilan tie vaihtuu Leikosaarentieksi lehmukset kadun varrella ovathienoja, sellaisia myös Meri-Rastilan puolelle- Ennen torin eteläpuolella oli hienot pensasistutukset- Ostarin kehittäminen ja palveluiden parantaminen on erittäin tärkeää- Yhteissaunat ja yhteistilat - tilaa yhteisötoiminnalle- Ramsinrannalla liikaa yksityisiä saunoja, julkisia toivotaan- Kerhotilat kortteleihin (mm. vanhusten toiminta, kaupungin koordinointi), yhteisti-lojen vajaakäyttöongelma

Asemanseudun ja torin kehittäminen - Mind map keräsi ideoita ja mielipiteitä
Isolle seinällä olevalle paperille sai kirjoittaa nykykokemuksia ja kehittämisideoitaasemanseudun ja torin kehittämiseen liittyen. (kuva alla)
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Torista haluttaisiin tunnelmallisempi ja viihtyisämpi: kukkaistutuksia, puita, istuma-paikkoja. Kivijalkaliikkeiden näkyvyyttä voisi lisätä samalla kun kaivattuja liiketoimin-toja tulisi lisää. Tunnelmallinen kahvila, joka levittyisi torille, voisi toimia monenasukkaan mielestä. Torin alueelta puuttuu kahvila, johon piipahtaa lukemaan iltapäi-välehtiä. Urheilukentän viereen toivottiin kioskia sekä urheiluvälineiden vuokrausta.Tapahtumia toivottiin myös lisää: konsertteja, kirppiksiä, basaari luontoista myyntiä,torielämää. Kenties lava tai muu vastaava torille voisi sopia.
Matka metrolta torille tuntuu tylsältä, mutta tietty rosoisuus kuuluu Itä-Helsinkiin.Pikku käytäviä on kuitenkin liikaa, eikä sisäänkäynti torille miellytä. Ostarin takapi-halle pitäisi tehdä jotain, ei anna hyvää ensivaikutelmaa Meri-Rastilasta, nyt porttiMeri-Rastilaan puuttuu kokonaan. Pysäköinnin oli huomattu vievän paljon tilaa jaehdotettiin vietävän maanalle, mutta kustannukset mietityttivät. Opasteet selkeyttäi-sivät Meri-Rastilan hahmottamista, kenties iso ilmakuva. Alueen jalankulku- ja pyö-räilyreitteihin oltiin tyytyväisiä.
Ympäristöseikat sekä valaistus on otettava huomioon, varsinkin jos rakennetaankorkeasti. Valaistus toisi myös turvallisuuden tunnetta lisää alueelle. Meri-Rastila onturvallinen päivisin, mutta iltahämärän aikaan moni ei tahdo liikkua pois kotoa. Aluekoetaan rauhalliseksi ja kotoisaksi. Kansainvälisyyttä voisi jopa korostaa. Näky-vyyttä voisi lisätä myös kouluissa ja päiväkodeissa. Väestöpohjien sekoittuminen on"rikkaus - - kaikki nauttivat kuitenkin samoista asioista"
Liikunta keräsi paljon kommentteja mm. koulun rehtorilta. Pihakuntosalia tai lähilii-kuntapistettä toivottiin lähemmäksi toria ja Haruspuistoa. Metsiin toivottiin kiintoras-teja sekä luonto- ja historiatauluja, sillä kiinnostavaa tietoa on paljon, mistä mahdol-lisimman monella pitäisi olla mahdollisuus tietää. Kalastusta ja lintuharrastuneisuut-takin voisi kannustaa, esim. lintutorneille olisi kysyntää. Katukorista, skeittirampit
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hyvään ja houkuttelevaan kuntoon, ulkosählylle eli "tossulätkälle" paikka, jalkapal-loilulle iso kenttä. Koppitiloja urheilulle toivottiin myös. Liikuntaseuroille tahdottaisiintilaa ja mahdollisuus tulla ohjaamaan lapsia ja nuoria hyvien harrastusten pariin.
Viheralueiden kehittäminen -  post it -lappuja kartalle
Viheralueiden käyttöä ja kehittämistä kartoittavalla pisteellä isoihin karttoihin merkit-tiin post it -lapuilla nykytilanteen hyviä ja huonoja puolia sekä kehittämisideoita.(kuva alla). Toimintojen ohella kartoitettiin asukkaiden päivittäisiä kulkureittejä sekävapaa-ajan ulkoilureittejä. Meri-Rastilan viheralueet (Haruspuisto, Pohjaveden-puisto, Ison Kallahden puisto) ja reitistö koettiin pääosin nykytilassaan toimivaksi,mutta viheralueiden toiminnot ja kalusteet ovat perusparannuksen ja kehittämisentarpeessa. Erityisiksi arvoiksi määritettiin monimuotoisuus ja puistojen selkeä jakoluonnontilassa säilyneisiin sekä rakennettuihin viheralueisiin. Länsirannan ulkoilu-alue koettiin myös tärkeänä osana Meri-Rastilan virkistysmahdollisuuksia. Reittienvarrelle toivottiin kalusteita, kuten penkkejä pysähtymiseen sekä lisää roska-asti-oita. Valaistuksen parantaminen sekä eri kohteita korostava teemavalaistus koettiinmyös tärkeänä osana viheralueiden kehittämistä.

Alla olevaan karttaan on koottu asukkailta saatujen tietojen pohjalta yhteenveto alu-een puistojen keskeisistä arvoista. (MASU PLANNING)
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Alla olevasta kartasta näkyy miten paikkoja toivotaan kehitettävän ja millaisia ide-oita asukkailta tuli viheralueiden ja kaupunkitilojen kehittämiseen liittyen. Kartan onkoonnut MASU PLANNING Oy, joka valmistelee viheralueiden ja kaupunkitilojenideasuunnitelmaa alueelle Helsingin kaupungin Lähiöprojektin tilauksesta.
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Klaari Helsinki - mielipideseinät
Klaari Helsinki tekee lasten ja nuorten ehkäisevää päihdetyötä Helsingissä. Klaarinmielipideseinille kerättiin kokemuksia siitä miten humalaishaitat näkyvät Meri-Rasti-lassa ja jos, niin miten niitä saataisiin vähennettyä.
Miten humalaishaitat näkyvät Meri-Rastilassa?- Kaikki hyvin (2 kommenttia)- En ole havainnut isoja ongelmia. Jotkut juovat marketin edessä, mutta mitäänväkivaltaista en ole havainnut.- Majailevat isojen koirien kanssa marketin edessä. Vaikea päästä kauppaan.- Ovat ostarilla ja penkeillä.- En asioi ostarilla kesällä humalaisten takia.
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- Varsinkin kesäaikaan humalaisia istuskelijoita "örisijöitä" paljon- Ostarilla hilluminen häiritsee, joskus lapsia ja koiria mukana.- Majailevat ostarilla ja leikkipuiston viereisillä penkeillä. (2 kommenttia)- Huumekauppaa haruspuiston liepeillä?
Ehdotuksia miten humalaishaittoja saataisiin vähennettyä Meri-Rastilassa- No comments (2 kertaa)- Ympäristö houkuttelevaksi myös muille- Ostarille alkoholittomia kohtaamispaikkoja- Klassista musiikkia ostarille- Päihteetön toimintapiste, paikka, kuten Kontulan Symppis- Poliisi näkyväksi- Puutyöpajaan harrastamaan. Meri-Rastilassa ei ole yhteistoimintatiloja.- Paikkoja, missä "olla"- Yhteistyötä sosiaaliviranomaisten, kaupan, poliisien kanssa- Kapakka pois ostarilta- Jalkautuvaa päihdetyötä- Valvontaa lisää, rakenteita muutetaan- Kahvila!- Lippakioski urheilukentän viereen, Luistimien vuokraus yms.
UPÉ - Kulttuuritoiminnan kehittämispeli

Unelmien leikkipuisto

Minecraft -pelaaminen ja Meri-Rastilan ideointi pelaamisen avulla
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Meri-Rastilan kotikaupunkipolku
Vuosaari-Seura esitteli pisteessään seuran polkutyöryhmän tekemää ja kohta Vuo-saari-sivustolla julkaistavaa uutta Meri-Rastilan kotikaupunkipolkua. Polku sisältääkoko Meri-Rastilan osa-alueen ja monia kiehtoivat erityisesti alueen vähemmän tun-netut kohteet ja alueet. Polkuteksti kiinnosti myös suunnittelijoita. Useat pöydän ää-ressä vierailleet asukkaat halusivat keskustella myös yleisemmin Vuosaaren muistakaavahankkeista.
Ulkotilojen parantamistarpeet -raportin esittely
Pro Meri-Rastilan työryhmä esitteli laatimaansa raporttia “Meri-Rastilan yhteistentilojen parantaminen”, 2014 (http://promerirastila.blogspot.fi). Työryhmä on kirjannuttärkeimmät korjauskohteet torin, Haruspuiston, rantametsän ja Sjökullan torpan alu-eella. Raportissa ei ole otettu huomioon meneillään olevia kaavoitussuunnitelmia.
Palautteessa asukkaat kertoivat, että parasta nykyisessä Meri-Rastilassa on luonto(meri, metsä, kalliot, siirtolohkareet, isot kuuset ja männyt), kivat polut ja tiet, kor-keuserot, kauniit vaaleat rakennukset, hyvät liikenneyhteydet, kotoisuus, turvalli-suus, kansainvälisyys ja “pohjapiirros” , ytimessä Haruspuisto. He toivat esille myöshuolensa täydennysrakentamisesta, suunnitellusta suuresta asukasmäärän lisäyk-sestä Meri-Rastilassa.
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Meri-Rastilan kaupunkiuudistusAsemakaavan muutosOsallistumis- ja arviointisuunnitelma
Paikka:  Meri-Rastilan ala-aste, Jaluspolku 3Aika: 27.4.2015 klo 17.30–19.30
PaikallaKaupunkisuunnitteluvirastosta:Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, puheenjohtajaLinda Wiksten, arkkitehtiInga Valjakka, liikennesuunnittelijaPia Sjöroos, projektipäällikkö, täydennysrakentamisprojektiTero Santaoja, projektipäällikkö, lähiöprojektiMaija Lounamaa, maisema-arkkitehtiJenni Aalto, harjoittelija
Osallistujia: noin 90 henkilöä
Tilaisuuden kulkuPuheenjohtaja avasi tilaisuuden toivottamalla läsnäolijat tervetulleiksi ja esittelemällä paikallaolleet kaupungin työntekijät. Puheenjohtaja muistutti mielipiteiden jättöajasta sekä siitä, että täs-sä vaiheessa voi vielä vaikuttaa suunnitelmaan. Mielipiteet viimeistään 04.05.2015.
Arkkitehti Linda Wiksten esitteli kaavahankkeen.
Liikennesuunnittelija Inga Valjakka kertoi alueen liikennesuunnitelmista sekä pian alueella lii-kennöivästä runkolinja 560:sta.
Esitysten jälkeen käytiin yleistä keskustelua ja asemakaavan vaiheet käytiin vielä läpi.
Esikaupunkimessujen ajankohtaa kysyttiin. Messut järjestetään 26.5. klo 14–19 Vuotalolla. Li-säksi Haruspuistossa järjestetään 21.5. klo 15–18 kyläjuhla, missä esillä ovat myös asemakaa-van muutosalueen ideasuunnitelmat reitistöstä.
Tilaisuuden jälkeen paikallaolijat saivat kertoa mielipiteitään pienryhmissä kartan äärellä. Työpa-joissa käytiin läpi alueelle suunnitellun täydennysrakentamisen hyviä sekä huonoja puolia, mah-dollisia rakentamisen paikkoja sekä ideoita tulevasta rakentamisesta. Työpajan tuloksista teh-dään yhteenveto.
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Tilaisuudessa esitettyjä mielipiteitä ja kysymyksiä:
Meri-Rastilan imago- Korkealla rakentamisella tuhotaan alueen vahvuudet. Tavoitteita pitäisi pienentää.- Kyllä alue muuttuu, kun 3 kerroksisen talon eteen tulee 6 kerroksinen talo. Rikkaita ja fik-suja lisää alueelle.- Millaista asukasrakennetta tällä tavoitellaan? Kokonaisuudessa ei ole niin paljon vuokra-asumista, kuin mitä tilastoissa lukee.- Tulee tunne kuin alue olisi ongelma-alue. Missä me asumme, viihdymme todella hyvin.Ostarin aluetta haluaisin muuttaa. Täällä on varmasti myös muita tyytyväisiä asukkaita.- Olen vuokralainen ja nautin suunnattomasti kansainvälisyydestä. Kansainvälisyys voisinäkyä myös arkkitehtuurissa.- Miten turvattomuus vähenee, jos väkimäärä lisääntyy 50%?- Kansainvälisyydestä unohtuu helposti Meri-Rastilan olevan turistikohde. Leirintäalueen li-säksi Ramsinniementiellä kulkee japanilaisia turisteja. Siihen liittyen julkisten tilojen kehit-täminen on todella tärkeää. Erityistä tästä tekee vielä metroaseman vieressä oleva metsäsekä leirintäalue. Turvallisuuteen on tullut kommentteja asukkailta. Kasvavat puut estävätvalaistuksen toimivuutta kevyen liikenteen väylillä, mutta ajotie on hyvin valaistu. Aamui-sin turistit saattavat kysyä, miten pimeässä pääsee metroasemalle ja lentokentälle. Puis-tojen kehittämishanke toisi tähän mahdollisuuksia.- Alueella oli 90 luvulla omistustontteja. Ne muutettiin vuokratonteiksi. Kaavaan pitää mah-dollistaa viheralueita. Ongelmat on itse luotu aikoja sitten, nyt ne pyritään korjaamaan.Imago ei mihinkään muutu.
Lähipalveluiden paraneminen sekä pysyminen alueella- Suunnitellaanko tässä samanaikaisesti palveluja?- Lähinnä palveluita asukkaat haluaisivat enemmän, lähipalveluita. Monissa lähiöissä os-toskeskuksen parantaminen tuo mukanaan liiketoimijat ja yrittäjät.- Myllypurosta yrittäjiltä kuulunut liiketilan olevan hyvin kallista. Liiketila menee helposti ket-juille.- Jos 4000 asukasta tulee, tuleeko kouluja ja päiväkoteja?- Meillä on ongelma. Palvelut tulevat usein vasta perästä, palveluista pitäisi olla takuita.- Surullisia esimerkkejä Vuosaaressakin: palvelutontti muutettu asumiseen, kun kysyntääherää myöhemmin, ei ole enää tarjontaa palveluille.
Suunnitelman suhde Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaavaan- Kun rantaa yritettiin pelastaa, oli vaihtoehtokaava, onko tämä se?- Aikoinaan täydennysrakentaminen esitettiin vaihtoehtona rantakaavalle, asukkaiden mie-lessä tässä on syvä yhteys.- Vieressä on 2000 asukkaan suunnitelma, miten suhtaudutte siihen? Hoituuko kaikki sa-malla metrolla? samalla sillalla?

- Onko teillä suunnittelupuolella tapahtunut periaatemuutos? käsitys täydennysrakentami-sen mahdollisuuksista verrattuna rantakaavan tilanteeseen
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Metsäalueen pieneneminen ja vihreän väheneminen- Luonto pakenee asutuksen seasta. Kaupunki on aggressiivisesti muuttanut ison Kallah-den puiston metsästä puistoksi. Eriarvoisuuden vähentäminen ei riitä perusteeksi.- Ennakoiko Kallahden puiston muutokset täydennysrakentamista? Tämä ei ole vahvuuk-sien säilyttämistä, vaan niiden karsimista.- Ison Kallahden puiston puiden harvennus tapahtui lintujen pesintäaikaan.
Liikenne- Onko sillalle suunnitteilla tehdä jotain, kaikki ei tule tänne metrolla?- Kaikki on kesken Vuosaaressa, metron automatisointi ym. milloin liikennemuotoja katso-taan kokonaisuutena? Kannattaako hirveä tiivistäminen, kattaako metro tämän rakenta-misen tuoman rasitteen. Onko mietitty kestääkö infrastruktuuri?
Suunnitteilla olevan täydennysrakentamisen tiiveys- Kallahden tehokkuuteen vertaaminen vaikeaa, Kallahdessa ei ole puistoja siinä määrin,mitä Meri-Rastilassa.- Matalien rakennusten päälle ei ilmeisesti voi rakentaa.
Muut kysymykset ja kommentit- Kovin pieni suunnitelma netissä, saako sitä suuremmaksi?- Miten vapaa-ehtoista kaavoittaminen, jos on kaupungin tontti, niin voiko kaupunki sanel-la lisää rakentamista?- Kasvufasismi vaatii useamman pelurin, virkamiehet, poliitikot ja osallistujat –tällä systee-mi väittää päätöksen olevan demokraattinen. Varmasti voidaan lopettaa tilaisuus tähän.- Koska Vuoranta saadaan kovaan iskuun, entäs rannan saunan käyttö? Planmecan sau-na?- Villa Harbolle kaivattu kaava, eihän kaavoitus mene päällekkäin tämän kanssa?
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MERI-RASTILA, KAUPUNKUUDISTUSAlustava suunnitelma keskustelussa
Kaavakävelyt ja keskustelut karttojen ääressä
5.10.2015 klo 17.00 - 20 Pohjavedenpuiston ja Ison Kallahden puiston ympäristö, keskusteluSjökullan torpalla
7.10. klo 17.00 - 20.10. Ole Kandelinin puiston, Rysäpuiston ja Haruspuiston ympäristöt, kes-kustelu Meri-Rastilan ala-asteella
Paikalla Helsingin kaupungilta

Linda Wiksten, arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto ja Lähiöprojekti (5. ja 7.10.)Pia Sjöroos, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto, Täydennysrakentamis-projekti (5.10.)Eeva Väistö, liikennesuunnittelija, kaupunkisuunnitteluvirasto (5. ja 7.10.)Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto (5. ja 7.10.)Nina Mouhu, aluesuunnittelija, rakennusvirasto (5.10.)Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, rakennusvirasto (5.10.)Tero Santaoja, projektipäällikkö, Lähiöprojekti (7.10.)Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, kaupunkisuunnitteluvirasto (5. ja7.10.)
5.10 tilaisuuteen osallistui noin 35 henkilöä, 7.10. osallistujia oli noin 25.

Kaavakävelyiden kulku
Illat alkoivat noin 1,5 tunnin maasto-käynnillä eli kaavakävelyllä. Kierrok-sen aikana tutustuttiin alustaviin täy-dennysrakentamissuunnitelmiin jajulkisten tilojen ja puistojen paran-nussuunnitelmiin maastossa.
Kuvassa tarkastellaan täydennysra-kentamissuunnitelmia Pohjaveden-puiston kaakkoisosassa ja alikulkuaja liikennejärjestelyjä kohdassa,jossa Meri-Rastilan tie muuttuu Lei-kosaarentieksi.
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Kävelyjen jälkeen kokoonnuttiin keskustelemaan kartto-jen ääreen sisätiloihin. Varsinaiset kommentit suunni-telmiin pyydettiin kirjoittamaan verkkokeskusteluun,osoitteeseen: https://kerrokantasi.hel.fi/meri-rastila.
Kuvassa keskustellaan Sjökullan torpalla kartan ää-ressä täydennysrakentamisesta ja liikenteestä.

Kuvassa Meri-Rastilan ala-as-teen aulassa kävelyn jälkeenhahmotellaan Haruspuistonalueen täydennysrakentami-sen paikkoja skissipaperille.

