Esittelyssä Meri-Rastilan kaupunkiuudistus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma täydennysrakentamisesta,
kaupunkisuunnitteluvirasto
Julkisten kaupunkitilojen kehittämishanke, Lähiöprojekti
Meri-Rastilan ala-aste 27.4. klo 17.30–19.30

Tervetuloa!
Tilaisuuden puheenjohtaja:
vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen

Suunnittelun taustat, tavoitteet, eteneminen ja saatu palaute
Arkkitehti Linda Wiksten
Liikennesuunnittelija Inga Valjakka

Suunnittelun seuraaminen
Kysymykset ja kommentointia
Keskustelua ja kommentointia ryhmissä karttojen ääressä
Paikalla myös:
Täydennysrakentamisprojektin projektipäällikkö Pia Sjöroos
Lähiöprojektin projektipäällikkö Tero Santaoja
maisema-arkkitehti Maija Lounamaa
opiskelija Jenni Aalto – rantareitti

Miten kaavoitus etenee?
Aloitusvaihe
Nuorten osallistuminen (syksy 2014)
Rastilan Rieha (2 / 2015)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (4 / 2015)
Meri-Rastilan kyläjuhla Haruspuistossa 21.5.
Vuosaaren esikaupunkimessut 26.5.
Vaihtoehtoisia paikkoja keskusteluun (syksy 2015)

Asemakaavaluonnos keskustelussa
(vuodenvaihde 2015/2016)

Tietoa, selvityksiä, näkemyksiä, ideoita,
tavoitteita, visioita, mielipiteitä

Nähtävänä: keskustelua ja mielipiteitä

Kaupunkisuunnittelulautakunta x/2016

Kaavaehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaavan hyväksyminen
(kaupunginvaltuusto)

Nähtävillä: kirjalliset muistutukset

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus
Helsinki kasvaa
Uusia asukkaita saapuu kaupunkiin n. 9000
joka vuosi. Asumisväljyys on kasvanut vuosi
vuodelta, 50 vuodessa se on kaksinkertaistunut. Kasvu koskettaa kaikkia kaupunginosia.
Monipuolinen täydennysrakentaminen :
• on ekologista ja energiatehokasta
• tukee joukkoliikennettä
• vähentää eriarvoisuutta
• tukeutuu olemassa olevaan kaupungin
infraan, kustannustehokkuus
• mahdollistaa palveluiden säilymisen / lisääntymisen alueella
Meri-Rastilan sijainti on keskeinen metroaseman ja runkolinja 560:n johdosta. Meri-Rastila
rakennettu alunperin ennen päätöstä tuoda
metro Vuosaareen, korttelitehokkuus on n. 1/3
esim. Kallahden tehokkuudesta.

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus

Asemakaava-alueen rajaus

Meri-Rastilaan
suunnitteilla:
Liikekeskus

Pohjavedenpuisto

Korttelitalo
Haruspuisto
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Uutta asumista 3300-4600
asukkaalle, mikä tarkoittaa
170 000 - 250 000 k-m2 lisää
rakentamista. Täydennysrakentaminen toteutuu yleensä
hitaammin kuin uudet alueet,
joten rakentuminen kestäisi
todennäköisesti ainakin 10-15
vuotta.

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus
Alueen täydennysrakentaminen
• asemakaavahanke Meri-Rastilan rakennetun alueen
tiivistämiseksi
- lisää erilaisia asuntoja
- hallintamuotojakauman monipuolistaminen
- tonttikohtainen lisärakentaminen
-> tuetaan peruskorjauksia
- metroaseman seudun ja ostarin kehittäminen
• tavoitteena Meri-Rastilan profiilin reilu kohottaminen

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus
Julkisten kaupunkitilojen kehittämishanke
• julkisten ulkotilojen kartoitus ja kehityssuunnitelma
- viheralueet
- aukiot
- reitit
- kadut
- yleisten alueiden pihat, mm. korttelitalon piha
- liikuntamahdollisuudet
• julkisten palveluiden kartoitus ja kehityssuunnitelma
• tavoitteena Meri-Rastilan profiilin reilu kohottaminen

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus
kaupunkiuudistus = positiivinen kierre - Myllypurossa on jo onnistuttu!