Tähän muistioon oli koottu alun perin tiivis aluekohtainen yhteenveto keskusteluista. Yhteenvetopoistettiin muistiosta 20.10. kirjauksen sisältöön liittyvän kritiikin johdosta, jota tuli verkkokeskus-telussa.
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Meri-Rastilan kaupunkiuudistus
Yhteenveto verkkokeskustelusta 1. - 30.10.2015 osoitteessahttps://kerrokantasi.hel.fi/meri-rastila
Taustaa
Verkkokeskustelun aineistona oli täydennysrakentamissuunnitelmia alueittain ja viheralueiden jakaupunkitilojen kehittämissuunnitelma. Keskusteluun tuli noin 130 kommenttia. Verkkokeskuste-lun alkuvaiheessa järjestettiin kaksi kaavakävelyä, jolloin tutustuttiin suunnitelmiin maastossa.Kävelyiden päätteeksi koottiin ajatuksia karttojen ääressä. Taloyhtiöiden hallitusten edustajattavattiin erikseen tilaisuudessa, jossa jaettiin tietoa ja ideoitiin tonttien täydennysrakentamisesta.
Tiivistelmä verkkokeskustelusta
Meri-Rastilan verkkokeskusteluun kirjoitetut kommentit olivat perusteellisia ja kaupunkiuudis-tusta oli selvästi pohdittu. Täydennysrakentaminen hyväksytään parhaiten metroaseman ja os-tarin ympäristössä, jossa rakentaminen voisi olla korkeaakin. Myös Pohjavedenpuiston katso-taan sopivan täydennysrakentamiseen. Muilla alueilla täydennysrakentamisen tulisi olla hieno-varaista ja sijoittua katujen varsille. Kun alueen rakennukset tulevat peruskorjausikään, voisipurkava saneeraus olla hyvä keino tiivistämiseen.
Meri-rastilalaiset arvostavat alueen luontoa, kallioita ja rantoja. Esitetyissä suunnitelmissa enitenkritiikkiä herättikin rakentaminen kallioille, kuten Ison Kallahden puiston kallioille ja Haruspuistonkaakkoisosan kallioille. Myös yleisesti puistoihin rakentaminen ja asuinalueen muuttuminen he-rätti huolta.
Alueen yleisen ilmeen ja imagon kohottamista pidettiin tärkeänä. Puistojen, istutusten, jalan-kulku- ja pyöräilyreittien sekä torin ympäristön parantamista toivottiin. Osa asuinkerrostaloistakaipaa remonttia. Haruspuisto on keskeinen kohtaamispaikka. Puistoa pitäisi kehittää toiminnal-liseksi paikaksi laadusta tinkimättä.
Keskustelu aihepiireittäin
Valtaosa kommentoijista pitää täydennysrakentamista katujen varsille ja ostoskeskuksenympäristöön mahdollisena
Suuri osa verkkokeskusteluun osallistuneista ajattelee, että maltillinen täydennysrakentaminenon mahdollista ja voi tuoda myös hyvää tullessaan. Alueen palvelut saattaisivat parantua ja torinympäristöön saataisiin enemmän elämää.
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Hyviä paikkoja täydennysrakentamiselle ovat metroaseman ja ostarin ympäristöt sekä Meri-Rastilan tien reunat ja muutkin kadunvarret. Metroaseman ja ostarin ympäristöön voisi rakentaatehokkaasti ja korkeampiakin asuintaloja.
Metron tunnelointia ehdotettiin tutkittavan, jolloin vapautuisi maata keskeiseltä sijainnilta kor-keallekin rakentamiselle.
Muutamissa kommenteissa toivottiin, että täydennysrakentamalla nykyistä asuinaluetta, voitai-siin luopua jo aiemmin suunnitteilla olleesta Meri-Rastilan länsiosan osayleiskaava-alueesta.
Luonto ja kalliot sekä puistot ovat alueen asukkaille tärkeitä
Meri-rastilalaiset arvostavat alueen luontoa, kallioita ja rantoja. Ne ovat syitä, joiden takia alu-eelle on muutettu. Esitetyissä suunnitelmissa eniten kritiikkiä herättikin rakentaminen kallioille,kuten Ison Kallahden puiston kallioille ja Haruspuiston kaakkoisosan kallioille. Myös yleisestipuistoihin rakentaminen ja asuinalueen muuttuminen herätti huolta. Keskusteluun tuli näkemyk-siä, joiden mukaan puistoihin ei saa rakentaa lainkaan.
Haruspuisto keskeinen kohtaamispaikka, täydennysrakentamisen vaihtoehdot jakoivatmielipiteitä
Haruspuistoa pidetään alueen keskeisenä kohtaamispaikkana. Sen vilkkainta osaa ovat koulunja päiväkodin lähiympäristöt ja leikkipuisto. Haruspuistoa pitäisikin palautteen mukaan kehittäätoiminnalliseksi paikaksi laadusta tinkimättä. Myös sitä, että alueella olisi omia välineitä eri ikäi-sille, kuten nuorille, pidettiin tärkeänä. Olisi tärkeää, että puiston jatkosuunnittelussa mukaanotettaisiin käyttäjät, kuten koululaiset. Aikuisille voisi tarjota istutuksia sekä mahdollisuuksia yh-teisölliseen toimintaan, esimerkiksi pientä ulkoilmateatteria tai kioskia. Esimerkkinä hyvästä jamonipuolisesta puistosta mainittiin Alppipuisto. Puistossa tulee kuitenkin jatkossakin olla isojapuita, myös havupuita.
Puiston toiminnallisia alueita ei saisi pimentää korkeilla rakennuksilla kaakon, etelän tai lounaansuunnista. Kävely-yhteys Rikikujalta Prammikujalle tulee säilyttää, samoin eteläosan kallioidentakana asuvien yhteydet metroon.
Haruspuistosta oli esillä kaksi täydennysrakentamissuunnitelmaa, jotka jakoivat mielipiteitä. Ver-siossa A oli nauhamainen talorivi puiston etelälaidalla. Sen katsottiin kriittisissä kommenteissatuhoavan luonnonkalliot puiston etelä- ja kaakkoislaidoilla (Meri-Rastilan tie 32:n ja 34:n ta-kana), eristävän nykytalot puistosta ja L-mallisen katuyhteyden pilaavan nykyasukkaiden piha-piirit ja leikkipaikat. A:ta puoltavissa kannanotoissa pidettiin hyvänä, että yhtenäinen puistoaluesäilyy isompana. Eräässä kommentissa matalan ja itää kohti korkeutuvan kiemurtelevan talori-vin katsottiin sopivan puiston reunaan. Joissain kommenteissa versiota A ehdotettiin parannet-tavan siten, että talot sijoitettaisiin korkeiden kallioiden alle puiston itäosaan / niiden väliseen
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laaksoon jolloin kallio säästyisi. Kalliolle voisi avata reitin puistosta esim. luonnonkiviportaidenavulla.
Versiota B kritisoitiin siitä, että uudet rakennukset puiston pohjoisosassa tulisivat liian lähelleolemassa olevia rakennuksia, jolloin nykyasukkaat Prammikujan ja Halkaisijanpolun ympäris-tössä menettäisivät näkymänsä.
Ison Kallahdenpuiston kalliot ja niittyalue sekä koululaisten reitit
Kallahdenpuiston kallioalue haluttaisiin jättää rakentamatta. Kalliota arvostetaan maisemallisenatekijänä, geologisena muodostelmana, lajistonsa takia ja näköalojen takia. Muutamassa kom-mentissa kallion päälle ehdotetaan kuitenkin rakentamista, jolloin saataisiin laadukkaita asun-toja merinäköaloin (versio B). Toisaalta muutamassa kommentissa kannatetaan kalliolle mata-laa rakentamista ja kallistutaan versioon A.
Rakentamisen paikkoja tulisi tutkia olemassa olevien katujen varsilla, kuten Meri-Rastilan tienvartta alikulun ympäristössä, Kallvikinniementietä sen molemmin puolin ja Harbonkadun vierttä.Harbonkadun laitaan tosin pitäisi rakentaa kapeasti, koska niittyaluetta arvostetaan. Harbonka-dun itäreuna jakoi mielipiteitä, mutta valtaosan mielestä Harbonkadun reunaan voisi rakentaa.
Niittyalue Sjökullan torppineen on monille kommentoijalle tärkeä. Useissa kirjoituksissa alueelleehdotetaankin "leppoistamisaluetta", yhteistä puutarhaa hedelmäpuineen ja marjapensaineen.Palstaviljelyn katsotaan yksityistävän aluetta, jolloin se ei ole enää avoin ja yhteinen..
Kallahden kouluun kulkevat koululaiset eri puolilta Meri-Rastilaa tulee ottaa huomioon suunnitte-lussa. Koululaisten reittien tulee olla turvallisia. Kallahden kainalon uimarannan säilyminen vir-kistykseen on tärkeää. Alueen monipuolisia kenttiä arvostettiin.
Pohjavedenpuiston ympäristö
Pohjavedenpuiston suunnitelmiin tuli niukasti kommentteja. Kolmessa palautteessa todettiin,että puiston pohjoisosan korkea kohta voitaisiin rakentaa tiiviisti ja parissa, että puiston länsireu-naan sopii rakentaminen. Korkea rakentaminen Pohjavedenpuiston valikoiduissa osissa voisivähentää täydennysrakentamisen painetta muualla Meri-Rastilassa.
Torille toimintaa ja lisää palveluita
Torin ympäristön tiivistämistä ja viihtyisyyteen panostamista pidettiin hyvänä. Alueella voisi me-nestyä kahvila, ravintola ja pienyrittäjät.
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Alueen kohentaminen, maineen kohottaminen ja segregaation ehkäiseminen tärkeää
Keskustelussa toivottiin asuntojen hallintamuotoja tasapainotettavan siten, että omistus- ja osa-omistusasumista saataisiin nykyistä suurempi osuus. Useissa kommenteissa tosin todettiin,ettei vuokra-asumisessakaan ole mitään vikaa. Pienistä asunnoista todettiin olevan pulaa.Omistusasuntojen toteutumiseen suhtauduttiin kriittisesti - onko suunnittelun yhteydessä selvi-tetty keinoja miten saadaan omistusasuntojen rakennuttajat ja ostajat innostumaan alueesta?Vaarana on, että uusistakin asunnoista tulee vuokra-asuntoja jos kauppa ei käy.
Osan nykyisistä kiinteistöistä todettiin olevan huonossa kunnossa ja ulkonäöltään epäsiistejä.Remontin todettiin olevan ajankohtaista joko välittömästi mutta ainakin 10 vuoden kuluttua. Re-montti tai jopa purkava saneeraus antaa mahdollisuuden alueen ilmeen huomattavallekin pa-rantamiselle. Koko alue kaipaa kasvojen kohotusta. Myös esimerkiksi istutusalueet. Lisäksi se,että yksityisten taloyhtiöiden alueet olisi selkeästi eroteltu julkisista, lisää ympäristöstä huolehti-mista.
Liian korkean rakentamisen todettiin vaarantavan sosiaalisesti herkän alueen tasapainon. Pieni-mittakaavaisuus tukee ihmisten tutustumista toisiinsa, tukee alueesta huolehtimista ja estääsegregaatiota. Jalankulun ja pyöräilyn väylien on oltava laadukkaita.
Tonttikohtainen lisärakentaminen, Ole Kandelinin puisto ja Rysäpuisto
Useat keskustelijat mainitsivat, että tonttien tehokkaampi rakentaminen voisi olla viisasta toteut-taa alueella purkavalla saneerauksella. Monet ovat sitä mieltä, että alueen matalat kerrostaloton rakennettu alun perin huonosti. Kun niiden peruskorjauksen aika tulee, voi olla järkevää pur-kaa ja rakentaa tilalle korkeampia asuintaloja. Tonttikohtaisen lisärakentamisen kustannuksistakaivataan edelleen selkeää tietoa.
Ole Kandelinin puistoa ja Rysäpuistoa pitkin todetaan kulkevan seudullinen viheryhteys, jota eisaa tehdä liian kapeaksi. Rantareittiin viheryhteytenä ei luoteta, koska se on paikoin kapea. Uu-disrakentamisesta kärsivät nykyiset asukkaat, joiden puistonäkymät katoavat.
Pysäköinti alueella on jo nyt haastavaa
Useissa kommenteissa todettiin, että pysäköintipaikkoja alueella on jo nykyisin liian vähän. Se,että pysäköintikenttien tilalle rakennettaisiin, huolettaa tästä syystä. Ratkaisuksi eräässä kom-mentissa ehdotettiin pysäköinnin sallimista katujen varsille, ainakin niiden toiselle laidalle. Pysä-köintitaloista tarvitaan lisätietoa. Miten ne saadaan toteutumaan ja mitä se tarkoittaisi nykyisilleasukkaille?
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Meri-Rastilan kaupunkiuudistusYhteenveto verkkokeskustelusta, joka oli auki 20.5. - 30.6.2016 osoitteessahttps://kerrokantasi.hel.fi/hearing/meri-rastila2
Meri-Rastilaan suunnitellaan kaupunkiuudistusta, joka toisi uusia asukkaita ja palveluita, paran-netut kadut ja puistot sekä uuden liikekeskuksen. Uudistuksesta on keskusteltu useasti suunnit-telun aikana. Nyt verkkokeskustelussa oli välivaiheen suunnitelma. Kaavaluonnos on tulossakeskusteluun syksyllä.
Keskustelussa oli kolme ajankohtaista osakeskustelua, joihin tuli yhteensä 192 kommenttia:
Uusi liikekeskus 28 kommenttiaUudet asunnot / täydennysrakentaminen 73 kommenttiaMeri-Rastilan tien perusparantaminen 31 kommenttia
Loput 60 kommenttia olivat suunnitelmaa yleisesti koskevia. Osa kommenteista oli kirjautunutkaksi tai useammankin kerran johtuen ilmeisesti palvelun teknisistä muutoksista.

Verkkokeskustelun lisäksi suunnittelijat oli-vat Meri-Rastilan torilla tavattavissa suunni-telmien äärellä osana Meri-Rastilan kyläjuh-laa torstaina 26.5. Paikalla kävi arviolta noin150 henkilöä. Tavanomaisen tiedottamisenlisäksi toritapahtumasta jaettiin metroase-malla flyereita alkuviikon aamuruuhkan ai-kana.



HELSINGIN KAUPUNKI YHTEENVETO VERKKOKESKUSTELUSTAKAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTOAsemakaavaosastoTiina Antila-Lehtonen 4.7.2016

Postiosoite KäyntiosoitePL 2100 Kansakoulukatu 300099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel.fi/ksv

Täydennysrakentaminen
Täydennysrakentamiseen liittyvissä kommenteissa arvostettiin sitä, että suunnitelmia onvoinut kommentoida useaan otteeseen ja että suunnitelmaa oli muutettu aiemmissa kommen-teissa toivottuun suuntaan. Haruspuistoon sijoittuvaa rakentamista oli edellisestä suunnitelma-versiosta vähennetty, eikä Haruspuistoon liittyviä kommentteja juurikaan nyt tullut.
Kritiikki kohdistui tässä keskustelussa erityisesti Pohjavedenpuistoon sijoitettuun rakentami-seen, Harbonkadun varteen suunniteltuihin kerrostaloihin sekä Rysäpuiston alueen suunnitel-miin.
Uusien rakennusten toivottiin olevan puu- tai puuverhoiltua rakentamista sekä toivottiin aurinko-
paneelien käyttöä. Osa keskustelijoista toivoi paikoin korkeampaa rakentamista, jotta luontoalu-eita voitaisiin säästää. Täydennysrakentamisen painopistettä toivottiin siirrettävän muualle, ku-ten Vuotien ja metroradan päälle, Vuosaaren golfkentälle ja Östersundomiin. Meri-Rastilan län-siranta (osayleiskaava-alue) haluttaisiin säästää rakentamiselta.
Muutamassa kommentissa tuotiin esiin uusien asuntojen merkitys asuntojen omistusjakaumantasapainottamisessa alueella. Olisi tärkeää, että alueelle saadaan omistus- ja kovan rahanvuokratuotantoa.
Pohjavedenpuistoon ehdotettua asuinrakentamista pidettiin kommenteissa liian tiiviinä eli ra-kennukset sijaitsevat liian lähellä toisiaan. Rakennuksia pidettiin myös liian korkeina. Toisaaltakommenteissa ehdotettiin joidenkin rakennusten korottamista edelleen, jolloin puistoalueitasäästyisi. Myös se, että puiston kallioalueita on säästelty, kohtasi kritiikkiä. Huonojalkaisten onvaikea päästä kävelemään kallioille. Erityisesti se, että nykyiselle puistoalueelle on sijoitettu py-säköintitaloja, tuntuu kohtuuttomalta. Kommenteissa todettiin, että valmisteilla olevassa yleis-kaavassa puiston läpi on osoitettu kehitettävä metsäverkostoyhteys. Pohjavedenpuiston todet-tiin olevan erityisen tärkeä Halkaisijantien nykyisille asukkaille.
Harbonkadun varteen suunnitellut 4-7 kerroksiset talot herättivät runsaasti kritiikkiä. Pientalo-alueen kylkeen eivät kommentoijien mielestä sovi kerrostalot. Alueelle voisi sopia katua reunus-tamaan matalahkot pien- tai rivitalot. Sjökullan torpan ympäristön säilymistä nykyisellään arvos-tetaan.
Ison Kallahden puistoon ei tarvita kommenttien mukaan lisää pelikenttiä. Puiston kallioalu-eelta nyt poistuneet rakentamissuunnitelmat saivat kiitosta. Kallahden peruskoulun länsipuolellesuunniteltuja kerrostaloja pidettiin mahdollisina, tosin osassa kommenteista niiden sijainti toivot-tiin rajattavaksi Meri-Rastilan tien varteen ja korkeutta madallettavaksi niin, etteivät talot näkyisimerelle. Kallvikinniementien 6-kerroksisia asuinrakennuksia kritisoitiin parissa kommentissa.Ne estävät luontoyhteyden rannasta Pohjavedenpuistoon ja sijoittuvat liian lähelle rannassa ole-via huviloita.
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Rysäpuistoon ja Meri-Rastilan tie 11 kohdalle sijoittuvat rakentamissuunnitelmat herättivätniin ikään kritiikkiä. Uudet rakennukset tulevat liian lähelle nykyisiä asuintaloja ja peittävät niidenvehreät näkymät. Nykyisten tonttien kautta kulkevaa villiä läpikulkua pelätään.
Uusi liikekeskus
Liikekeskuksen uudistamiseen suhtauduttiin myönteisesti samoin, kuin asumisen rakentamisenliikekeskuksen yhteyteen. Kansipihoilla saadaan asukkaille yksityistä pihatilaa. Vuotien varteentodettiin sopivan korkean (korkeammankin kuin esitetty) rakentamisen kunhan jalankulkuympä-ristöstä saadaan miellyttävä.
Vastaajat käyvät liikekeskuksessa pääasiassa jalan tai pyörällä. Bussipysäkin sijaintia liikekes-kuksen lähellä pidettiin tärkeänä. Yhteydet tulee suunnitella jalankulkijoiden ehdoin mm. metro-asemalle ja bussipysäkille. Jalankulkijoiden ei tule joutua kävelemään parkkipaikan läpi, kutennykyisin. Henkilöautoliikenne ja huoltoliikenne tulee erotella toisistaan sekä kävelystä ja pyöräi-lystä. Auto- ja huoltoliikenteen järjestelyt mietityttivät, mahtuvatko esim. huoltoajoneuvot kun-nolla kääntymään Meri-Rastilan tien ja Meri-Rastilan kujan risteyksessä? Turvallisia pyörä-pysäköintipaikkoja tarvitaan ostoskeskuksen yhteyteen.
Nykyisistä palveluista ruokakauppaan oltiin tyytyväisiä, tosin luomu- ja erikoistuotteita joutuu ha-kemaan kauempaa. Uusiksi palveluiksi toivottiin apteekkia, kioskia, kahvila-leipomoa, pieniä et-nisiä ravintoloita ja toisaalta tavallista kotiruokaa tarjoavaa paikkaa, josta voisi ostaa ruokaa mu-kaan. Jotain julkista palvelua, esimerkiksi kirjastoa toivottiin. Samoin tuotiin esiin julkisen oleske-
lutilan tarve sekä tori tai sen tilalla hyvin hoidettu vehreä aukio, vaikkakin toisaalta ns. örveltäjien
pelättiin ottavan haltuun kaikenlaiset oleskelutilat, sekä sisällä että esim. kauppakujalla. Nykyi-set päihdeporukat koettiin huomattavana haittana, jolla on myös vaikutus turvallisuudentuntee-seen. Kauppaan ei esim. uskalleta tulla pyörällä tai koiran kanssa, koska niitä ei haluta jättääulos ilman valvontaa. Päihteidenkäyttäjäporukan katsottiin myös karkottavan asiakkaita.
Ehdotettiin myös, että voisiko ostoskeskusta suunnitella niin, että sieltä olisi tarvittaessa vaik-kapa siirrettävin seinin mahdollisuus vuokrata juhlatilaa tai kokoontumistilaa.
Monipuolisten palveluiden mahdollistamiseksi pitäisi yrittäjien vuokrat pystyä pitämään edulli-sina ja siksi pienet liiketilat ja kauppahallityyppiset tilat nähtiin hyvinä ideoina. Sekä kauppaku-jaa että kivijalkaliikkeitä kannatettiin, mutta jälkimmäisiin pelättiin toisaalta tulevan vain kapa-koita. Myös toritoiminta koettiin hyväksi ajatukseksi.
Meri-Rastilan tien perusparantaminen
Meri-Rastilan tien perusparantamisen suunnitteluperiaatteet herättivät kysymyksiä. Tien perus-parantamista osa piti ylimitoitettuna ja ajokaistojen kaventamista huonona ideana. Autojen py-säköinnin tien varteen pelättiin lisäävän erityisesti lasten liikenneonnettomuuksia. Yksisuuntaiset
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pyörätiet koettiin osin tervetulleiksi, osin vaikeiksi käyttää, jolloin niissä voi sattua vaaratilanteitaosan pyöräilijöistä ajaessa väärään suuntaan. Bussipysäkkien määrän vähentämistä kritisoitiinsamoin kuin Kallvikintien alikulun poistamista. Katupuiden vaihdon todettiin johtavan tilantee-seen, jossa uudet puut ovat suhteellisen pieniä useiden vuosien ajan.
Meri-Rastilan tielle toivottiin ajonopeuden näyttävää taulua. Samoin toivottiin, että Hoivakoti Hoi-vaonnille rakennetaan saattoliikenteen pysähtymispaikat. Kävelyalueiden hyvää talvikunnossa-pitoa pidettiin tärkeänä.
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MERI-RASTILAN ALUEFORUM 27.9.2016Alueforumin järjestivät yhdessä Pro Meri-Rastila -liike ja kaupunkisuunnitteluvirasto.
Paikka Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3Aika ti 27.9.2016 klo 17−20
PuheenjohtajinaJaana Pylkkänen, Pro Meri-RastilaTiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, kaupunkisuunnitteluvirasto
Tilaisuuteen osallistui yli 50 henkilöä
Tilaisuuden ohjelma ja kulku
Pro Meri-Rastila -liike ehdotti alueforumia liittyen Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen, jotasuunnitellaan kaupunkisuunnitteluvirastossa. Tilaisuuden aiheet olivat Pro Meri-Rastilan toivo-mia ja tilaisuus suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä.
Illan alkuosan muo-dosti tiivistahtinen eriaiheiden esittely. Ja-loittelutauolla olimahdollisuus kom-mentoida kirjallisestipost it -lapuilla isonsuunnitelman päälletai pohtia erikseenesitettyjä kysymyk-siä. Saadut kom-mentit on koottu tä-män muistion lop-puun.
Tilaisuudessa esite-tyt diat ovat luetta-vissa verkostakartta.hel.fi/suunni-telmat -palvelussa.
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Avoimelle keskustelulle jäi aikaa vajaa tunti. Keskustelu toteutettiin piirissä, jossa jokaisella ha-lukkaalla oli vuorollaan puheenvuoro.

Yhteenveto keskustelusta
Ostoskeskuksen kehittämisen koetaan vievän Meri-Rastilaa hyvään suuntaan
Useissa puheenvuoroissa tuotiin esiin, että ostoskeskuksen alueen uudistaminen on hyvä jakannatettava asia. Paikka ei ole nykyisellään kovinkaan houkutteleva. Osa keskustelijoista pitisuunniteltuja, jopa 16-kerroksista rakennusta, korkeina ja massiivisina. Toisaalta todettiin, ettäjuuri tähän paikkaan korkea rakentaminen sopii parhaiten. Massiivista vaikutelmaa voi jatko-suunnittelussa pehmentää esimerkiksi pintamateriaaleilla.
Ostoskeskuksen rakentamisen aikaisten häiriöiden minimoimista asukkaille olisi hyvä myössuunnitella. Miten mahdollistetaan metroaseman saavutettavuus ja kauppapalveluiden jatku-vuus rakentamisen aikana?
Metroradan erottamien Rastilan ja Meri-Rastilan alueiden yhdistämistä rakentamalla uusi ostos-keskus pidettiin hyvänä ideana. Kannella olevan huoltoaseman koettiin kuitenkin olevan haas-teellinen tästä näkökulmasta - se on vaikea siirtää eikä kaunista aluetta.
Meri-Rastilan muu täydennysrakentaminen herätti kysymyksiä ja keskustelua
Täydennysrakentamisen suunnittelun taustalla todettiin olevan huolellisesti tutkittuja lähtökohtiaja tavoitteita, jotka ottavat alueen alkuperäiset suunnitteluideat huomioon. Suunnittelun aikaisenvuoropuhelun kuluessa suunnitelmat ovat kehittyneet hyvään suuntaan. Muun muassa aukioitaja yhteyksiä viheralueille on mietitty.
Monet toivat esiin, että on hyvä, että jo rakennetulla alueella suositaan korkeampaakin rakenta-mista, koska näin voidaan säästää toisaalla enemmän puistoja ja muita viheralueita. Maa, jokakäytetään rakentamiseen, on hyvä käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Erityisesti Haruspuis-toa ja Ison Kallahden puistoa halutaan säästää. Puistojen suunnitteluun halutaan osallistua.
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Huolta herätti toisaalta se, että uusi, nykyistä korkeampi rakentaminen, voi näyttää epätasapai-noiselta vanhan, matalamman rakennuskannan rinnalla. Lisäksi alueelle tyypillisten korkeidenluonnonkallioiden pelättiin häviävän visuaalisesti kun rinnalla on vielä korkeampia kerrostaloja.Korkeat talot lähinaapurissa lisäävät myös varjostusta.
Uusien rakennusten toivottiin olevan kauniita. Keskustelussa todettiin, että viimeaikainen raken-taminen Helsingissä on ollut kaunista ja että Meri-Rastilaan saattaisi sopia vaalea arkkitehtuuri,joka hyödyntää puuta julkisivun yksityiskohdissa.
Jos tämän hetkinen suunnitelma toteutuu kokonaisuudessaan, muuttaisi nykyiselle Meri-Rasti-lan alueelle noin 4000 uutta asukasta. Muutos on iso ja sen pelätään aiheuttavan sosiaalisia jatoiminnallisia ongelmia ja alue voi jopa slummiutua. Myös palveluiden, kuten päiväkotipaikojenriittävyys voi olla haaste. Toisaalta todettiin, ettei tiiveys sinänsä aiheuta ongelmia vaan sosiaali-nen rakenne, jonka oletetaan tasapainottuvan tulevaisuudessa.
Pohdittiin voisiko Meri-Rastilaan suunnitella vähä-autoista tai autotonta asumista, jolloin vältyt-täisiin pysäköintitalorakentamiselta niiltä osin. Suunnittelussa selvitetään mm. autottoman kokei-lukorttelin mahdollisuutta, mutta asia on vielä kesken. Pysäköintitalot voidaan autojen vähenty-essä purkaa ja tilalle on mahdollista rakentaa asuintaloja.
Alueelle toivotaan ulko- ja sisätiloja asukkaiden käyttöön
Erityisesti Haruspuistoa ja Ison Kallahden puistoa halutaan säästää rakentamiselta asukkaidenkäyttöön. Puistojen suunnitteluun halutaan osallistua.
Konkreettisena ehdotuksena Ison Kallahden puistoon ehdotettiin syötävän puiston suunnittelua.Tämän kesän kaupunkiviljelykokeilu oli onnistunut. Puiston kehittämisessä voisi ajatella yritys-yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia.
Asukastilat vaativat kaupungin investointeja ja ovat sikäli haastavia. Kaupungin tilojen iltakäyt-töä tulisi kehittää ja vaikuttaa aktiivisesti siihen, että alueelle tulevat uudet julkiset rakennukset,kuten päiväkodit, olisivat sellaisia mm. lukitusjärjestelmiltään, että niitä olisi helppo käyttää asu-kastoimintaan päiväkodin ollessa kiinni.
Tonttikohtaisessa lisärakentamisessa on kehittämistarvetta
Taloyhtiöiden tontilla tapahtuva lisärakentaminen tuntuu haastavalta prosessilta ja sen hyötyjäon vaikea arvioida ja ne saattavat jakautua taloyhtiön sisällä epätasaisesti. Kaupunki kehittäätonttikohtaisen lisärakentamisen prosessia ja on kiinnostunut kuulemaan siihen liittyvistä haas-teista. Kaupungin tarjoamaa lisätietoa asiasta on verkossa: http://www.uuttahelsin-kia.fi/fi/taydennysrakentaminen
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Meri-Rastilan nykyistä asuinaluetta ympäröivän luonnon häviäminen huolestuttaa
Keskusteltaessa Meri-Rastilan nykyisen asuinalueen täydennysrakentamisesta on hyvä pitäämielessä myös viereisten alueiden muuttuminen. Meri-Rastilan länsirannan osayleiskaava,jossa alueelle esitetään rakennettavaksi asuntoja, on juuri saanut lainvoiman. Valmisteilla ole-vassa yleiskaavassa esitetään asuinrakentamista Ramsinniemeen, leirintäalueelle ja Vartiosaa-reen. Luonnonvaraisten ulkoilualueiden kutistuminen on huolestuttavaa.
Kaupunkisuunnittelusta viestiminen ja keskustelu vaatii jatkuvaa kehittämistä
Illan aikana huomattiin, että tieto kaupunkisuunnitteluun liittyvistä tilaisuuksista ei vieläkään ta-voita kiinnostuneita. Esimerkiksi isännöitsijät eivät välitä eteenpäin saamiaan kirjeitä ja paikallis-lehdistä tietoa ei aina huomata. Meri-Rastilan suunnittelussa on käytössä sähköpostiin tilattavauutiskirje (nyt yli 200 tilaajaa) ja Vuosaari -lehteen on laadittu artikkeleita suunnittelusta. Työnkäynnistymisvaiheessa joka talouteen lähetettiin postikortit tuolloin järjestetystä Rastilan Rie-hasta. Silti tieto ei aina kohtaa kiinnostuneita. Nytkin paikalla oli muutama uusi henkilö, jotka olitavoitettu puskaradiolla tai aktiivien jaettua aluefoorumista ksv:n mainoksia rappukäytäviin.
Suunnittelun kuluessa on meri-rastilalaisten kanssa keskusteltu useaan otteeseen ja suunnitel-mat ovat kehittyneet hyvään suuntaan. Yhdessä järjestetystä aluefoorumista ja piirikeskuste-lusta jäi hyvät kokemukset. Arviolta marraskuussa kaavaluonnos tulee esille ja tuolloin järjeste-tään seuraavan kerran keskustelumahdollisuuksia suunnitelman sisällöstä.
Seinälle post it -lapuilla tulleet kommentit
Mikä on mielestäni HYVÄÄ täydennysrakentamisessa ja kaupunkiuudistuksessa?

- Hyvä, että kentästä Sjökullan niitylle on luovuttu. Talot Harbonkadun varteen ovat tervetulleita.- Meri-Rastilantie 14-18 väliselle parkkipaikalle ei rakenneta.- Hyvää on, että suunnitteilla on kohtalaisen korkeaa rakentamista.- Ostarin purkaminen ja uudelleensuunnittelu hyvää.- Asuntoja saadaan paljon, tämä mahdollistaisi länsirannan metsän rakentamisesta luopumisen.- Suunnitelma pääosin aluetta kunnioittava.- Ostarin uudistus ja torin elävöittäminen! –> M-R voisi kokea saman renessanssin kuin Myllypuro- Vaaleat julkisivut- Ostarin uudistus erittäin tervetullut uudistus.- Uudisrakentaminen on hyvä facelift Meri-Rastilalle.- Ostarin alueen uudistaminen- Hallittu täydennysrakentaminen- Metroradan varteen sopivat korkeatkin talot.- Ostarin uudistus.- Uusi ostarin seutu ja paikoin korkeammat talot.
Mikä on mielestäsi HUONOA täydennysrakentamisessa ja kaupunkiuudistuksessa?

- Korkeat kerrostalot > yksipuolinen asukasmassa? Slummiutuminen- Haruspuiston ja Sjökullan alueen rakentaminen -> viheralueiden kaventaminen
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- Puiden kaataminen Meri-Rastilantien varrelta- Viheralue rannalla kapenisi liikaa Villa Ullaksen lähellä – asetelmaa voisi muuttaa rakentamallapaikoin korkeammin.- Järisyttävästi ylimitoitettu uusi kortteli Kallahden koulun vieressä! Nakertaa myös kalliota.- Iso Kallahden puiston kulmaan rakentaminen ei ole perusteltua matalanakaan.- Pysäköintitalo Fokkatorille- VIII Fokkatorin eteläpuolelle- Uudet rakennukset 2-3 kertaa korkeampia kuin nykyiset- Haruspuiston rakentaminen
Oletko huolissasi / pelkäätkö muutoksessa jotakin? Mitä?

- Meri-Rastilan luonto säilytettävä! Ollut hieno ”kylä” asua 20 vuotta.- Viereisen rantapuistoalueen rakentamisen kanssa vuosien työmaaprojekti- Olen huolissani, että luontoalueet häviävät joko rakentamisen tai puistottamisen (=”kehittäminen”)seurauksena.- Pelkään, että asukasmäärän lisääntymisen myötä kallioiden ohut maanpinta kuluu, ja puut jamuu kasvillisuus katoaa.- Olen huolissani, katoaako pohjavedenpuiston kallion metsäisyys.- Myös rantaan suunniteltu baana huolettaa, koska osa Ramsinniemen suuntaan etenevästä ran-nasta on luonnontilaista, ja olisi hyvä, että se saisi sellaisena säilyä.- Liikaa yksipuolista kerrostaloasumista viheralueiden kustannuksella -> syntyykö segrekaatiota jaslummiutuuko M-R?- Viherverkosto on vaarassa nakertua liikaa.- Paikoin tehokkaampi rakentaminen auttaisi.- Pelkään, että Haruspuisto katoaa metsän tuntu. paljon kuusia täytyy olla ja kalliot.- Pelkään, että alue on vuosia rakennustyömaana ja haittaa kulkemista.
Mitä muuta haluaisit sanoa?

- Esitetyllä aikataululla rakentaminen alkaa -20-luvun puolella. Olisiko jo tuolloin osa Hekan taloistajo purkukunnossa?- Perheasuntojen lisäksi tarvittaisiin pieniä asuntoja. Toivon, että Meri-Rastilaan suunniteltaisiinmyös yksiöitä ja kaksioita.- Pyöräily- ja ulkoilureittien jouhevuus ja viihtyisyys ovat tärkeitä.- Huolestuttaa keskustelu, jossa kaupunkilaiset ja poliitikot arvottavat eri asuinalueita / virkistysalu-eita toisiaan vastaan esim. Malmin lentokenttä / Rastilan camping / Keskuspuisto- Yleiskaavan kehittyvä metsäverkostoyhteys olisi hyvä pohtia huolella.- Omistusasuntoja lisää, ei enää vuokra-asuntoja.- Asukastila on tärkeä.- Asukastilalle tarvetta sekä pysäköintitaloille.
Palautetta kartalle:

- Harbonkadun ja M-Rtien kulma (+5.200 km2, 8 ja 6 kerrosta): ei korkeita taloja tähän + mitä kal-lion räjäytys aiheuttaa taloille- Kallahden koulun yläpuolella (+16.000 km2): toivottavasti upea kallionrinne säilyy?- M-R tien länsirannan puoleinen metsä ja M-Rtie 5 takana: kivijalkaliikkeiden tarve / haitat- Samassa kohdassa metsään johtava polku: korkeus? piha? autopaikat? > lisääntyy vuosi vuo-delta (5. ja 6. kerrosta). Reitti puistoon solmukohta: kuitenkin taloja päällä.- M-R tie 6: kadun mitoitus? puut??
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MERI-RASTILAN TÄYDENNYSRAKENTAMINENKaavaluonnosaineiston esittely- ja keskustelutilaisuus
Paikka Meri-Rastilan ala-asteen liikuntasali, Jaluspolku 3Aika ti 29.11.2016 klo 17.30−21
Paikalla esittelijöinäLinda Wiksten, arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirastoMaija Lounamaa, maisema-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirastoEeva Väistö, liikennesuunnittelija, kaupunkisuunnitteluvirastoTuomas Vanne, liikennesuunnittelija, kaupunkisuunnitteluvirastoTiia Ettala, arkkitehti, Arkkitehtitoimisto Ettala Palomeras OyTiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, kaupunkisuunnitteluvirasto, pj
Tilaisuuteen osallistui noin 40 henkilöä
Tilaisuuden ohjelma ja kulku
Keskustelun pohjustukseksi esiteltiin:- asemakaavaluonnos ja sen tavoitteet ja taustalla olevat suunnitteluideat,- kaavoituksen vaikutukset viheralueisiin ja periaatteet puistojen kehittämiseksi,- ostoskeskuksen alueen ajankohtaiset suunnitelmat sekä- liikennesuunnitelmat tavoitteineen
Lyhyen yhteisen kommenttipuheenvuoro- ja keskusteluosuuden jälkeen siirryttiin jatkamaan yk-sityiskohtaista keskustelua karttojen ääreen. Karttapisteitä oli neljä: kaavaluonnos, viheralueet,liikennesuunnitelmat ja ostoskeskuksen alue.
Keskustelua voi jatkaa ja palautetta suunnitelmista voi jättää verkkokeskusteluun 19.12. astiosoitteeseen kerrokantasi.hel.fi/meri-rastila3. Lisäksi mielipiteitä voi jättää kaupungin kirjaa-moon. Tilaisuudessa esitetyt diat sekä nähtävillä oleva aineisto ja kaavatyön aikana syntynyt ai-neisto on katsottavissa kaupungin karttapalvelussa: kartta.hel.fi/suunnitelmat. Samasta paikastalinkin takaa voi myös tilata alueen suunnittelun uutiskirjeen omaan sähköpostiosoitteeseensa.
Keskustelussa esiin noussutta
Alueelle suunnitellaan uutta asumista nykyasukkaiden viihtyvyyden kustannuksella
Meri-Rastilan asuinaluetta ollaan tiivistämässä siten, että alueelle tulisi yli 4000 asukasta lisää.Lisäksi yleiskaavassa on kaavailtu uutta asumista Meri-Rastilan länsirannan alueelle, Rastilanleirintäalueelle ja Ramsinniemeen. Viheralueet ja nykyasukkaiden vehreät ikkunanäkymät vähe-nevät kun viereen tulee uutta ja korkeaa rakentamista. Alueen arvo ei säily kun luonnonlähei-syys katoaa. Rakentamisen määrä pitäisi olla maltillisempi.
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Ostoskeskuksen alueen uudistuminen tuo parannusta alueen ilmeeseen ja palveluihin
Ostoskeskuksen alueen uudistumisen todettiin tuovan parannusta Meri-Rastilan ilmeeseen.Metroaseman läheisyyteen sopii korkeampikin rakentaminen. Myös HOAS:n tonttien mahdolli-sen uudistumisen koettiin parantavan alueen ilmettä.
Kaavaillut tonttien täydennysrakentamiset herättävät turvattomuutta ja tiedottaminenkaupungin taholta ja taloyhtiöiden sisällä ei ole tavoittanut asukkaita
Kaavaluonnoksessa on ehdotettu joidenkin tonttien täydennysrakentamista. Kaikissa taloyhti-öissä ei ole tiedotettu tällaisesta. Kun yhtäkkiä näkee suunnitelman, jossa oman kodin eteen onlisätty rakentamista, herättää se turvattomuutta. Hallitus on saattanut pantata tietoa tai sitä onollut vain puheenjohtajalla. Huhuja ja ristiriitaista tietoa on niin ikään ollut liikkeellä. Tiedottami-nen on hoidettu huonosti.
Oman asunnon arvo laskee, kun on edes esillä suunnitelmia, joissa asunnon ikkunan eteen onpiirretty uusi, korkea kerrostalo. Miten oman asunnon saa myydyksi nyt taikka jatkossa kun täl-laista tapahtuu?
Yhteisen omaisuuden purkamisen kustannukset ovat kohtuuttomia veronmaksajille
Päiväkotien purkaminen ja uusien rakentaminen on veronmaksajien rahojen tuhlausta. Samoinse, että Meri-Rastilan tie uusitaan. Milloin näistä päätetään ja mitkä ovat kustannukset?
Ei myöskään ole järkevää suunnitella nykyistä isompia päiväkoteja. 250 lapsen päiväkodit ovatlasten säilytyspaikkoja eivätkä kasvatuksellisesti laadukkaita.
Liikennemäärä Meri-Rastilan tiellä kasvaa. Pysäköintiin ja liikenneturvallisuuteen pitäisikiinnittää enemmän huomiota
Asukasmäärän lisääntyessä liikennemäärät Meri-Rastilan tiellä kasvavat. Kadusta tulee vilkas jase vaikuttaa liikenneturvallisuuteen. Erityisesti lasten koulumatkojen turvallisuus pitää ottaa pa-remmin huomioon suunnittelussa.
Mihin pysäköidään jatkossa autot, kun nykyisten parkkialueiden kohdalle on suunniteltu uusiaasuintaloja? Vehreys vähenee tätäkin kautta, kun parkkipaikat siirtyvät nykyisin vehreille pi-hoille.
Luontoa ja puistoja on varjeltava.
Rakentamisen tavoitteita pitäisi vähentää ja säästää luontoa. Myös lähiympäristöön on tulossasuuria määriä rakentamista, Länsirantaan ja Rastilaan viitattiin.
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Keskustelut jatkuivat karttojen ääressä:
Asemakaavaluonnos

- Levankikuja nähtiin mahdottomana ratkaisuna: se on liianjyrkkä ja pakokaasut häiritsevät viereisen tontin asukkaita,kävely-yhteys ei mahdu kadun kanssa ja Levankikujanpäässä olevan tontin asukkaat oikaisisivat Meri-Rastilantie 9:n ja 11:n tonttien läpi- Meri-Rastilan tie 9:n pohjoisosaan sijoitetut asuinraken-nukset eivät saaneet tontin asukkailta kannatusta, koskaovat lähellä nykyisiä rakennuksia ja pysäköintialuetta jou-dutaan siirtämään. Kaavakartan ja havainnekuvan väliltälöydettiin keskinäinen virhe kerrosluvuissa. Meri-Rastilantie 5:n eteläisimmän rakennuksen asukkaat olivat sitämieltä, että Meri-Rastilan tie 9:n pohjoisosaan sijoitetut ra-kennukset heikentävät asukkaiden yksityisyyttä ja varjos-tavat- Meri-Rastilan tie 21:n pohjoisosaan sijoitetut rakennuksetnähtiin huonona ratkaisuna, sillä ne estävät näkymiä ny-kyisistä asunnoista.
Viheralueet

- Yleistä:Luontaiset ja toimivat reitit ovat tärkeitä keskellä rakentamisen lisääntymistä.Ekologiset yhteydet ja virkistysyhteydet on sovitettava ja sovitettavissa yhteen.Ekologisten käytävien säilyminen, mm. tikkakannan tarpeet otettava huomioon.Viheralueille rakentaminen lisää mielenterveyskustannuksia ja terveydenhuollon menojalaajemminkin.
- Pohjavedenpuisto:Miten pohjavesi on otettu huomioon rakentamisessa?Geologiset kohteet ja niiden ympäristöt on jätettävä rauhaan.
- Ison Kallahden puisto:Hienoa jos puistoa kehitetään luonnonmukaisena ja siten, että siellä voi olla jonkin sortinkaupunkiviljelyä. Hyvä, jos voidaan suojella vanhat rakennukset ja huvilat ja niiden piha-piirit ja kenties nostaa ne takaisin kukoistukseen.Ei täysimittaista kenttää vaan sellaiset liikuntapaikat, että siellä oikeasti liikutaan. Hyväesimerkki on Roihuvuoren liikuntapuisto. Hyvänä pidettiin myös nyk. kaavassa olevienkenttävarausten poistamista.Pohjoisosasta kevennettävä rakentamista ja säilytettävä kallioita.
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- Haruspuisto:Poistuvaa koirapuistoa ei haluta uuteen paikkaan Haruspuistossa - mieluummin pois.
- Ullaksenpuisto:Ei rakentamista Ullaksenpuistoon! Kaikki viheralueet tarvitaan lisääntyvälle asukasmää-rälle.
- Muuta:Länsirannan metsät pitäisi säästää henkireiiksi.Iso tulonsiirto omistusasujille. Täydennysrakentamisen maankäyttömaksun alentaminentoimii porkkanana liian tiiviille rakentamiselle. Maksun alentamisesta on päätettävä val-tuustossa.Kunnossa olevia alle 50-vuotiaita rakennuksia ei saa purkaa. Kustannusvaikutukset onlaskettava.

Ostoskeskuksen alue
- Tornin muotoilu met-roaseman suuntaanon onnistunut, etenkin6-8 kerroksen koh-dalla oleva ”koloa”,joka ”tekee uteliaaksinäkemään mitä toi-sella puolella on”.- Meri-Rastilaan kaiva-taan kovasti yhteisiä,kaupunkilaisten käy-tössä olevia tiloja, jaliikekeskuksen kortteliolisi sellaiselle hyvä jakeskeinen paikka.Vuosaaressa on yli-päätään hyvin vaikea löytää tiloja yli 20 hengen yhdistysten tms kokouksille. Voisiko jon-kinlaista kokoontumis- / harrastetilaa ajatella väliaikaisena jos kaikkiin liiketiloihin ei hetilöydy toimijaa?

Liikennesuunnitelmat
- Reittiä Haruspuiston itäpuoliselta alikululta Kallahden koululle tulee vahvistaa.- Harbonkadulle puistokäytävän pohjoispuolella toivotaan jalkakäytävää myös kadun toi-selle puolelle.- Metroasemalle toivotaan lukittavia pyöräpysäköintipaikkoja- Kallvikintielle toivotaan pyörätiet (suunnittelijan vastaus: pyöräkaistat ovat tulossa)
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Meri-Rastilan kaavaluonnos ja liikennesuunnitelma
Yhteenveto verkkokeskustelusta, joka oli auki 18.11.−19.12.2016 osoitteessa
https://kerrokantasi.hel.fi/hearing/meri-rastila3
Meri-Rastilaan suunnitellaan kaupunkiuudistusta, joka toisi alu-eelle uusia asukkaita ja palveluita, parannetut kadut ja puistotsekä uuden liikekeskuksen. Osana uudistusta alueelle on tehtytäydennysrakentamisen mahdollistavaa asemakaavaa. Suunnit-telun aikana keskustelua on käyty vilkkaasti tilaisuuksissa, kaa-vakävelyillä ja verkossa. Nyt verkkokeskustelussa oli kommentoi-tavana asemakaavaluonnos sekä liikennesuunnitelman luonnos.Näitä suunnitelmia esiteltiin myös esittely- ja keskustelutilaisuu-dessa (kuva) Meri-Rastilan ala-asteella 29.11. Tilaisuudesta onerillinen muistio.
Verkkokeskusteluun tuli yhteensä 146 kommenttia, joista 121koski kaavaluonnosta ja 25 liikennesuunnitelmaa.

Yhteenveto verkkokeskustelusta
Täydennysrakentamisen määrää pidettiin kommenteissa yleisesti liian suurena ja se si-joittuu liian usein viheralueille.
Alle kymmenessä kommentissa asemakaavaluonnoksen mahdollistamaa rakentamismääränlisäystä pidettiin sopivana tai liian vähäisenä. Kommenteissa ei kuitenkaan tyrmätty täydennys-rakentamista täysin, mutta määrän pitäisi olla maltillisempi. Suurin osa myös toivoi, ettei uuttarakentamista tulisi luonto- tai viheralueille. Sen sijaan sitä voisi tulla erityisesti ostarin alueelle.Yli kahdessakymmenessä kommentissa toivottiin rakentamista sijoitettavan ensisijaisesti muu-alle kuten Rastilaan metroradan päälle, Kulosaaren metroaseman läheisyyteen tai Östersundo-miin.
Viheralueet ja luonto on palautteen mukaan keskeinen Meri-Rastilan vetovoimatekijä, joiden ta-kia alueelle on muutettu. Viheralueiden väheneminen vaikeuttaa asuntokauppaa, laskee hintoja



HELSINGIN KAUPUNKI YHTEENVETO VERKKOKESKUSTELUSTAKAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTOAsemakaavaosastoTiina Antila-Lehtonen 10.1.2017

Postiosoite KäyntiosoitePL 2100 Kansakoulukatu 300099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel.fi/ksv

ja lisää riskiä alueen slummiutumiselle. On myös tärkeää, että uusi rakentaminen olisi laadu-kasta, jotta Meri-Rastilasta ei tule standardilähiötä jossa rakennetaan samanlaista kuin muualla.
Pohjavedenpuistoon erityisesti oli palautteen mukaan suunniteltu liikaa rakentamista. Kaivon-katsojantien varren nykyisten asuinrakennusten todetaan jäävän uudisrakentamisen varjoon.Nykyiset vehreät näkymät ikkunoista muuttuvat liian lähelle tulevien kerrostalojen seinänäky-miksi. Välimatkan nykyisiin asuintaloihin toivottaisiin olevan leveämpi.
Kommenteissa todettiin, että puiston läpi on osoitettu valtuuston hyväksymässä yleiskaavassakehitettävä metsäverkostoyhteys Kallahdenharjulle. Tätä yhteyttä pitäisi vaalia. Lisäksi Pohjave-denpuisto on tärkeä lähivirkistysalue lähialueen vanhus- ja lapsiväestölle, joille Haruspuisto onliian kaukana.
Ullaksenpuistoon kaavailtuun rakentamiseen kohdistui niin ikään kritiikkiä. Ullaksenpuiston to-dettiin olevan osa Kallahdenharjulle johtavaa metsäverkostoyhteyttä ja siksi sen säilyminen le-veänä olisi tärkeää. Ullaksenpuiston ja Pohjavedenpuiston välimaaston, jossa on kävely- ja pyö-räliikenteen alikulku, todettiin olevan lepakoille tärkeä saalistusalue jolle ei tulisi rakentaa.
Harbonkadun varteen suunnitellut 5 kerroksiset talot herättivät muutamia kriittisiä kommenttejasamoin kuin Rysäpuistoon sijoitetut rakennukset. Rakennusten katsotaan kaventavan viheryh-teyttä Meri-Rastilan länsipuolen rantametsäalueelta Ison Kallahden puistoon. Rysäpuistoon kaa-vailtujen asuintalojen ajoyhteyden todettiin olevan hankala. Rakentaminen tuhoaisi lisäksi Ry-säpuistossa olevat siirtolohkareet.
Haruspuiston lisärakentamiseen ei tullut juurikaan palautetta. Yhdessä kommentissa katsottiinleikkipuiston jäävän uuden rakentamisen takia pimentoon.
Yleisellä tasolla huolta herätti se, että nykyistä rakennuskantaa korkeammat rakennukset var-jostavat nykyisiä asuintaloja silloin kun rakennetaan nykytalojen läheisyyteen. Esimerkiksi tällai-nen kohta on uuden Fokkapolun kohdalla Meri-Rastilan tien toiselle puolelle kaavaillut 5 ja 4kerroksiset talot sekä Märssykuja 1.
Sjökullan torpan ympäristön säilymistä nykyisellään arvostetaan ja aluetta toivotaan kehitettä-vän avoimena, syötävien kasvien kasvatukselle varattuna niittynä.
Uuden liikekeskuksen suunnitelmiin ja sen yhteyteen tuleviin korkeisiin asuinrakennuk-siin tuli pääosin positiivista palautetta. Meri-Rastilan tien linjauksen muuttaminen tuossakohdin tuntui niin ikään hyvältä ratkaisulta. Vain yhdessä kommentissa kritisoitiin sisääntulonMeri-Rastilaan muuttuvan liian tiiviiksi. Bensa-aseman toivottiin siirtyvän muualle parissa kom-mentissa. Meri-Rastilan torin toivottiin elävöityvän esimerkiksi katupuilla tai vesiaiheella. Torinviihtyisyyteen olisi saadun palautteen mukaan jatkosuunnittelussa kiinnitettävä huomiota.
Pysäköintiä alueelle haluttaisiin mahdollisimman vähän ja uusi rakentaminen toivottaisiin tehtä-vän ilman tai vähäisellä autopaikkamäärällä. Nykyisten pysäköintipaikkojen käyttöaste olisi hyvä



HELSINGIN KAUPUNKI YHTEENVETO VERKKOKESKUSTELUSTAKAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTOAsemakaavaosastoTiina Antila-Lehtonen 10.1.2017

Postiosoite KäyntiosoitePL 2100 Kansakoulukatu 300099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel.fi/ksv

selvittää ennen kuin uutta pysäköintiä suunnitellaan - jospa pysäköinti ei tarvitsisikaan niin pal-jon tilaa.
Uusien asuntojen toivottiin täydentävän Meri-Rastilan asuntokantaa. Kohtuuhintaisia rivi-ja paritaloasuntoja ei alueella ole ja niitä ehdotetaan rakennettavaksi puistojen reunamille, mm.Kallahden koulun ympäristöön (ehdotettujen kerrostalojen kohdalle) osaomistusmuotoisina. Uu-den rakentamisen tulisi korjata muutenkin alueen vinoutunutta omistusjakaumaa. Kaavamäärä-yksissä ollut puun käytön suositus rakennusten julkisivuissa ehdotettiin muutettavan sitovaksimääräykseksi. Muutamassa kommentissa toivottiin alueen uusiin rakennuksiin lisää väriä - eijatkettaisi nykyistä vaaleaa linjaa.
Tonttien täydennysrakentamista tehostaakseen kaupungin pitäisi kehittää paremmat kannus-timet. Olisi hyvä, jos taloyhtiön saamaa tuloa voisi käyttää nykyasukkaiden tontinvuokran alen-nuksiin. Myös se, että kertakorvauksen voisi jättää odottamaan isoja remontteja, kuten putkire-monttia, voisi olla hyvä kannustin.
Uusien asukkaiden myötä olisi tärkeää saada alueelle myös työpaikkoja sekä palveluja. Esi-merkiksi riittävästä päiväkotipaikkamäärästä sekä ruotsinkielisistä päiväkotipalveluista oltiin huo-lissaan. Kaavailtuihin isoihin päiväkoteihin suhtauduttiin varauksella. Terveyskeskuspalveluidensaamisen nykyisillekin asukkaille todettiin olevan haastavaa. Riittääkö metron kapasiteetti taialueen infrastruktuuri kasvavalle asukasmäärälle?
Liikennesuunnitelma
Liikennesuunnitelmassa eniten kommentteja keräsi Kallahden koulun ympäristön liikenneturval-lisuus, runkolinja 560 pysäkkien vähentäminen ja suunnitellut yksisuuntaiset pyörätiet.
Palautteen mukaan alueella pyöräillään usein lyhyitä matkoja, jolloin kiusaus välttää kadun ylitysoikaisemalla yksisuuntaista pyörätietä väärään suuntaan lisääntyy. Myös se, että yksisuuntaisenpyörätien leveys olisi vain 1,5 metriä suuntaansa, herätti hämmennystä ja tilaa pidettiin ka-peana. Nykyiset (kaksisuuntaiset) pyörätiet ovat 2 metrisiä. Lasten todettiin olevan vaikea oppiakäyttämään yksisuuntaisia pyöräteitä.
Kalvikinniementien kohdalta on suunniteltu poistettavaksi pyörä- ja jalankulkuliikenteen käyt-tämä alikulku. Tämän ja alueelle suunnitellun lisärakentamisen koetaan lisäävän liikenteen ris-kejä. Myös Ison Kallahden puiston pohjoisosaan suunniteltujen asuintalojen liikenneyhteys tulisiristeämään koulureittien kanssa.
Runkolinja 560 pysäkkien määrän vähentämistä kritisoitiin niin ikään. Matkat pysäkeille pitene-vät. Palvelulinja ei välttämättä mahdu kääntymään Harbonkadun päässä tai mahdu kiertämäänHiidenmaankadun ja Saarenmaankadun kautta, jolloin palvelutaso heikkenee.
Uusille päiväkodeille suunniteltu saattoliikenne ja lyhytaikaisen pysäköinnin mahdollisuudet he-rättivät palautteenantajien kiitosta.
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Liikekeskuksen alueen ehdotettiin yhdistyvän metroaseman alueeseen saumattomasti, jolloinalueelle muodostuu yhtenäinen jalankulkualue kuten Kalasatamassa.
Harustien pelätään tukkeutuvan uuden asuinrakentamisen myötä, samoin ruuhkien lisääntyvänMeri-Rastilan tiellä. Risteysalueilla näkyvyyksiä pitää tarkastella huolellisesti jatkosuunnitte-lussa. Samoin varmistaa, etteivät lisääntyvät pysäköintipaikat Meri-Rastilan tien varrella estänäkyvyyttä. Talvikunnossapitoa Hiidenmaankadun alueelta Ramsinniementielle vievällä reitilläpidettiin tärkeänä.
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TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

• Tämä tutkimus on osa Meri-Rastilan alueen kehitystä ja 
jatkoa aiemmille kaupungin osallistamistoimille sekä 
Kennon toteuttamille etnografisille tutkimuksille alueella.

• Haastattelut on toteutettu tammikuussa 2017.
• 2017 toteutettuun vaiheeseen haastateltiin 8 

maahanmuuttajataustaista Meri-Rastilan asukasta. Heidän 
kanssaan myös kuljettiin alueella. 

• Osa haastateltavista oli mukana myös vuonna 2016 
toteutetussa etnografisessa tutkimuksessa.

• Raportti pohjautuu kaikkiin Kennon tekemiin etnografisiin 
tutkimuksiin alueella.

• Raportin ensimmäinen osa syventää Meri-Rastilan alueen 
suunnitelmien nostattamia ajatuksia.

• Toinen osa pureutuu haasteisiin 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osallistamisessa
kaupunginsuunnitteluun ja luo lähtökohdan skaalautuvan
osallistamisen toimintamallin kehitykselle maahan 
muuttaneille kaupunkilaisille.
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INFORMANTIT 2017 TOTEUTETUSSA ASUKASTUTKIMUKSESSA
ID PROFIILI TAUSTA JUURET

1. Aicha Nainen (eläkeikää lähestyvä) Kotiäiti, yksinhuoltaja, 7 lasta Somalia

2. Natasha Nainen (keski-ikäinen) Kotiäiti, 1 lapsi, puoliso Ukraina

3. Rachael Nainen (nuori aikuinen) Työtön, 2 lasta, puoliso Sudan

4. Khalid Mies (keski-ikäinen) Opiskelee ammattiin, 3 lasta, puoliso Sudan

5. David Mies (nuori aikuinen) Työelämässä, 1 lapsi, puoliso Ghana

6. Piret Nainen (nuori aikuinen) Työelämässä, 2 lasta, puoliso Viro

7. Victor Mies (nuori aikuinen) Opiskelija, 1 lapsi, puoliso ja kämppis Nigeria

8. Roshni Nainen (nuori keski-ikäinen) Työelämässä, 1 lapsi ja puoliso Englanti
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INFORMANTIT 2016 TOTEUTETUSSA ASUKASTUTKIMUKSESSA
ID PROFIILI SUKUPUOLI TAUSTA JUURET HAASTATTELUN KIELI

1. Aicha
(keski-ikäinen)

Nainen Kotiäiti, yksinhuoltaja, 7 
lasta

Somalia somali (tulkki)

2. Ksenia
(keski-ikäinen)

Nainen Työelämässä, 
yksinhuoltaja, 2 lasta

Venäjä suomi

3. Rachael
(nuori aikuinen)

Nainen Työtön, 2 lasta, puoliso Sudan suomi

4. Leo 
(nuori aikuinen)

Mies Työelämässä, lapsi, 
puoliso

Ukraina venäjä (tulkki)

5. Christina 
(nuori aikuinen)

Nainen Työelämässä, 1 lapsi, 
puoliso

Sambia englanti

6. Jamail
(keski-ikäinen)

Mies 2 lasta, puoliso Irak arabia (tulkki)

7. Bijar (nuori) Mies Opiskelija, työelämässä, 
vanhemmat, isoveli

Kurdi suomi

8. Nurah (seniori) Nainen 11 lasta, puoliso Somalia somali (tulkki)
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INFORMANTIT 2016 TOTEUTETUSSA YRITTÄJÄTUTKIMUKSESSA

ID PROFIILI YRITYS TAUSTA JUURET

1. Meri-Rastilassa asuva, 
yrittäjänä muualla 

Fysioterapia Yrittäjä asuu Meri-Rastilassa. Harkitsi toimitilaa Meri-
Rastilan ostarilta, mutta päätyi Vuosaareen.

Suomi

2. Ravintola Pizzeria Yrittäjä asuu Keravalla. Omistaa toisen ravintolan 
Vuosaaressa. On aikaisemmin asunut Meri-Rastilassa,
ja tuntee alueen hyvin.

Kurdi

3. Kauppa Erikoisliike Yrittäjä asuu Vantaalla. Toiminut kauppiaana 5 kk 
kyseisessä liiketilassa Meri-Rastilassa.

Somalia

4. Kauppa Kioski Yrittäjä asuu Vuosaaressa. Toiminut yrittäjänä 15 vuotta, 
joista Meri-Rastilassa 8v.

Kosovo

5. Palvelu Parturi-kampaamo Yrittäjä asuu Meri Rastilassa. On kasvanut ja asuu Meri-
Rastilassa. Toiminut aiemmin yrittäjänä keskustassa, 
mutta ajautui Meri-Rastilaan ystävänsä kautta. 

Turkki

6. Palvelu Hieronta Asunut Meri-Rastilassa vuoden perheensä kanssa. Suomi

7. Ravintola Pubi Perheyritys, joka on siirtynyt äidiltä pojalle ja toiminut 
Meri-Rastilassa 23 vuotta.

Suomi
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NOPEALLE LUKIJALLE

Tiivistelmä sekä tärkeimmät 
toimintaehdotukset



Tutkimuksessa toistuu samoja teemoja kuin aiemmissa alueella tehdyissä asukas- ja yrittäjätutkimuksissa. Meri-Rastilasta pidetään 
asuinalueena, siellä halutaan asua pitkään ja sitä halutaan siksi kehittää. Haasteena kuitenkin on, ettei tiedetä miten voidaan osallistua 
alueen suunnitteluun.
Minkälaisiin asioihin kannattaa osallistaa
Maahanmuuttajataustaisia ihmisiä kiinnostavat kaupunkisuunnittelussa samat aiheet kuin kantasuomalaisiakin. Teema, joka toistuu 
maahan muuttaneiden kaupunkilaisten kanssa tehdyissä tutkimuksissa on kuitenkin erityisesti se, että alueiden kehitys kiinnostaa
lasten näkökulmasta. Lisäksi naisten aluetuntemus voi olla parempaa ja ajan löytäminen sen kehitykseen ja osallistumiseen 
helpompaa kuin miesten, koska naiset useammin jäävät kotiin lasten kanssa ja viettävät enemmän aikaa asuinalueellaan. Toisaalta 
asukkaat, jotka eivät ole työelämässä, ovat erityisesti vaarassa jäädä vuorovaikutustyön ulkopuolelle, koska vaikuttamisen polku on 
monelle tällaiselle kaupunkilaiselle epäselvä ja kielitaito heikompaa. 

Meri-Rastilan kehitys
Teemat, joihin maahanmuuttajataustaiset merirastilalaiset ovat kiinnostuneita vaikuttamaan alueen kaupunkisuunnittelussa, ovat 
luonnonläheisyyden säilyttäminen, kohtaamispaikkojen luominen ja erilaisten aktiviteettimahdollisuuksien kehittäminen alueella. 
Erityisesti turvallisen, luonnonläheisen ja toiminnallisen asuinympäristön kehittäminen lapsille koetaan tärkeänä, mutta myös aikuisten 
väliseen kohtaamiseen toivotaan enemmän mahdollisuuksia.

Täydennysrakentamiseen suhtaudutaan positiivisesti, koska ymmärretään että uusia asuntoja tarvitaan. Uudet asukkaat tuovat 
alueelle kaivattua eläväisyyttä, mutta herättävät myös turvattomuuden tunnetta tuntemattomien johdosta. Nykyisten palveluiden
riittävyyttä epäillään, mutta toisaalta kasvavan väkiluvun uskotaan tuovan lisää kaupallisia palveluita alueelle. Meri-Rastilan ulkonäköä 
halutaan päivittää, ja uudisrakentamisen ajatellaan tekevän hyvää alueen modernisoimiselle. Sellainen kylämäisyyttä tukeva 
rakentaminen, jolla tuetaan asukkaiden välistä sosiaalisuutta ja mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen koetaan tärkeänä.

Haastateltavat eivät koe, että Meri-Rastila olisi nykyisellään erityisen väljä alue, koska he näkevät luonto- ja viheralueet niin tärkeänä 
osana asuinaluettaan. Korkean rakentamisen ajatellaan olevan hyvä ajatus siksi, että näin saadaan paljon asuntoja kerralla viemättä 
niin paljoa pinta-alaa metsä- ja puistoalueilta.

Ostarin alueen rakentaminen on kaikkien mielestä hyvä asia, ja korkeaa täydennysrakentamista nähdään mieluummin siellä kuin 
esimerkiksi puistojen ja luontokohteiden lähellä. Nykyinen Meri-Rastilan ostarin alue onkin huonossa maineessa, eli se on alue, jonka 
uusimista ja päivittämistä kaikki toivovat.

TIIVISTELMÄ
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Osallistaminen alueen suunnitteluun
Maahanmuuttajilla on kantasuomalaisia isompi kynnys osallistua aktiivisesti kaupunkisuunnitteluun ja ottaa suunnitelmista selvää
itsenäisesti. Peruslähtötason pitäisi olla se, että kaikilla on mahdollisuus saada tietoa ja osallistua kaupunkisuunnittelun 
vuorovaikutustoimiin niin halutessaan. Alueella asuvien pitäisi ainakin tietää, että muutoksia on tapahtumassa ja muutosten alustava 
aikataulu. Harva on osallistunut kaupunkisuunnitteluun, koska siihen liittyvistä mahdollisuuksista ei yksinkertaisesti tiedetä. Monella on 
myös uskomus, että asioihin ei voida vaikuttaa. Monesti esiteltyjä suunnitelmia pidetään jo valmiina ratkaisuina, joten palautteen 
antaminen ei tunnu relevantilta siinä vaiheessa.

Kielitaidon puute vaikuttaa monella siihen, ettei uskalleta osallistua vuorovaikutustilaisuuksiin tai ei tiedetä mistä puhutaan. Esimerkiksi 
puistoista saatetaan käyttää muita, omankielisiä nimityksiä suomenkielisten nimien sijasta.  Osa myös ajattelee, että kantasuomalaiset 
ovat paremmin perillä paikallisesta systeemistä ja siten heillä on paremmat valmiudet antaa valistuneita vastauksia. Myös rasismin 
takia voi olla kynnys osallistua keskustelutilaisuuksiin. Siksi on tärkeää viestiä siitä, että kaikki alueen asukkaat taustasta riippumatta 
ovat tervetulleita osallistumaan asuinalueensa kehittämiseen. Se, että materiaalit ovat edes englanniksi suomen lisäksi, on vahva 
symbolinen viesti siitä, että muitakin kuin suomenkielisiä halutaan osallistaa.

Tärkeää tervetulleen vaikutelman antamisessa on maahan muuttaneiden puutteellisen suomen taidon huomioiminen. Selkokielisyys 
materiaaleissa ja tapahtumissa on hyvä lähtökohta, sekä mahdollisuuksien mukaan puhutuimpien kielien käyttäminen kiinnostuksen 
herättäjänä. Tiedotus tapahtumista tulee tuoda alueelle, lähelle asukkaita, esimerkiksi kauppojen ja Haruspuiston ilmoitustauluille.
Maahanmuuttajataustaiset tarvitsevat usein hieman enemmän henkilökohtaista rohkaisua osallistumiseen ja ohjausta materiaalien 
tulkitsemiseen. Maahanmuuttajataustaiset merirastilalaiset ovat hyvin perhekeskeisiä ja alueella asuu paljon pieniä lapsia. Tämän 
vuoksi kaupunkisuunnitteluun osallistamiseen saadaan houkuteltua helpoiten lasten kautta, esimerkiksi tarjoamalla lapsille ohjelmaa 
osallistamisen tapahtumissa. 

TIIVISTELMÄ
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• Meri-Rastilan kaupunkisuunnittelun vaiheet, projektin arvioitu aikataulu sekä asukkaiden vuorovaikutuskanavat ja 
mahdollisuuksien mukaan niiden aikataulu kootusti esille, esimerkiksi nettiin, metroasemalle tai S-Marketin seinälle 
julisteena.
– Sekä menneet että tulevat stepit esimerkiksi aikajanan muodossa.

• Vuorovaikutusmahdollisuudet kaupunkisuunnittelussa -materiaali esiteltäväksi paikallisille toimijoille, kuten esimerkiksi 
African Care.
– Tehdään myös maahan muuttaneille tervetullut olo osallistumaan ja selitetään kuinka kaupunkisuunnittelun prosessi toimii Suomessa.

• Esille jätettävien suunnitelmakuvien yhteyteen selkokieliset selitteet teksti-, ääni- tai videomuodossa.
– Korostetaan, että suunnitelmaa voidaan vielä muuttaa ja asukkaiden kommentteja kaivataan.
– Tehdään mahdolliseksi kommentointi eri kielillä.

• Vuorovaikutustilaisuuksien kielitaitovaatimusten kommunikointi.
– Tuotetaan tilaisuuteen jaettavaksi esim. selkosuomen-, englannin-, arabian ja/ tai somaliankieliset tiivistelmät tilaisuuden sisällöstä.

• Vuorovaikutus asukkaiden kanssa tapahtumissa, joiden pääasiallinen kulma ei ole suunnitelmien kommentointi vaan 
mielekkään ajanvieton tuottaminen alueen asukkaille
– Lapsille suunnatut tapahtumat helpottavat pienten lasten vanhempien osallistumista.
– Tapahtumien avulla tarjotaan tekemistä, luodaan kanssakäymistä asukkaiden välille ja valjastetaan kaupunkitilaa sosiaaliseen käyttöön.

TOIMINTAEHDOTUKSETOSALLISTAMINEN
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• Kaikille tulee välittää tieto ainakin siitä, että muutoksia ollaan ylipäätänsä tekemässä.
– Samaan yhteyteen kootusti tiedot vaikutusmahdollisuuksista ja tarvittavat linkit vuorovaikutuskanaviin.

• Kun halutaan varmistua, että kaikki saavat tiedon, tehdään juliste tiedotettavasta aiheesta eri kielillä (suomen 
lisäksi vähintään englanniksi), jaettavaksi seuraaviin kanaviin mahdollisuuksien mukaan:
– kotiin postitse/ asuintalon ilmoitustaululle
– Rastilan keskuksen ilmoitustaulu
– metroasema
– Haruspuiston ilmoitustaulu
– paikallisille toimijoille, kuten African Care
– paikallislehtiin, esim. Vuosaari-lehti
– alueen Facebook-kanaviin, esim. Vuosaari-ryhmä. Niissä viestiminen voi tapahtua esimerkiksi ksv:n Facebook työprofiililla.

• Herätetään laajemman yleisön kiinnostus nykyistä rohkeammalla viestinnällä.
– Nykyistä raflaavammat otsikot esiteltävään aineistoon
– Kansikuvaksi esiteltävään aineistoon alueen yleiskuvan lisäksi ”fiilistelykuva”
– Käyttöön nuorten suosimat videomuotoiset viestinnän kanavat, kuten Youtube
– Yhteistyö esimerkiksi Lähiöfestarin tai lapsille ja nuorille tapahtumia tuottavien tahojen kanssa vuorovaikutustapahtumiin liittyen
– Ohikulkijoiden aktiivinen rohkaiseminen tapahtumissa

TOIMINTAEHDOTUKSETVIESTINTÄ
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• Puistoalueita säilytettävä mahdollisimman paljon ja niissä varmistettava myös aikuisten kohtaamispaikat 
esimerkiksi istuma-alueilla. 

• Puistoalueita tulee kehittää niin, että penkkejä ja aktiviteetteja lisätään kaikille ikäryhmille asukasmäärän 
lisääntyessä. 
– Alueelle tarvitaan lisää urheilukenttiä sekä ulos että sisätiloihin.

• Metsäalueiden toiminnallisuutta tulee lisätä esimerkiksi luontopolun tyyppisillä ratkaisuilla, jotta metsät tuntuvat 
houkuttelevimmilta eri vuodenaikoina.
– Korkeimpien rakennusten sijoittelu kaupunkimaisemmille alueille kuten ostarille ja Vuosaaren suuntaan. Isommissa 

rakennuksissa tulee huomioida erityisesti yhteisölliset tilat (kuntosali, kerhotila esim.) ja hyvä valaistus pihalla sekä rapussa, 
koska näissä rakennuksissa tuntemattomien määrä ja siten myös pelko kasvaa.

• Rakennusten ulkonäön tulee olla moderni mutta luonnonläheinen. Niihin toivotaan mahdollisimman erikokoisia 
asuntoja, jotta alueen sisällä muuttaminen on mahdollista elämäntilanteen muuttuessa.

TOIMINTAEHDOTUKSETMERI-RASTILAN 
KEHITYS
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OSA 1: AJATUKSIA MERI-RASTILASTA



1. MERI-RASTILAN VETOVOIMATEKIJÄT 
TOISTUVAT SAMOINA 
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Maahanmuuttajataustaisten merirastilaisten kanssa 
tehdyissä haastatteluissa esiin nousee samoja aiheita kuin 
muussa alueen kehityksen tueksi tehdyssä 
vuorovaikutustyössä. Tutkimus myös syventää ja todentaa 
aiemmissa tutkimuksissa löydettyjä teemoja.
Meri-Rastilan
tärkeimmiksi vetovoimatekijöiksi koetaan:
• merellisyys
• kylämäisyys
• luonnonläheisyys
• hyvä sijainti ja kulkuyhteydet.

Ongelmakohtina toisaalta koetaan:
• kohtaamispaikkojen puute
• alueen huono maine 
• erityisesti ostarin alueen turvattomuus.

Tykkään erityisesti ranta-alueista ja siitä, että Meri-Rastilan on 
rauhallinen ja luonnonläheinen. Siellä ei asu liikaa ihmisiä ja 

töiden jälkeen voi rentoutua rauhassa. Meri-Rastilasta on hyvät 
yhteydet. 
(Victor) 
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Haastateltavat ovat hyvin kiinnostuneita kehittämään ja kuulemaan Meri-Rastilan alueen tulevaisuudesta, mutta heillä ei ole 
välttämättä keinoja tehdä sitä.

Rastilan kehitys on tärkeää, se tarkoittaa että Rastila kasvaa. On 
tärkeää että asiat menee eteenpäin, elämä menee eteenpäin. En 

halua kuitenkaan että koulujen, päiväkotien tai lasten 
leikkipaikkojen paikat muuttuvat. Koulu, päiväkoti, Haruspuisto 

tulee olla samalla paikalla. Tärkeää että kaikki lasten palvelut on 
lähellä kotia. Muuten on vaarallista. 

(Omar)

Haruspuistossa tapasin äitejä. Lapset leikkii ulkona ja 
somalialaiset äidit vahtii vieressä. Tuntuu turvalliselta. Aina on 

aikuisia ympärillä. 
(Roshni)

Kun muutimme tänne, ihmiset sanoivat, että siellä on huumeita 
ja pitää olla varovainen, mutta en ole huomannut mitään 

sellaista. Siis humalaisia on ja joskus ne huutaa, että palaa takas
sun maahan, mutta ne vaan haluaa huutaa jotain, joten en välitä.

(Victor)

Kyllä mua kiinnostaa mitä alueella tapahtuu ja miten kehitetään. 
Mistä näistä asioista saa tietää?

(Aicha)
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2. ALUEELLE KAIVATAAN ENEMMÄN 
KOHTAAMISPAIKKOJA JA TEKEMISTÄ
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Koska Meri-Rastilaa pidetään kylämäisenä, ei sieltä koeta tarvetta poistua usein. Kuitenkin alueelle kaivataan 
enemmän aktiviteetteja. Äideille puistoalueet ovat kohtaamispaikka yli kulttuurirajojen. Lapsille on alueella melko paljon 
tekemistä, mutta muut ryhmät ovat vailla ajanviettopaikkoja. Myös lasten paikkoihin kaivataan parannuksia. Naisille 
kaivataan yhä lisää kohtaamispaikkoja, mikä on käynyt ilmi jo aiemmissa tutkimuksissa.

Teini-ikäisille ei ole turvallisia paikkoja, joissa voi olla ilman aikuisia

Tunneside paikkaan muuttui äitiysloman aikana kun sain ystäviä täältä ja 
kävelin paljon ympäriinsä ja sain paremman fiiliksen ja tuntemuksen alueesta. 
Ennen äitiyslomaa en ollut jutellut muiden maahanmuuttajaäitien kanssa, joten 

oli tosi kiva tutustua. Puistoista saa tietoa siitä, mitä alueella tapahtuu. 
(Roshni)

Nuoret tarvii enemmän paikkoja, koska ne on liian isoja 
leikkipuistoon mut liian pieniä pubiin. Ei ole paikkoja nuorille nyt, 
joissa voi kokoontua ilman ongelmia ja aikuisia. En haluu enää 

koskaan mennä sinne [skeittipuistoon] koska siellä on ne nuoret, 
joilla ei oo mitään muuta missä olla. Missä teini-ikäiset? Se voisi 

olla kehityskohta. 
(Piret)

Mun tytär ei halua mennä sinne [Haruspuistoon], koska se on 
vain lapsille. Siellä ei löydy niinku nuorille teineille tekemistä tai 

ohjelmaa. 
(Rachael)

Nämä lapsille tarkoitetut piha-alueet voisivat olla paremmat. Ne 
eivät ole mielestäni tarpeeksi hyvät. Aina kun haluamme mennä 

lapsen kanssa jonnekin, täytyy mennä tien yli tai metron 
suuntaan, täällä sadan metrin alueella ei ole mitään kivaa 

lapselle. Mielestämme täältä puuttuu paikka, jossa nuoriso voi 
viettää aikaa ja tavata. 

(Leo 2016)
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Nuorille miehille kaivataan myös ajanviettopaikkoja

Tekeminen talvella ja kesällä vaihtelee
Talveen tottumattomille ihmisille talvikausi tuntuu toimettomalta vapaa-ajan kaudelta, koska sisäaktiviteetteja ei ole 
alueella tarpeeksi.

Rastilasta puuttuu tekemistä. Siellä on kiva metsäalue jossa voi kävellä ja 
istua. On pieni leikkipaikka jossa voi skeittaa ja pelailla, mutta se ei ole paikka 

jossa olisi kutsuva istuskella tai viettää aikaa oikeastaan, koska se on 
enemmän lapsille. Kenttä on niin pieni ettei siihen mahdu jos siinä on lapsia. 

Talvella ei ole sosiaalisia paikkoja . Meillä ei ole futsalsalia tai muuta 
sisäliikuntaa. Kun rakennetaan, voisi miettiä et siinä ois asuntojen ja bisnesten 

lisäksi muitakin palveluita. Täällä tuntuu että miehet enimmäkseen istuu 
baarissa.
(David)

Tarvitsemme paikan jossa voimme hengailla. 
Paikallisessa pubissa on vaan suomalaisia. Sinne ei 
päästetä maahanmuuttajia sisään. [Rasismin takia] 

maahanmuuttajien pitää mennä keskustaan 
hengailemaan aina.

(Victor)

Suomessa tekeminen riippuu kaudesta. Kesällä 
kävely, ranta, lenkkeily, urheilu ulkona. Talvella 

motivaatio ei oo sama, koska kun pääsee töistä, on jo 
pimeetä.
(David)
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Toiminnallisuus metsissä lisäisi myös talvitekemistä

Pohjavedenpuistoon on rakennettu 
nyrkkeilysäkkejä.

Ulkoleikkipaikkoja mieluummin ympärivuotisesti. Metsä on kiva, me 
käytetään sitä paljon. Se on itsessään leikkipuisto. Metsässä voisi 
olla joku tehtävä tai leikki perheelle, että metsässä on reitti jota voi 

mennä. Joku peli, että tarvii löytää pisteitä tai jotain. Koska 
luontoalue on täällä niin hieno. Mut ei kaikki tarvii olla valmiina. 

Ihmisten pitää keksiä itse. Pitää olla sellanen fiilis, että ite pitää olla 
aktiivinen ja kehittää. Ettei kaupunki tuo kaikkea ihan valmiina.

(Piret)

Haluaisin lisää urheilumahdollisuuksia alueen lapsille. Lapset ovat 
aika villejä tällä alueella, joten he tarvitsevat paljon aktiviteetteja. 
Rannalle voisi laittaa enemmän urheilu- ja leikkimahdollisuuksia 

sekä piknik-pöytiä lisää. Metsiin voisi tulla enemmän 
toiminnallisuutta, polkuja ja kylttejä. Käyn paljon metsässä. Siellä 
voi poimia marjoja. Metsät on vähän vaarallisia lapsille yksinään, 

koska lapset voivat pudota kalliolta. Siksi haluaisin että olisi 
enemmän toiminnallisuutta, että lapset ei villinä juoksisi alueella.  

(Natasha)
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3. ALUEELLA KOETAAN TURVATTOMUUTTA
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Osa ihmisistä kokee ajoittain muihin ihmisiin liittyvää turvattomuutta Meri-Rastilassa. Tutkimuksen eri vaiheissa alueella 
on kerrottu tapahtuvan useita rasistisia selkkauksia kuten häiriköintiä sekä väkivaltaa. Haastateltavat kokevat rasismin 
yleistyneen alueella. Kaikki turvattomuus ei liity kuitenkaan rasismiin, vaan myös päihdeongelmiin. Myös paljon 
ennakkoluuloja ilmenee eri ryhmittymien välillä.

Yllättävän monissa haastatteluissa nousee esille, että alueen koirat aiheuttavat pelkoa ihmisille, jotka eivät ole tottuneet 
suomalaisten tapaan pitää koiria.

Täällä on paljon maahanmuuttajia ja enemmän tummaihoisten lasten 
kanssa on ongelmia. Koska vanhemmat ei oo heidän kanssa ulkona ja sit 

ei oo rajoja heidän käyttäytymisessä samalla tavalla. En ole mielestäni 
rasisti, mutta nään ongelmia. Se alue on täynnä erilaisia ihmisiä. Se on 

minusta myös rikkaus että on monipuolisia ihmisiä. En tiiä mitä se 
kotielämä on ja mikä sen säännöt, mut vaikuttaa siltä, että ei oo sääntöjä. 

Ehkä jos se alue jolla asuu paljon maahanmuuttajia ni voisi opettaa se 
mikä on se kulttuuri, jossa he nyt asuvat. 

(Piret)

En pelkää täällä. Kuljen paljon ympäriinsä täällä alueella, 
eikä koskaan ole mitään ongelmia. Juttelen paljon torilla 

aikaa viettävien ihmisten kanssa, he ovat ystäviäni. He ovat 
järkeviä ihmisiä, joilla vaan on nyt vaikeaa. Joskus he 
nimittelevät minua, mutta en välitä siitä, koska heidän 

täytyy vaan saada huutaa [pahaa oloaan pois]. 
(Victor)

Haruspuistossa on koirapuisto, jossa koirat haukkuu hirveästi, 
se on pelottavaa. Siksi kuljen joskus pidempää reittiä 

luistinradalle, jotta ei tarvii mennä koirapuiston ohi. 
Natasha
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Turvattomuuden tunteeseen kaivataan helpotusta kaupungin suunnalta.

Kaupunkisuunnittelussa voidaan taiteen keinoin välittää suomalaista kulttuuria. Asukkaat toivovat 
ristiriitatilanteiden vähentyvän kulttuurin tullessa tutummaksi.
Esimerkiksi tärkeissä Meri-Rastilan solmukohdissa voisi talojen seinillä olla esillä graffiteja, joissa kuvataan suomalaiselle 
kulttuurille tärkeitä tarinoita.

Maahanmuuttajalle tarvii turvallisen paikan. Nyt mä pelkään, että voi 
tapahtua jotain. Kameravalvonta olisi hyvä. Koska jos tapahtuu ja mä en 
tunne kuka hän on tai jos löytyy siis kameravalvonta ni sit mä voin niinku

tunnistaa kuka lyö mua tai kuka ärsyttää mua.
(Bijar 2016)

Kaupungin asunnot -alue. Ne on vähän vaarallinen alue 
tällä hetkellä. Nyt en pidä siitä, että minä tai mun perhe 
kulkee siellä jos taas tapahtuu sellaista. Päiväsaikaan ei 

haittaa jos ite kuljen, mutta vähän pelottaa jos lapset 
kulkee. Ei ole pimeä paikka mutta kun kuulin mitä tapahtui 

siellä [väkivaltaa]. Tyttären ystävät joskus kulkee tästä. 
Sen takia mua pelottaa. Ja mä sanon mun tyttärelle ettei 
tarvii tulla tähän suuntaan. Se on tässä lähellä koulua.

(Rachael)

Taide myös pienissä paikoissa on hyvä. Koulutus taiteen kautta – että näkee 
sitä kulttuuria. Lapsi näkee sitä koko ajan arjessa, se on hyvä. Se sitouttaa 

semmosia tietoja enemmän. Taiteen kautta opettaa Suomen kulttuuria. 
Suvilahdessa on kivoja ajatuksia. Erityisesti ku on paljon maahanmuuttajia ja 

en tiiä suomalaisia lasten karaktäärejä, must-know paintings, taitelijoita, 
lasten lauluja... ni se voisi olla mahdollisuus tutustuttaa enemmän. 

(Piret) 22



4. MERI-RASTILAN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

23



MERI-RASTILAN TIIVISTÄMISEN HERÄTTÄMÄT AJATUKSET

Meri-Rastilan täydennysrakentamiseen suhtaudutaan pääosin positiivisesti, sillä ymmärretään, että uusia asuntoja 
tarvitaan. Uutta rakentamista alueelle pidettiin hyvänä, koska sen ajateltiin lisäävän Meri-Rastilan eläväisyyttä, 
kiinnostavuutta ja päivittävän alueen ulkonäköä modernimmaksi.

Muutama huolenaihe kuitenkin toistui haastattelusta toiseen: palveluiden riittävyys, turvallisuuden säilyminen hyvänä, 
sekä riittävän luonnonläheisyyden säilyttäminen. Edellisessä tutkimuksessa tunnistettu alueen kylämäinen identiteetti 
vaikuttaa siihen, että näistä ollaan erityisen huolissaan. 

On hyvä että tulee lisää asuntoja, se tarkoittaa lisää 
ihmisiä, lisää sosiaalista elämää ja lisää palveluita.

(Victor)

Jos kaupunki on kerran niin suunnitellut niin kyllä se 
varmasti on hyvä niin. Ihmiset tarvitsee varmaan asuntoa 

niin hyvä sit rakentaa. Kyl kaupunki tietää. Ei ole ongelma.
(Aicha)

Kun vanhaa puretaan, tulee tilalle uutta. Muutos voi 
tuoda hyvää mukanaan. Ei pidä jäädä liiaksi kiinni 

vanhaan.
(David)
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HUOLI 1: MERI-RASTILAAN TARVITAAN LISÄÄ PALVELUITA

Nykyisten palveluiden, erityisesti koulujen, päiväkotien, puistojen sekä lapsille ja nuorisolle suunnattujen 
ajanviettopaikkojen riittävyyttä epäillään entisestään asukasluvun kasvaessa. Myös kaupallisten palveluiden toivotaan 
lisääntyvän, mutta sen oletetaan tapahtuvan kysynnän kasvaessa. Päiväkotien kohdalla muutamat mainitsevat pelon 
siitä, että nykyisistä pienistä päiväkodeista yhdistetään yksi iso. 

Hyvä, että tulee uusia asuintaloja. Jos tulee paljon 
uusia asuntoja niin pitää myös tulla palveluita lisää. 
Koulu, tarha, ostoskeskus, nuorisotalo on tärkeitä. 

Haruspuisto on niin tärkeä lapsille, että… Ei tarvitse 
mennä Vuosaareen.

(Omar)

Kuulostaa hurjalta, että puretaan pieniä päiväkoteja, 
koska pienessä saa parempaa hoivaa omalle 

lapselle. Kun on pieni lapsi niin pelottaa laittaa isoon 
ryhmään. Alueella on paljon päiväkoteja, joten en 

tiedä miten iso sen uuden päiväkodin pitäs olla, jotta 
sinne saatais kaikki.

(Roshni)

25



HUOLI 2: TURVALLISUUS
Toisille tiivis rakentaminen ja korkeat rakennukset tarkoittaa turvallisuuden lisääntymistä, toisille ne vaikuttavat 
pelottavilta. Siksi Meri-Rastilan täydennysrakentamisesta puhuttaessa on otettava huomioon kylämäisyys ja siihen 
liittyvät turvallisuuden mielikuvat. Tiivis rakentaminen ja sen kautta elävämpi tunnelma vaikuttaa turvallisuuden 
tunteeseen julkisilla paikoilla. Toisaalta korkeissa taloissa, joissa asuu paljon ihmisiä, jotka eivät tunne toisiaan, voi 
kokea tuntemattoman pelkoa. Myös sosiaalisten ongelmien pelätään kasautuvan, koska ei tiedetä keitä alueelle 
muuttaa. Asukasluvun kasvaessa uhkaavia tilanteitakin voi olla aiempaa enemmän, siksi alueelle toivotaan vartiointia 
tai poliisin suurempaa läsnäoloa tulevaisuudessa.

Uskon että jos ostaria rakennetaan näin [kuin nyt on 
suunniteltu] tulee tänne enemmän ihmisiä ja 

juopottelijat joutuvat väistymään.
(David) 

Jos tulee uusia rakennuksia ja uusi ostoskeskus, 
silloin pitää tulla enemmän poliisiautoja. Ei nyt ole 

turvatonta, mutta jos tulee paljon uusia palveluita ja 
asuntoja niin varmasti tulee enemmän väkeä ja silloin 

tarvitaan poliisia.
(Omar)

Perheelle se on tärkeä että on omaa aluetta. Sit tulee 
enemmän sitä ”oman alueen” tunnetta ku talo ei oo liian 
suuri ja siinä on oma piha. Et mä tiiän ketkä mun talossa 

asuu. Ja tunnen ihmisiä talkoiden kautta. Sillon myös 
luottamus kasvaa ja tulee tunne että oon ite tärkeä täällä ja 
kaikki on yhtä isoa perhettä. Siksi en halua isoja taloja ku
ei tiiä kuka on mun naapuri ja sit se ei oo niin turvallista.

(Piret) 

Jos on korkeita rakennuksia siellä on myös paljon ihmisiä ja paljon 
ulkomaalaisia, se ei ole hyvä niin lähellä päiväkoteja ja koulua. Kun ei 

kuitenkaan voi määrätä että siellä asuisi vaan suomalaisia… Niin ei voi tietää 
että miten ne ihmiset sitten käyttäytyy siellä lähellä koulua. Erityisesti arabit ja 

somalit… heillä käy niin paljon vieraita omasta maastaan.
(Natasha)
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HUOLI 3: MITEN KÄY LUONNON
Luonto ja puistot ovat Meri-Rastilan ydintä, ja asukkaille hyvin tärkeää. Monet katsoivat haastattelutilanteessa 
ensimmäiseksi kartoista, mitä Haruspuistoon on suunniteltu. Hyväksytään, mitä täydennysrakentaminen käytännössä 
tarkoittaa, mutta toivotaan, että luonnonläheisyys pystytään Meri-Rastilassa säilyttämään. Puistoalueet ovat myös aihe, 
joiden suunnitelmista ollaan kuultu eniten ja joista useaan otteeseen haastatteluiden aikana kysellään huolestuneena.

Asuntoja voi tulla lisää. Mutta ei liikaa. Koska jos metsä 
katoaa niin ihmisten pitää lähteä muualle luontoon, ja monet 

asuvat täällä juuri luonnonläheisyyden takia.
(Natasha)

Jos mä ite saisin päättää niin tekisin tähän enemmän jonkun puiston. 
Vaikka joku gym, joku nuorten metsäalue. Penkkejä, nyrkkeilysäkit. 

Mieluummin ihmiset haluu niitä kuin taloja. Kun sitten tarvii autoteitä, 
autopaikkoja. Sitten rakennettaisiin tosi paljon. Nyt se alue on kiva alue. 

Ei kauheen hyvässä kunnossa, mutta silti sitä käytetään paljon.
(Piret)

Olen työtön, joten vietän paljon aikaa kävellen 
alueella ja metsässä. Mielestäni Suomessa on hienoa 

se, että täällä on paljon luontoa.
(Victor)

Olen huolissani siitä, miten Haruspuiston ja muiden viheralueiden ja 
palveluiden kapasiteetti riittää, jos tulee lisää asuntoja. Haruspuisto ja 

leikkipuistot on hyviä paikkoja, josta saa infoa siitä mitä alueella tapahtuu. 
(Christina 2016)

Puistot ovat kohtaamispaikkoja ja niissä saadaan tietoa alueen tapahtumista. Monet haastateltavat mainitsevat 
ulkoilevansa, käyvänsä piknikillä sekä marjastavansa puistoalueilla. 
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Se on se paikka jossa käydään kävelemässä. Siellä käydään 
kesällä piknikillä, päiväkotilapset käy leikkimässä. Käydään 

kattoo lasten kaa metroja. Siellä kasvaa marjapensaita, joista 
tehdään mehuja. Me käydään siellä keräämässä niitä. Ja siellä 

on nuorten tekemiä nyrkkeilysäkkejä. Luulen, että se 
[Pohjaveden] puisto on yksi paikka missä nuoret käyvät.

(Piret)

Haruspuisto pitäisi säilyttää miten on. Sitä pitäisi 
enemmänkin suurentaa ja nätimmin. Me äänesttiin, että 

puistoa ei purettaisi. Kesäsin asunnot [puiston rakennukset] 
on lämpimiä ja sinne viedään lapsia. Se on kaunista. Siellä 
on pieni uima-allas jossa lapset käy. Siellä keskustellaan, 

syödään, nautitaan.
(Aicha)

HARUSPUISTO
Erityisesti Haruspuisto herättää paljon tunteita ja 

rakentamisen vastustusta.

POHJAVEDENPUISTO
Pohjavedenpuisto ei ole niin tuttu kuin Haruspuisto ja sinne 
rakentamiseen suhtaudutaan suopeammin, mutta myös se 
on asukkaiden käytössä ja lähempänä asuvat vastustavat 

sinne rakentamista.
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5. MILLAISTA RAKENTAMISTA TOIVOTAAN
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ERILAISIA RAKENNUKSIA
Kukaan ei haluu asua silleen, että naapuri 
näkee heti ikkunasta mitä tekee. Pitää olla 
vähän taloyhtiön omaa pihaa. Meidän talo 

on vähän kuin U. Sit siinä reunassa on 
ulkoiluväline- ja pesuhuoneet. Meillä on 

oma piha siinä. Sellaisia alueita voisi olla 
jokaisella talolla.

(Piret)

Haastateltavat eivät koe, että Meri-Rastila 
olisi erityisen väljä alue, koska he näkevät 
luonto- ja viheralueet niin tärkeänä osana 
asuinaluettaan.
Korkeiden talojen ajatellaan olevan hyviä 
siksi, että silloin saadaan enemmän 
asuntoja kerralla, viemättä liikaa pinta-
alaa. Toisaalta väljempää rakentamisen 
tuntua voisi saada aikaan myös 
rakentamalla vierekkäin korkeita ja 
matalia taloja.

Vuosaaressa on ehkä hieman liikaa korkeita 
taloja, mutta Meri-Rastilaan voisi tulla jonkin 

verran niitä. Haluaisin myös omakotitaloja lisää 
Meri-Rastilaan. Jos on pelkkiä korkeita taloja 

vierekkäin niin tulee vankilamainen olo.
(Natasha)
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KORKEAT RAKENNUKSET
Korkeat rakennukset liitetään moderniin, urbaaniin ilmeeseen, jota Vuosaari edustaa. Meri-Rastilan ilme puolestaan on 
jopa vastakkainen: kylämäinen ja luonnonläheinen ympäristö. Vaikka se ei saumattomasti istuisikaan Meri-Rastilaan, 
haastateltavat kuitenkin toivottavat korkean rakentamisen kohtuullisissa määrin tervetulleeksi. Korkean rakentamisen 
arvellaan säästävän enemmän puisto- ja luontoalueita koskemattomiksi, ja toisaalta monen mielestä Meri-Rastila 
kaipaakin hieman modernimpaa ilmettä. 

Tykkää talojen ilmeestä ja arkkitehtuurista, mutta saisi olla 
korkeampia rakennuksia niin Meri-Rastilan ilme olisi 

hienompi.
(Victor) 

Kun on uusia ni on kiva että käytetään sitä korkeutta ni sit ei mee niin 
paljon sitä maata. Ni ei tarvii ottaa metsästä. Suosin sitä korkeutta.

(Piret)

Ei liian korkeita rakennuksia: matala, ystävällinen ilme pitäisi säilyä.
(Christina 2016)

Haruspuiston kohdalle ei korkeita rakennuksia koska ne eivät sovi 
luonnon lähelle. Tämä on hyvin rauhallinen alue eikä pitäisi olla 
korkeampia kuin kolme kerrosta. Jos tulee korkeita se alue ei 

tunnu enää niin avaralta.
(Natasha)

Muutama haastateltava ehdottaa, että Haruspuiston läheisyyteen rakennetaan matalaa, koska se koetaan 
luonnonmukaisemmaksi, ja lähemmäs Vuosaaren rajaa voi tulla korkeampaa rakentamista. Koulujen läheisyyteen toivotaan 
matalaa rakentamista. 

Mielestäni sellaisia rakennuksia, jotka ovat harmoniassa 
luonnon kanssa, metsän kanssa, meren kanssa. Ei mitään 

tällaisia korkeita rakennuksia, jotka olisivat kovassa 
kontrastissa luonnon kanssa. Jotta luonto ei jäisi taka-alalle.

(Leo 2016)
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RAKENNUSTEN JULKISIVUT

• Monet kokevat, että Meri-Rastilassa useat 
rakennukset ovat päässeet huonoon kuntoon. 
Siksi modernia ilmettä ja korkeaa rakentamista 
toivotaan ja ostarin suunnitelmakuvat 
kiinnostavat erityisen paljon. 

Huomaan että täällä rakennetaan maan muodon mukaan. 
Orgaaninen muoto on hyvä, se luo erilaisia tiloja. Ettei tehdä vaan 

suoria teitä, vaan mukaillaan maan muotoja. 
Ei pidä luoda pelkästään betonialueita, vaan luontoa myös.

(David)

Materiaaleista:] Mahdollisimman luonnollinen. Ajatuksellinen. 
Käytännöllinen ja hyvä, laadukas. Et on ajatus miksi se on valittu. 

Tiili on mielestäni kiva, samoin puu ja kivi. Betonia on liikaa.
(Piret)

Modernia rakennuskantaa, ei samaa vanhaa tyyliä, mitä 
Rastilassa jo on. Rakennusten pitäisi tuoda esiin alueen arvo.

(Christina 2016)

• Vaikka moderni ilme kiinnostaa, halutaan 
kuitenkin tuoda luonnonläheisyyttä siihen 
luonnonmateriaaleilla ja viheralueita 
säilyttämällä, myös ostarin alueella.

• Modernia ilmettä tuo valkoinen väri, monet 
kokevat sen valoisaksi. Myös värikkyyttä 
kaivataan. 

[Olisi kiva jos rakennettaisiin sellaista] mikä tuo ihmisiä 
tännepäin, mitä voi ihailla, vaikka kauniit värit, erilaiset värit. 

Esim. jos ihminen muuttaa tänne niin hän näkee jotain kaunista.
(Aicha)

32



Haluaisin valkoisia julkisivuja, hyvin kunnossa pidettyjä. 
Torin laidalla oleva talo on niin ruma koska se näyttää siltä 

että kukaan ei välitä. Tykkään valoisuudesta, siksi valkoinen 
on paras. Sopii tänne. Ei puuta, koska se ei olisi freesin tai 

valoisan näköinen.
(Natasha)

[Millainen on mielestäsi hyvää rakentamista? Kuvailee 
metroaseman lähellä olevia uusia taloja:] Se on kaunis, 

paljon lasia, värejä. Ei ole yhtään samanlaista asuntoa. Se 
on kapea, mutta siinä enemmän asukkaita. Se on 

uudenlainen.
(Aicha)
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ALUEEN SOSIAALINEN RAKENNE JA ASUMISMUODOT: 
KYLÄMÄISYYTTÄ TUKEVA RAKENTAMINEN

Ajatukset ja toiveet alueen sosiaalisesta kehityksestä ovat samankaltaisia kuin kantasuomalaisillakin asukkailla. 
Erilaisia asumismuotoja (vuokra-, omistus- ja opiskelija-asuntoja) toivotaan alueelle sekaisin, samoin eri kokoisia 
asuntoja, sillä kaikki haluavat mielellään asua alueella pitkään ja muuttaa alueen sisällä jos tarve vaatii.

Tässä on vaikea löytää rivitaloa, joka olisi perheelle hyvä. Tässä 
on enemmän kerrostaloja. Haluaisin jäädä tähän mutta en 

haluaisi omakotitaloa ku en viitsi tehdä puutarhaa jne. Mutta 
haluisin et olisi joku oma alue.

(Piret)

Tulevaisuudessa haluaisin ostaa asunnon, rivitalon. Luonto ja 
puutarha olisi tärkeitä, se on hyvä lapselle. Ramsinniemi on 

hyvä alue siihen.
(Natasha) 

Osa ajattelee, että omistus- ja vuokra-asunnot tulisi olla eri rakennuksissa siksi, että vuokralla asuvien ajatellaan olevan 
vähemmän kiinnostuneita talon ja pihan ylläpidosta kuin omistusasujien, mikä voi aiheuttaa tyytymättömyyttä. Haastateltavat 
itse asuvat vuokralla, ja ovat omasta mielestään kiinnostuneita pitämään huolta alueesta. He myös toivovat, että Meri-
Rastilan yleisilmettä kohennettaisiin ja että merirastilalaiset yleisesti olisivat kiinnostuneempia pitämään huolta esimerkiksi 
viheralueista.

Ei haittaa jos vuokra ja omistus on samassa paikassa. Mut mun mielestä pitäisi olla eri 
rakennuksissa koska jos on samassa talossa vuokra ja omistus niin aina jos on ongelma niin 

vuokralaiset miettii että ei oo mitään ongelmaa, mutta omistusasuja haluu enemmän huolehtia. 
Jokaisella ryhmällä eri rakennus on mun mielestä hyvä. Ei ole itelle väliä mikä noista.

(Rachael)
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KYLÄMÄISYYTTÄ TUKEVA RAKENTAMINEN
Alueen monikulttuurisuutta arvostetaan, ja tärkeimpänä pidetään, että alue säilyy turvallisena, perheille sopivana 
alueena. Mahdolliset sosiaaliset ongelmat nähdään nimenomaan lasten turvallisuuden kautta, ja liittyvät 
tuntemattomien pelkoon. Yhteisöllisyyden, kohtaamispaikkojen ja sosiaalisten vuorovaikutusmahdollisuuksien 
lisääminen alueella ovat toistuvia teemoja joihin halutaan vaikuttaa.

Ei saa olla vain rajattuja pihoja, 
vaan puistojen pitää olla julkista 

tilaa.
(David)

Toivon Meri-Rastilaan ulkoista kohennusta, niin kuin rakennusten 
julkisivuihin, modernia otetta. Ei enempää vuokra-asuntoja, enemmän 

omistusasuntoja, enemmän palveluita ja etenkin ostarin alueen 
kohentamista.

(Christina 2016)

[Meri-Rastilassa] ei ole kaikille avoimia 
hengailupaikkoja. Suomalaisiin tutustuminen ei 

ole helppoa. Kaverit on Ghanasta ja 
Somaliasta ja muita maahanmuuttajia.

(Victor)

Jos talossa on kuntosali tai kerho niin 
asukkaat tunnistaa toisensa enemmän. 

Vuosaaressa on kerrostaloissa 
kuntosaleja.
(Rachael)

Ihmiset kaipaavat kauneutta. Saksassa arvostetaan 
kukkia ja kauneutta asuinalueella. Kaupunki voisi antaa 

jonkin porkkanan tai motiivin ihmisille pitää huolta 
heidän ympäristöstään. 

(Natasha)

Siksi kylämäisyyttä tukevaa rakentamista toivotaan kovasti. Se tarkoittaa sellaista rakentamista, joka 
mahdollistaa ihmisten luontevan kohtaamisen, yhteisöllisyyden, luo turvallisuuden tunnetta ja näyttää siltä, että 
alueesta välitetään.
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6. MERI-RASTILAN OSTARIN KEHITTÄMINEN
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OSTARIN KEHITTÄMINEN ON YKKÖSTOIVE
Ostarin alueen rakentaminen on kaikkien mielestä hyvä asia, ja täydennysrakentamista nähdään mieluummin siellä 
kuin esimerkiksi puistojen ja luontokohteiden kohdalla. Nykyinen Meri-Rastilan ostarin alue on huonossa maineessa, ja 
se koetaan parhaat päivänsä nähneenä, eli se on alue, jonka uusimista ja päivittämistä kaikki toivovat. Nykyisellä 
ostarilla tärkeintä on S-market, sen lisäksi käytetään erikoiskauppoja, parturia ja pitseriaa. Näille kaikille toivotaan 
kilpailua, ja muutenkin ostarille toivotetaan tervetulleeksi uusia palveluja, kuten apteekki ja kahvila, jota on erityisesti 
toivottu. Moni toivoo, että ostari olisi niin monipuolinen ja houkutteleva, että ei tarvitsisi lähteä pois Meri-Rastilasta. 

Toivoisin, että olisi pieni ostoskeskus josta 
löytyisi kaikki. Toivoisin R-kioskia, enemmän 
vaatekauppoja, kenkäkauppoja. Toivoisin 

että täällä olisi kaikki, että ei tarvitsisi käydä 
muualla. Jatkuvasti joutuu nyt käymään 

Vuosaaressa, Itiksessä tai jossain 
kauempana.

(Aicha)

Ostarille voisi tulla mitä vaan uusia 
palveluita, vaikka apteekki. Myös kilpailua 
lisää nykyisille kaupoille, se on aina hyvä.

(Omar)

Ei tarttis mennä muualle, vaan olisi 
jotain tekemistä täällä joka pitäisi 

ihmiset täällä. Jotain houkuttelevaa. 
Palvelut ja elämä saisi tulla lähemmäs. 

(David)

Ostarille voi rakentaa ku siinä on jo valmiiksi 
[rakennettu]. Se on pieni alue ja kävelytiet menee näin. 

Ei olisi iso menetys. 
(Piret)

Myös asuinalueelle voisi tuoda pieniä 
viheralueita, esimerkiksi ostarin lähelle. 

(Natasha)
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OSTARIN SUUNNITELMAT

Ostarin suunnitelmat näyttävät houkuttelevilta, ja niiden koetaan sopivan Meri-Rastilaan. Monet innostuvat 
silminnähden katsoessaan ostarin suunnitelmien havainnekuvia. On parempi, jos keskus ei ole liian iso, Itiksen
kaltaista jättikauppakeskusta ei tarvita, vaikka monipuolisuutta halutaankin. Vihreitä elementtejä ja puistomaisuutta voi 
tuoda rohkeasti ostarin ja torin suunnitelmiin. Suunnitelma antaa haastateltaville toivoa uusista ajanvietto- ja 
kohtaamispaikoista alueella. Perheelliset haastateltavat toivovat, että myös lapset huomioidaan suunnitelmissa.

En tiedä tarvitseeko tämä alue isoa 
kauppakeskusta. En muista kuinka iso se 

oli siinä suunnitelmassa. Olisi kiva jos 
kivijalkaan tulisi bisneksiä. Voisi olla 

kahvilaa ja ravintolaa, koska täällä ei ole 
kauheasti sellaista tarjontaa ja ihmisiä 

kuitenkin on. 
(Roshni)

Enemmän kauppoja saisi olla. Samat kaupat ku
Columbuksessa voisi olla. Ehkä vähän 

pienempiä. S-market, apteekki. Leikkipaikka 
jossa lapset voisi olla sisällä olisi hyvä. Esim kun 
ihmiset menee kauppaan ja ostoksille ni lapset 

voi mennä leikkii.
(Rachael)

Ostari on loistava. Mahtavan 
näkösiä kohtaamis- ja 

hengailupaikkoja.
(Victor)

Nykyisen ostarin huono maine liittyy osittain alueen 
pubeihin ja ostarin torin pussikaljoittelijoihin, jotka 
aiheuttavat joissakin asukkaissa levottomuutta. Osa taas 
pitää juoppoja harmittomina. Monet kuitenkin toivovat, että 
pubeja ei tulisi uudelle ostarille.

Ainoa alue josta ihmiset ei ehkä tykkää on 
Rastilan tori, sillä on maine, koska sinne 

kerääntyy porukoita juomaan. Mutta ei ne 
häiritse ketään tai oikeasti ole vaarallisia.

(Roshni)
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OSA 2: OSALLISTAMINEN 
KAUPUNKISUUNNITTELUUN

Osallistamisen lähtötasona riittää, että kaikilla on mahdollisuus osallistua 
kaupunkisuunnitteluun niin halutessaan. Tämä ei vielä toteudu, koska 
KSV:n viestintä ei tavoita isoa osaa asukkaita. Monille suunnitelmiin 
vaikuttamisen polku onkin jäänyt epäselväksi. Asukkaiden mielestä 
kaikkien pitäisi ainakin tietää, että muutoksia on tapahtumassa sekä 

niiden arvioitu aikataulu. Maahanmuuttajilla on saman suuntaisia toiveita 
alueen kehityksen suhteen kuin kantasuomalaisilla, mutta heillä on 

isompi kynnys osallistua.



1. MIKSI OSALLISTUTAAN?
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1. MIKSI OSALLISTUTAAN?

Ainoastaan muutama haastatelluista on ollut vuorovaikutuksessa kaupungin kanssa. David muistelee vastanneensa 
postilla kotiin saapuneeseen kyselyyn muutama vuosi sitten ja Piret äänesti Facebookin kautta puistoihin rakentamista 
vastaan.  Osallistumishalukkuutta lisää suunniteltavan kohteen merkityksellisyys asukkaalle. Osallistumiskutsun pitää 
tulla luokse, jopa kotiin asti, jotta siihen tartutaan. Osallistuneille tärkeää olisi myös seurantaviesti siitä, miten heidän
näkemyksensä on otettu huomioon suunnitelmissa.

[Vastasin kyselyyn] koska asun täällä. Jos jotain 
tapahtuu niin minun pitää antaa hyväksyntäni, koska 

viihdyn täällä. Tykkään rannasta ja haluan että se 
säilyy. Olen Ghanasta ja merellisyys on minulle 

tärkeää.
(David)

Olisin kiinnostunut osallistumaan sellaiseen projektiin 
jossa parannettaisiin viheralueita. Se olisi hyvä ihmisille 
joilla ei ole mitään tekemistä, jotka vaan istuvat kotona. 

Mutta ainoa tapa infota siitä olisi kutsu postitse.
(Natasha)
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2. MIKSI EI OSALLISTUTA?
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2. MIKSI EI OSALLISTUTA: OSALLISTUMISEN KEINOJA ON LIIKAA

Hiljainen tieto ja maahanmuuttajuus
Haastatellut informantit kokevat, että Suomessa on paljon erilaisia 
vaikuttamisen mahdollisuuksia, mutta tietoa niistä ei ole kootusti 
saatavilla tai sitä ei löydä helposti. 
Tietoa saadaan paljon omilta sosiaalisilta piireiltä. Erityisesti informantit, 
jotka eivät käy töissä tai opiskele tai joiden sosiaaliset piirit koostuvat 
pitkälti muista maahan muuttaneista, eivät tiedä mistä saisivat tietoa 
kaupungin suunnitelmista, tai miten he voisivat osallistua.

Iso osa ystävistäni on ulkomaalaisia, ja meidän 
on vaikea löytää tietoa. Suomalaisen pitää 

kertoa hakusanat, jotta löydän oikean tiedon.  
Tietoa on paljon, mutta ei saatavilla yhdestä 

paikasta.
(Roshni)

Missä tämä tieto [kaavakävelyistä] leviää? Tieto ei 
tule mulle, vaan [se] pitää itse etsiä? Mä en ole 

tilannut lehtiä. Tulee vain Vuosaari-lehti, ni en oo
kuullut.
(Piret) Voisin olla kiinnostunut tulemaan tilaisuuteen, jos vain 

kuulisin tai saisin tiedon jostain. Mutta en ehkä ehtisi, 
koska joka ilta on jotain pojan harrastuksia. 

(Natasha)
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2. MIKSI EI OSALLISTUTA: SE ON TURHAA

Omien vaikutusmahdollisuuksien epäileminen
“miksi minulta kysytään”

Monet haastateltavat eivät usko voivansa todella vaikuttaa Meri-Rastilan 
suunnitelmiin. Eräs haastateltava uskoo, että kaupunki ohjailee ihmisten 
mielipiteitä, ja moni muisteli asukkaiden turhaan protestoineen 
kaupungin luontoalaa vähentäviä täydennysrakennussuunnitelmia Meri-
Rastilassa. 
Osa ei osaa sanoa, miksi heidän mielipidettään edes kysytään. Kennon 
edellisen tutkimuksen yhteydessä osa suhtautui ensin jopa pelokkaasti 
mielipiteensä jakamiseen. Erityisesti naisia pelotti se, mitä 
haastattelussa kysytään ja mihin tietoa käytetään. Pelot kuitenkin 
karisivat pois, kun ymmärrettiin paremmin mistä kaupunkisuunnitelussa
ja asukkaiden vuorovaikutustyössä on kyse. 

Mä muistan viime vuonna ku kysyttiin. 
Maahanmuuttajanaiselle on ongelma haastattelu. Ne on heti 
että miksi minä ja mitä tapahtuu. Miettii vähän niinku paha 
ajatuksia. Mutta haastattelun jälkeen ymmärtää, että asia ei 
ole paha. Mun mielestä jos löytyy tietoa niin sit on helpompi 

[osallistua]. 
(Rachael)

Mä en usko, et mul on kauheesti vaikutusvaltaa 
varmaankaan. Emmä tiä pystyksmä vaikuttaa 

[kaupungin suunnitelmiin], mut mä antaisin oman 
kritiikin ja kysyin et miks tai ottaisin selvää.

(Bijar 2016)

Olen vastustanut tätä metsän tuhoamista. Siitä on 
kysytty, mutta valitettavasti sit vaan kaupunki päättää 

vaikka on kuullut asukkaita. 
(Aicha)
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2. MIKSI EI OSALLISTUTA: EI TIEDETÄ MITEN 

Vaikuttamisen polku on epäselvä
Kaupunkisuunnittelun osallistumisen kanavat eivät ole selviä 
haastatelluille informanteille. Kaupungin prosessit koetaan 
vaikeaselkoisina ja aikatauluja on vaikea löytää tai hahmottaa. 
Kiinnostusta oman asuinalueen suunnitelmia kohtaan on, mutta 
tietotaito vaikuttamisen mahdollisuuksista puuttuu. Monet 
haastatelluista näkivät paikalliset toimijat kuten African Care
Meri-Rastilassa hyvinä paikkoina tiedottaa osallistumisen 
mahdollisuuksista ja tarjota aktiivista kaupunkilaisuutta tukevaa 
koulutusta.
Haastateltavia kiinnostaa erityisesti: 
• suunnitelmien aikataulu
• kootusti informaatio siitä mitä alueella tapahtuu.

Suunnitelmat käsitetään valmiina
Haastatelluilla ei ole lähtömaasta kokemusta siitä, että 
kaupungin suunnitelmiin voi vaikuttaa. Monet tulkitsevat 
suunnitelmia jo päätettyinä eivätkä tule ajatelleeksi, että 
kaupungin esittelemä suunnitelma saattaa olla 
keskustelunavaus. Keskeneräisyyttä on syytä korostaa mikäli 
halutaan kommentteja.
Haastateltavien mielestä esillä oleva suunnitelmakuva vaatii 

parikseen selitteen esimerkiksi selkosuomella, tai parhaassa 
tapauksessa kaupungin henkilön, jonka kanssa voi keskustella 
suunnitelmista.

En tiennyt, että suunnitelmiin voi tavallinen asukas 
vaikuttaa, en ole kuullut että kukaan olisi osallistunut 

[kaupunkisuunnitteluun].
(Omar)

Ostarin uudet suunnitelmat olivat esillä S-marketin 
edessä. Ostoskeskusta varten en muista, että olisi ollut 

kyselyä tai muuta asukkaiden mielipiteestä. Ne 
suunnitelmat vaan esiteltiin ostarilla. 

(Roshni)

Olen African Caren asiakas. Jos teillä on jotain ni mä
voin antaa mun ryhmälle. Tehän voitte tulla ja esittää 

teidän projekti[n] African Carelle. Sitten ihmiset 
ymmärtää, että ei tarvii pelkää [osallistumista] 

kaupungin juttuihin. 
(Rachael)
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2. MIKSI EI OSALLISTUTA:
KENELLÄ ON OIKEUS OSALLISTUA? 

Maahanmuuttajat kaupunkisuunnittelussa
Maahan muuttaneet kaupunkilaiset tuntuvat ajattelevan, ettei 
heillä ole samanlaista oikeutta osallistua kaupunkisuunnitteluun 
kuin kantasuomalaisilla. Haastatteluissa toistui ajatus siitä, että 
kantasuomalaiset ovat paremmin perillä paikallisesta 
systeemistä ja siten heillä on paremmat valmiudet antaa 
valistuneita vastauksia. 

Myös pelko rasismista vaikuttaa osallistumisvalmiuteen. Monet 
informanteista ovat kokeneet rasismia alueella ja latautunut 
ilmapiiri tuli esiin myös tutkimushenkilöitä rekrytoitaessa. Osa 
haastateltavista pelkää, että ilmaistessa mielipiteensä 
esimerkiksi kaupungin vuorovaikutustilaisuudessa, voi joutua 
silmätikuksi. Myös anonyymeja osallistumismahdollisuuksia 
tarvitaan.

Informantit kokevat, että aktiivinen kaupunkilaisuus tulee oppia 
nuoresta asti, eikä heillä itsellään ole kokemuksia kaupungin 
vuorovaikutustyöstä. Monet haastateltavat yhdistävät 
valtionhallinnon ja kaupungin eri yksiköt. Esimerkiksi positiivinen 
kokemus poliisista voi vaikuttaa siihen, että uskoo 
vaikutusmahdollisuuksiin kaupunkisuunnittelussa.

Olen asunut täällä vasta kuusi vuotta, ei minulla 
ole sellaista tietoa [kuin pidempään asuneilla]. 

(Rachael)

Suomalaiset varmasti ymmärtävät tämän [kaava]kuvan. Uskon 
että he pystyvät tämän perusteella sanomaan järkeviä 

kommentteja.
(David)

Luulen, että minulla on jonkinlaiset mahdollisuudet [vaikuttaa]. 
Tuntuu siltä, että valtio kuuntelee kansalaisten, ihmisten 

mielipiteitä, vaikka ollaan vasta asuttu täällä neljä vuotta niin silti 
näkyy, että tässä kuunnellaan ihmisten mielipiteitä. 

(Leo)
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2. MIKSI EI OSALLISTUTA: ERI KIELIRYHMIÄ
EI HUOMIOIDA 

Kielitaito
Myös käsitys omasta kielitaidosta vaikuttaa kaupunkilaisten 
osallistumishalukkuuteen. Käsitys voi kuitenkin erota 
todellisuudesta. Osa haastateltavista halusi käyttää tulkkia 
haastatteluissa, vaikka olisi todennäköisesti pärjännyt ilman. 
Oman kielitaidon vähättely voi olla este osallistumiselle. Kahden 
osallistujan kanssa tulkki taas olisi voinut olla tarpeen. Tulkin 
ehdottaminen voi tuntua loukkaavalta, jos käsitys omasta 
kielitaidosta on hyvä. 

Monet asukkaat, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään, 
käyttävät puistoista ja alueista muita kuin niiden virallisia 
suomenkielisiä nimiä, eivätkä tunnista nimeltä esim. Haruspuistoa 
vaikka käyvät siellä päivittäin. On tärkeää selventää, mistä alueista 
puhutaan. Myös nimitys “puisto” saattaa johtaa asukkaita harhaan. 
Esimerkiksi Pohjavedenpuisto nähdään enemmänkin metsänä.

Haastateltavat kokevat, etteivät voi vaatia aineistoa omalla 
äidinkielellään, mutta esimerkiksi selkosuomenkieliset selitteet 
suunnitelmakuviin tai selkokieliset kaavakävelyt nähdään 
positiivisina. 

Se, että materiaalit ovat edes englanniksi suomen lisäksi, on 
vahva symbolinen viesti siitä, että muitakin kuin 
suomenkielisiä halutaan osallistaa.

Meidän kuuluisi tietysti opetella suomen kieli, mutta kun se on 
niin hankala kieli niin... En tiedä harkitseeko kaupunki joidenkin 

sivujen kääntämistä englanniksi, mutta jos tää [kerrokantasi] 
olisi englanniksi niin ainakin haluaisin ajatella että osallistuisin.

(Roshni)

Myös vuorovaikutustapahtumien kutsuissa on hyvä viestiä 
kielitasovaatimuksesta; onko osallistuja tervetullut, vaikka 
hän puhuisi englantia? Moni haastateltava pystyisi 
seuraamaan suomenkielistäkin tapahtumaa jotenkuten, jos 
tahti on rauhallinen ja esiintyjä selkeä. Seuraamista 
helpottaisi englanninkielinen yhden sivun tiivistelmä 
tapahtuman teemoista, joka jaettaisiin tilaisuuden alussa 
vieraskielisille osallistujille. 

Eri kieliryhmät olisi hyvä mahdollisuuksien mukaan 
huomioida myös kerrokantasi.fi -sivulla. 

Ihmiset ei oo tietoisia [vuorovaikutustapahtumista]. Ja jos tulee 
ilmotuksia ni kieliongelman takia ihmiset ei tiiä millasista

tapahtumista on kyse.
(Aicha)
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3. RATKAISUT LÖYTYVÄT VIESTINNÄSTÄ
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3. RATKAISUT LÖYTYVÄT VIESTINNÄSTÄ 
Tärkeintä välittää tieto siitä että muutoksia tehdään
Kaikki kantasuomalaiset tai maahan muuttaneet kaupunkilaiset 
eivät välttämättä osallistu kaupunkisuunnittelun 
vuorovaikutusprosesseihin. Tärkeää olisi kuitenkin välittää 
kaikille viesti siitä, että suunnitelmia tai muutoksia ollaan alueelle 
tekemässä, ja että osallistuminen on mahdollista. Suunnitelmia 
esiteltäessä kuvan lisäksi selkokielinen seliteteksti on 
välttämättömyys. Tätä yksinkertaista kuva + lyhyt selite –
kombinaatiota toivotaan levitettävän monien paikkojen 
ilmoitustauluille.
Asukkaiden ehdotuksia viestinnän paikoista:
• kutsukortti kotiin postitse/ asuintalon ilmoitustaulu
• S-market
• metroasema
• Haruspuisto
• paikalliset toimijat kuten African Care
• paikallislehdet (Vuosaari-lehti)
• alueen Facebook-kanavat, kuten Vuosaari-ryhmä

Ajatuksen tasolla kommunikaatiomenetelmistä kiinnostavat 
perinteinen keskustelutilaisuus sekä äänestäminen post-it –
lapuilla, mutta todellisuudessa kaikki tuskin osallistuisivat 
keskustelutilaisuuksiin. Muovailuvahatehtävä ja muut lapsia ja 
nuoria osallistavat metodit nähdään hyvinä. Vain harva seuraa 
kaupungin suunnitelmia netistä. Kerrokantasi.fi -sivusto ei ole 
tuttu kenellekään haastateltavista.

Kaikki saavat postia, joten sen kautta voisi 
tavoittaa jengiä. Pitäis ilmottaa hyvissä ajoin, että 

tässä kuussa on tapahtuma.
(Victor)

Vuotalo on kiva paikka esitellä suunnitelmia, mutta tämän alueen 
asukkaille se on vähän syrjässä. Jos haluaa varmistaa että 

suunnitelmat tulevat nähdyksi, ostari on varmaan paras paikka. 
(Roshni)

Seuraavilla sivuilla esittelemme tarkemmin 
keinoja, joilla voidaan madaltaa kynnystä 
osallistua kaupunkisuunnittelun tilaisuuksiin.
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Lapsille sopivan tapahtuman nähdään kasvattavan aktiivisia 
kaupunkilaisia sekä houkuttelevan myös vanhempia osallistumaan.

Kuvan lähde: https://www.sttinfo.fi/data/images/00705/c750a376-541c-4067-a1dc-307a4158e3e6-main_image.jpg
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3. RATKAISUT LÖYTYVÄT VIESTINNÄSTÄ 
Tervetuloa osallistumaan!
Viestinnässä on tärkeä taklata “miksi juuri minä” -ajattelua. 
Asukkaita tulee rohkaista luomalla kaikille tervetullut olo 
vaikuttamaan, koska tällä hetkellä he eivät koe, että heidän 
osallistumistaan halutaan. 

Muutama haastateltava oli nähnyt KSV:n pisteen Rastilan torilla, 
mutta eivät olleet rohjenneet mennä juttelemaan vaikka heitä oli 
kiinnostanut, mikä tilaisuus on kyseessä. Aktiivinen rohkaisu 
esittelijöiden puolelta on siis tärkeää, jos joku näyttää 
kiinnostuvan. Myös näkyvä teksti eri kielillä auttaa ohikulkijoita 
hahmottamaan, mistä on kyse. Englantia, somalin kieltä ja 
venäjää puhutaan alueella laajasti, mutta monet osaavat lukea 
myös arabiaa, vaikka se ei olisikaan heidän äidinkielensä.

Suunnitelmakuvien tulkitseminen vaatii asiantuntijan 
esittelemään suunnitelmia katsojalle. Suunnittelijan toivotaan 
olevan paikalla useammin tai pidempään. 
Yksi vaihtoehto on myös videon tai äänitteen hyödyntäminen 
suunnitelmien yhteydessä. Tätä aineistoa voisi jakaa esimerkiksi 
kirjastossa ja tapahtumien yhteydessä mutta myös Youtubessa
ja Lähiöprojektin sivuilla sekä kerrokantasi.fi -palvelussa. 

Jos on iso mainos että tuu tänne ja kerro mielipide ni saat 
lapselle ilmapallon. Ehkä se voisi toimi[a]. Joku tollanen

konkreettinen. 
(Piret)

Jos tieto uudistuksesta on lehdessä, eikä siinä ole mitään 
kontaktia mihin voin kertoa mielipiteen, ni etin sen netistä. En ole 

kuullut [kerrokantasi-sivustosta]. Tykkään Facebookissa
Helsingin kaupungista, mut ei siellä mainosteta tätä sivustoa 

ollenkaan. Ehkä voisi sitä enemmän kehittää et ihmiset näkisivät 
tällaset kerrokantasi.fi -sivut. 

(Piret)

Simppeli ja rohkea viestintä
Asukkaat toivottavat tervetulleeksi nykyistä rohkeamman 
linjan viestintään. Tällä hetkellä heidän on vaikea tarttua 
Ksv:n viestiin. Huomiota herättävät otsikot, kuten “View
of S-Market in the Future!” (Victor) nähdään 
kiinnostavina.
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Rastilan tori ja ostari ovat hyviä paikkoja viestiä uudistuksista 
Meri-Rastilassa.
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3. RATKAISUT LÖYTYVÄT VIESTINNÄSTÄ
Toiminnallinen viestintä

Tapahtuma voisi toimia. houkutellaan ihmiset paikalle jollain 
esiintyjällä ja sitten käytetään se mahdollisuus hyväksi 

viestinnässä ja palautteen keräämisessä. 
Vaikka perjantai-iltana. Ei tarvii olla iso artisti, mut joku 

esiintymässä. talvella ei oo paljon tekemistä.  Ihmiset ei halua 
tänne mitään yökerhoa, mutta joku aikuisten illanvietto voisi 

houkutella. 
(David)

Osallistumismahdollisuuden ilmoittamisen lisäksi kynnystä 
osallistua tulee asukkaiden mielestä madaltaa. Moni 
ehdottaa yleishyödyllistä, esimerkiksi lapsille ohjelmaa 
tarjoavaa tapahtumaa kaupungin vuorovaikutustapahtuman 
yhteyteen. Näin pienten lasten vanhemmat, joita Meri-
Rastilan maahanmuuttajataustaisista asukkaista moni on, 
osallistuisivat todennäköisemmin. 

Koska Meri-Rastilasta puuttuu ohjelmaa myös nuorille 
aikuisille, ehdottavat Victor ja David KSV:n tapahtumaan 
tällekin kohderyhmälle sopivaa esiintyjää, joka houkuttelisi 
tätä usein vaikeasti tavoitettavaa ryhmää paikalle. Yhteistyö 
esimerkiksi Lähiöfestarin tai muun tapahtumatahon kanssa 
olisi hyödyllistä tapahtumajärjestämisen resurssien kannalta.

Rastilassa asuu enemmän perheitä. Jos on enemmän lapsien kaa
ohjelmaa, lapset voi leikkiä ni ihmiset kiinnostuu. Perheet tykkää, 

jos voi hakea lapset mukaan. Naiset aina miettii, lapsille enemmän 
ohjelmaa jos löytyisi. Jos vaikka esitys, joka voi vähän liittyy 

lapsiin ja perhe, äiti tai isä. Sit ne voi tulla ilman muuta. 
(Rachael)
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4. KAAVAKUVAT KOETAAN VAIKEASELKOISINA
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KAAVAN HAVAINNEKUVAT KOETAAN VAIKEASELKOISINA
Seuraavat asiat vaikeuttavat havainnekuvien hahmottamista:
1. Osalla kartan- ja kuvanlukutaito on heikkoa.
2. Kuvista ei erotu riittävän selkeästi, mikä on nykytilaa ja mikä suunnitelmaa.
3. Kerrosluvut, rakennusten varjot, kansipihat jne. tiedot eivät avaudu, ja liiallinen informaatio tekee kuvista sekavia. 
Nämä seikat helpottavat kuvien ymmärtämistä:
• Kuva vaatii käytännössä aina rinnalleen jonkin selitteen. Kuvan rooli nähdään monesti pikemminkin huomionherättäjänä.
• Kadunnimet näkyviille kaikkiin kuviin.
• Koulu, metroasema, asuinrakennus, ranta, puistot kirjoitettuna suoraan kuvaan.
• Mahdollisuuksien mukaan myös ”suunniteltu/uusi” kirjoitettuna suoraan kuviin uusien rakennusten kohdalle.
• Selkosuomen käyttö.
• Kuvaan suunnat: Itis ← → Kolumbus helpottavat kuvien hahmottamista.
• Värikontrastit huomattavammiksi uuden ja vanhan välillä. Saman värin eri sävyt eivät toimi.
• Kaikista suunnitelmakuvista pitää myös välittyä alustava aikataulu. (kts. esimerkki seuraavalta sivulta.)
• Erilaisten havainnekuvien käyttö yhdessä. Näin kaiken informaation ei tarvitse olla samassa kuvassa.

– Esimerkiksi talojen korkeus välittyy viistokuvasta parhaiten., Toisaalta viistokuvassa rakennukset näyttävät olevan tiiviimmin, 
mikä saattaa herättää huolen täyteen ahdetusta Meri-Rastilasta, tai tehdä kuvasta vaikeasti hahmotettavan, joten rinnalle 
tarvitaan myös toisenlainen kuva.

EHDOTUS: Erilaisten yleisöjen huomioiminen netissä esiteltäviä suunnitelmakuvia kerrostamalla niin, että samasta kuvasta 
on esillä eri versioita simppelistä yksityiskohtaisempaa tietoa tarjoavaan kuvaan.

Yleisille paikoille yksinkertainen kuva herättämään kiinnostus ja sen yhteyteen selkosuomella ainakin: mitä suunnitellaan, 
aikataulu ja paikka, jossa voi kommentoida. Myös selkeästi esille, että kyseessä on alustava suunnitelma. 56



ESIMERKKI SUUNNITELMIEN AIKATAULUN ESITTÄMISESTÄ

Kuva lähteestä: Vilma Autio, 2015. Maailma kylässä 
Meri-Rastilassa: näkökulmia monikulttuuristen 
asuinympäristöjen kehittämiseen. Aalto-yliopisto.

Kuvakaappaus 23.1.2017 
http://kartta.hel.fi/applications/hanke/showplan.aspx?map=yes&ID=2015-002625 

NYKYINEN ESITYSTAPA KARTTA.HEL.FI -SIVULLA
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KUVA 1.
Tämänkaltainen kaava ei ole varsinainen 
katseenvangitsija. Koulutetummat haastateltavat 
osaavat lukea sitä ainakin jotenkin, mutta se 
kiinnostaa harvaa. Siitä on ensisilmäyksellä vaikea 
hahmottaa että kyseessä on Meri-Rastila ja tekstit 
ovat hyvin pienellä. Vähemmän koulutetut eivät pysty 
lukemaan sitä ollenkaan. Hyvää on se, että se on 
yksityiskohtainen, jos joku haluaa saada paljon tietoa.

Haha tämä on kuin maantiedon tunti. Tämä antaa 
paljon yksityiskohtia, mutta isolla mittakaavalla. en 
tajua tästä paljon suunnitelmia, mutta se vaikuttaa 

enemmänkin kartalta minulle.
(Roshni)

Tämä on kuin näkymä Sputnikista.
(Natasha)

Tämä ei kyllä ole selkeä ollenkaan. Missä päin meri 
siis on? Voitko näyttää minulle, missä täällä on S-

market? Mitä tuo kaikki vihreä on; metsää, puistoa? 
En ymmärrä mihin värit viittaavat.

(David)



KUVA 2.

Tämä kuva nähdään kiinnostavampana kuin kuva 
1, koska tässä on värejä ja piirrosmaista jälkeä. 
Värien kontrastit myös selkeyttävät karttaa. Tätä 
kuvaa on selvästi helpompi lähestyä kuin numero 
1, koska kuvaa ruvetaan heti tutkimaan ja etsitään 
tuttuja paikkoja ja sitä mikä on uutta ja vanhaa. 
Osalle kuitenkin jää epäselväksi mikä on uutta 
rakentamista ja mikä on vanhaa. Tekstiselitteet 
ovat melko selkeät, mutta tekstit tulee olla 
selkosuomella ja värikonstratit tarpeeksi suuret.

Tästä hahmottaa paremmin mikä uutta rakentamista, 
koska ymmärrän sanan ’uusi’ selitteestä. Tuleepas 

sitä paljon!
(Roshni)

Tämä on kuin navigaattorin näkymä.
(Natasha)

Tämä kuva on selkeämpi [kuin kuva 1]. 
Tästä tunnistaa jo paikkoja. Onko tämä 

kuva sellainen joka kuvaa sitä mitä 
rakennetaan? En löydä S-marketia tästä 

kuvasta.
(Victor)
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KUVA 3.

Tämä on mielestäni todella selkeä. 
Uskoisin, että kuka tahansa pystyy 

lukemaan tätä.
(David)

Yritän ymmärtää mistä kulmasta tämä on. 
onko nämä uusia vai vanhoja, onko tämä 

vanha kuva ja tämä alempi 
uusi? Kerroskorkeus tulee tässä 

paremmin esiin, aiemmassa en edes 
huomannut. [Ei ymmärrä tekstejä.]

(David)

“Kuvassa on helppo hahmottaa missä 
päin on koti.

(Rachael)

Tämä vaikuttaa monelle 
selkeämmältä tavalta katsoa 
suunnitelmaa. Tässä 
kuvassa kerroskorkeus tulee 
hyvin esiin, mutta sen 
hahmottaminen, mikä on 
uutta ja mikä vanhaa on 
tässä vaikeaa jos ei tunne 
aluetta.
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KUVA 4.
Osa pitää nuolista, koska niiden 
avulla on helpompi hahmottaa mikä 
mikin rakennus on kuin 
värikoodauksen. Osa taas kokee että 
nuolet sekoittavat kuvaa liikaa. 
Tällainen kuva voi toimia yhdessä 
muiden, erilaisten kuvien kanssa. 
Kuvattavan alueen tulee olla pieni, 
jotta ei tule liikaa merkintöjä. 

On silleen selkee, ku tässä 
merkitty aina mikä rakennus ja 
vielä löytyy kadunnimi. Ku on 
kadunnimi ja kadut ni se on 

hyvä.. 
(Rachael)

Tykkään nuolista, koska 
silloin on selvää mitä kohtaa 

tarkoitetaan, ja on 
nopeammin hahmotettavissa.

(Natasha)

Nuolet luovat tähän vähän sekavan 
tunnelman, sotkuisen. Liikaa viivoja 

kuvan päällä. Siksi [kuvassa] pitää olla 
pieni alue. Isolla alueella olisi liikaa 

nuolia. Tämä kuva ei toimi minulle, koska 
eri tyylit ja värit sekoittuu toisiinsa. 

(Roshni)
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KUVA 5.
Tämä on monelle kaunis kuva, mutta sisältö 
jää täysin epämääräiseksi. Monet koittavat 
miettiä, onko kuva Meri-Rastilasta. 
Orientoituminen tähän on hankalaa kun ei 
ole selitteitä. Värit puuttuvat ja on 
mahdotonta hahmottaa mitkä ovat uusia 
rakennuksia. 

Se on vain kuva, se ei kerro 
minulle mitään.

(Natasha)

Onko tämä talviaikana otettu? Mitäs 
nää valkoiset pallerot on? Tää on 

helpompi hahmottaa, koska 
kauniimpi.

(Aicha)
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KUVA 6.
Tästä kuvatyypistä moni pitää eniten. Kuvasta 
erottaa selkeästi, mitkä ovat suunniteltuja uusia 
rakennuksia. Ympäristön esittäminen saa myös 
kehuja. 

Suunnitelmasta avautuu kuvassa vain hyvin 
yksinkertainen versio, sillä kuva ei sisällä 
yksityiskohtia. 

Tämä toimii minulle todella hyvin. Tässä voisi toki 
olla enemmänkin yksityiskohtia, esimerkiksi tietoa 
kerroksista ja rakennusten funktioista [asuintalo/ 

koulu tms.] mutta tämä toimii minulle. Erottuu 
positiivisesti muista [vaihtoehdoista] ja tästä näkee 

selkeästi, mitkä rakennukset ovat uusia. 
(Roshni)

Tästä vaikuttaa että rakennetaan liian tiiviisti. 
(Omar)

Tykkään tällaisesta esittämistyylistä, että 
on ilmakuvaan upotettu palikoita. 

(Natasha)
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KUVA 7.
Mikäli paikka ei ole hyvin tuttu, on se 
vaikea tunnistaa kuvasta, joka ei juuri 
tarjoa kontekstia. Osa tunnistaa paikan 
koulusta ja tenniskentästä, mutta 
maamerkit voisitvat olla nykyistä 
korostetumpia ja alueen nimen voisi kirjata 
kuvaan, jotta paikka olisi nopeasti 
tunnistettavissa. 

Jos asuu tuolla alueella niin ehkä sen 
tunnistaa sitten, mutta mulle tää on liian 
spesifi, en tiedä mikä uutta ja vanhaa, 

en tunne aluetta niin hyvin. 
(Roshni)

Kuva on kiinnostava ja havainnollistava, 
mutta  en kyllä heti tunnista paikkaa, 

arvelen että Vuosaaresta. 
(Omar)



KUVA 8.
Toimii ”fiilistelykuvana” ja herättää hyvin kiinnostuksen ja auttaa 
hahmottamaan karttaa. Osa ei kuitenkaan tunnista paikkaa kuvasta. 
Paikantamista helpottaisi teiden nimeäminen kuvaan. Myös suunnat, 
esimerkiksi nuolet Itikseen ja Vuosaareen helpottaisivat 
hahmottamista.

Tää on vähän tällanen tää siltakuva, että tää
näyttää ihan kivalta, jos ei tunne aluetta. sit voi olla 

ihan tyytyväinen, että näyttääpä suunnitelma 
hienolta. Mut mä tunnen alueen ni en haluu tohon

noita taloja.
(Piret)

Tämä on vähän kertovampi kuin edellinen [kuva 10], 
koska tämä on vähän kauempaa. Mutta tähänkin pitäisi 

kirjoittaa, että mikä tie tuo on ja sellaista. 
(Roshni)

Onko tämä sama paikka [Kallahden 
kenttä]? 
(Victor)
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KUVA 9.
Kuvassa oleva keskus näyttää 
hienolta ja selvästi haastateltavat 
innostuvat siitä, joten heidän on 
vaikea pohtia kuvaa rakentavasti.

Loistava! Juuri tällaista haluaisin nähdä 
Meri-Rastilassa.  Mahtavan näköisiä 

kohtaamis- ja hengailupaikkoja. 
(Victor)

Tämä on erittäin helppo hahmottaa. Jos siitä 
[ostarista] tulee näin kaunis niin mielellään 

avaisin kaupan mikä myy kenkiä ja vaatteita. 
Möisi myös sambusaa, mistä suomalaiset 

tykkää. 
(Aicha)

Paikan päällä torilla:] Nyt on kyllä vaikea 
hahmottaa, miten se suunnitelma tulisi 
tänne. Siis tuo opiskelija-asuntola jäisi 

tuohon vai? Todellisuus ei ole yhtä värikäs 
kuin kuva…

(David)
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KUVA 10.

Kartta tunnistetaan nopeasti samaksi kuin 2. 
kuvassa. Koska karttaa on katsottu jo aiemmin 
haastattelussa, on nopeasti selvää, että kyseessä 
on Meri-Rastila. Ympyröiden värit kiinnittävät 
huomion hyvin. Kuvaan liitetyt tekstit vaativat 
kuitenkin niin edistynyttä suomenkielentaitoa, 
etteivät ne avaudu haastateltaville juuri lainkaan.

Okei, tämä on taas tämä hyvä kuva. Mitä 
tarkoittaa tuo ‘Ei muutosta’? Uskon, että 
suomenkieliset saavat tästä paljon irti. 

(David)

Ei ole helppo hahmottaa. Tarvitsee aikaa. Ei ole helppo. Se 
riippuu ihmisestä. Jos hän jaksaa seisoa ja lukea ni sitten. 

Maahanmuuttajalle on vaikeampi tää karttakuva. 
(Rachael)

Tää voisi olla ihan hyvä jos somaliaksi. Milloin 
nämä aloittaa?  Ei ole helppoa löytää omaa 

kotitaloa tästä.
(Aicha)

Ahdistaa kun suomeksi lukee niin paljon, mitä en ymmärrä. 
Tekstin yhdistäminen kuvaan on kyllä melkein pakko. Nämä 

pallurat kiinnittävät kyllä hyvin huomion. Värit toimiva ja 
[tästä] tajuaa nopeasti, että [tämä on] kartta tästä alueesta, ja 

se herättää kiinnostuksen kyllä. 
(Roshni)
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Meri-Rastilan kaupunkiuudistus 

Yhteenveto verkkokeskustelusta, joka oli auki 14.3.-11.4.2018 ja asukastilaisuudesta, joka 
pidettiin 21.3.2018 Merilahden peruskoulun Jaluspolku 3 –toimipisteessä. 

https://kerrokantasi.hel.fi/meri-rastila4 

 
Meri-Rastilaan suunnitellaan kaupunkiuudistusta, joka toisi uusia asukkaita ja palveluita, nykyistä 
ehommat kadut ja puistot sekä uuden liikekeskuksen. Uudistuksesta on keskusteltu useasti 
suunnittelun aikana. Nyt verkkokeskustelussa toivottiin näkemyksiä tekeillä olevaan puistojen 
yleissuunnitelmaan ja asemakaavan muutoksen viimeisimpään suunnitteluversioon. 

Verkkokeskustelussa oli viisi eri teemaa, joista neljä koski puistojen yleissuunnitelmaa ja yksi 
asemakaavan muutosta. Kommentteja tuli yhteensä 196 kpl: 

1. Haruspuisto: 33 kommenttia 
2. Ison Kallahden puisto: 26 kommenttia 
3. Pohjavedenpuisto: 39 kommenttia 
4. Meri-Rastilan tien kehittäminen sekä Kallahdenniementien ja Meri-Rastilan tien risteys: 31 

kommenttia 
5. Täydennysrakentamiseen tähtäävä asemakaavan muutos: 67 kommenttia 

 
Aiheisiin liittyvässä asukastilaisuudessa oli paikalla noin 30 asukasta. 
 
Puistojen yleissuunnitelmaa koskevat kommentit (kohdat 1-4) on kerätty yhteenvedoksi puistojen 
yleissuunnitelman liitteeksi (s. 44-47). 
 
https://www.hel.fi/hel2/ksv/liitteet/2019_kaava/4730_1_puistojen_yleissuunnitelma.pdf 
 
 
Kooste täydennysrakentamista koskevista kommenteista: 
 
Suunnitteluprosessi, viestintä ja vuorovaikutus 
Osassa kommenteista nähtiin hyvänä, että suunnitellaan laajaa kokonaisuutta kerralla. Pohdittiin 
myös, miksi puistojen suunnittelu jo niin pitkällä, kun kaavamuutos ei ole vielä vahva. Toivottiin, 
että monikulttuurisuus huomioitaisiin viestinnässä paremmin. Perspektiivikuvia suunnitelmista 
toivottiin. Alueen vahvuuksina nähtiin mm. luonnonläheisyys ja kansainvälisyys, joita olisi syytä 
korostaa myös jatkossa.  
 
Rakentamisen määrä ja sijoittuminen alueella 
Asukasmäärän tuntuva lisäys huoletti monia. Pohjavedenpuistoon rakentumista ei pidetty hyvänä 
ratkaisuna useissa kommenteissa mm. siksi että se nähtiin tärkeänä virkistysalueena Kallahden 
asukkaille. Metroradan päälle rakentamista, Puotilan rannan tehokasta rakentamista sekä Rastilan 
leirintäalueen rakentamista kannatettiin osassa kommenteista. Korkeaa rakentamista kannatettiin 
lähinnä ostarin paikalle ja metroaseman ympäristöön. Yleisinä huolenaiheina 
täydennysrakentamiseen liittyen nostettiin esiin mm. olemassa olevan asunnon arvon laskeminen, 
jos uusi rakentaminen varjostaa tai heikentää näkymiä, luontoarvojen heikentyminen ja mahdolliset 
haitat pohjavedelle. Olemassa olevien rakennusten purkaminen herätti paljon erilaisia näkökulmia. 
Moni oli järkyttynyt ehdotetun purkamisen määrästä. Osassa kommenteista purkamista pidettiin 
hyvänä, sillä rakennuksiin oli tulossa suuria korjauksia. Nähtiin myös, että tiivis rakentaminen on 
keino säästää viheralueita. Joissakin kommenteista nostettiin esiin, että suunnittelu edennyt 
parempaan suuntaan, kun viheralueita on säästetty aiempia suunnitteluversioita enemmän. 
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Purkaminen nähtiin mahdollisuutena lisätä omistusasumista suhteessa vuokrataloihin. Purkamista 
pidettiin myös huonona asiana, koska rakennukset eivät ole hirveän vanhoja ja osalla on 
kaupunkikuvallista arvoa. Purkamisen hiilijalanjälki mietitytti osaa vastaajista. 
 
Uuden rakentamisen suunnittelu 
Rakennusten korkeudesta oli kommentoitu mm. että suunnitelma on parantunut edellisistä 
vaiheista, koska rakentaminen oli tässä versiossa aiempaa matalampaa. Toisaalta kommentoitiin, 
että Pohjavedenpuiston rakentaminen on suunnitelmassa liian korkeaa. Tuotiin myös esiin 
näkökulma, että rakentamalla korkeampaa voidaan paremmin säilyttää viheralueita. Osassa 
kommentteja toivottiin umpikortteleita. Erityisesti pysäköintitalojen sijaintia toivottiin harkittavan 
tarkasti, etteivät ne pilaa maisemia. 
 
Uuden rakentamisen toivottiin oleva laadukasta ja ympäristöön sopivaa. Ympäristöön sopivaksi 
nähtiin mm. kylämäinen rakentaminen, puurakentaminen, viheraiheet, vaaleat, raikkaat ja levolliset 
julkisivut, puu julkisivuaiheena ja viherkatot. Toiveena oli asumisen laatutekijöitä kuten isot 
parvekkeet, esteettömyys, hyvät pyörävarastot ja luonnonmukaiset pihat. Kohtuuhintaisuus nähtiin 
tärkeänä. Alueelle ei toivottu lisää vuokrataloja.  
 
Pysäköinti ja liikenne 
Monissa kommenteissa tuli esiin, että parkkitalot eivät miellytä, eivät varsinkaan viheralueille 
sijoitettuna. Uusille taloille toivottiin mahdollisimman vähän parkkipaikkoja, niin että asukkaat 
käyttävät julkista liikennettä, polkupyöriä ja yhteiskäyttöautoja. Pyöräilyn ja kävelyn edistäminen 
nähtiin tärkeänä. Kommenteissa esitetiin huoli liikenteen ruuhkautumisesta ja toimivuudesta. 
 
Palvelut ja viheralueet 
Kommenteissa esitettiin huoli palvelujen riittävyydestä asukasmäärän kasvaessa. Erityisesti 
terveyspalvelujen riittävyys nähtiin haasteellisena Vuosaaressa. Nähtiin myös huonona, että 
suunnittelu on niin asumiseen painottunutta, eikä alueelle olla tuomassa riittävästi uusia 
työpaikkoja. Viheralueiden toivottiin säilyvän metsäisinä, maanpohjan kulumisesta oltiin 
huolestuneita. Viheralueisiin liittyviä kommentteja kattavammin Puistojen yleissuunnitelman 
koosteessa. 
 
Alueen rakentumisen aikana 
Alueen rakentumisen aikaisesta viestinnästä oltiin huolestuneita. Myös asukkaiden pihojen ja 
asumisviihtyisyyden turvaaminen nähtiin haasteellisena. Kommenteissa pohdittiin minne asukkaat 
muuttavat, kun asuintaloja puretaan. 
 
 