Uutta monipuolista asumista - monen kokoisia ja tyyppisiä asuntoja

Uusi ostari, joka yhdistää asumisen ja liiketoiminnan sekä muodostaa eläväistä kävely-ympäristöä

Uusi päiväkoti

Taidetta lähiympäristöön

Paremmat liikuntamahdollisuudet

Vuorovaikutus

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus ja nuorisoyhteistyö

M E R I R A S T I N
N U O R I S O Y H T E I S T Y Ö

• RuutiExpo 30.10.2014
kaupungintalolla:
nuorten näkemyksiä
kerättiin muovailuvaNuorisotalo-Merirastin
kanssa yhteistyö
sujunut hyvin.
hatyöpajassa
jaonmiMerirastin ohjaajat sekä nuoret olivat mukana suunnittelemassa sekänecraft
toteuttamassa-tietokonepeRuutiExpon pelityöpajaa. Idea
Minecraft -pelin hyödyntämisestä kaupunkimallin työkaluna
tuli heiltä. Peli
nuorille tuttu ja suosittu ajanviete. Merilinonavulla

Meri-Rastilan nuorisotalo Merirastin ohjaajat sekä nuoret
ovat olleet hyödyllinen tietolähde. Nuorten kanssa toteutettiin karttatyöpaja, johon he pystyivät osallistumaan
post-it -lapuilla. Ideoita ohjasivat aluetta koskevat kysymykset taulun reunalla. Karttataulu ei saanut suurta suosiota,
rastin väki työsti pelimallia ennen RuutiExpoa niin että tamutta paikan päällä tehdyt haastattelut tuottivat tulosta.
pahtumassa oli käytettävänä Meri-Rastilan kaupunkimalli,
Haastattelut suoritettiin pienissä ryhmissä. Samalla kun
jota vierailevat nuoret saivat kehittää sekä ideoida. Tuoteosa nuorista kertoi omista kokemuksistaan ja ideoistaan,
tut pelaajien visiot tallentuivat suunnittelijoiden käyttöön,
osa näytti kartalla, mitä reittejä he pääsääntöisesti alueella
kuten myös pelaamisen yhteydessä pulpahtaneet ideat.
käyttivät. Reittien hahmottaminen kartalle onnistui todella
hyvin. Nuoret kuvailivat reittejään samalla sekä kertoivat,
RuutiExpon muovailuvaha työpaja
miksi välttivät tiettyjä paikkoja, kuten Pohjaveden puistoa.
RuutiExpon muovailuvaha työpaja

• Haastatteluja ja karttatyöpaja nuorisotalo
Merirastilla

Karttataulu nuorisotalolla

RuutiExpon Minecraft työpaja

mallintamista
• Molemmista Minecraft
tapahtumista kertyi paljon
hyödyllistä tietoa Meri-Rastilan nykytilasta
ja nuorten kehitystoiveista

Vuorovaikutus
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Meri-Rastilan kaupunkiuudistus ja nuorisoyhteistyö
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Pohjavedenpuistoon lamppuja tai ei puistoa ollenkaan
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Torin ympäristöön kaivattiin selvästi istumapaikkoja sekä istutuksia, jotka toisivat piristystä alueen ilmeeseen. 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.

H U O M I O I T A

Kun nuorilta kysyttiin, mikä tekisi Rastilasta paremman tulevaisuudessa, nousi pinnalle liikuntamahdollisuuksien 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. Nuoret kokevat Pohjavedenpuiston synkäksi ja pelottavaksi alueeksi, missä liikkuu päihteidenkäyttäjiä. Meri-Rastilan länsirannan metsää nuoret käyttävät
harvoin. He suuntaavat ennemmin Uutelan virkistysalueelle, sillä siellä on hyviä grillikatoksia sekä oleskelupaikkoja.
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Kallahden koulun viereen fudiskenttä voisi siistiä
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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 ympäristön. Ostarin alueesta halutaan rauhallisempi ja viihtyisämpi. Eniten
nuoret kaipasivat ostarille tilaa, jossa he voisivat vapaasti
viettää aikaansa. Oleskelutilaa saattaisi löytyä kauppakeskuksesta tai kahvilasta, joita nuoret kaipaisivat. Olennaista
oli, että wifi ja kännyköiden lataaminen olisi mahdollista.
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Vuorovaikutus

Rastilan rieha - Meri-Rastilassa la 28.2.

Rastilan rieha
Puistojen parantamista ja uutta asumista
Meri-Rastilaan
Tule ja osallistu
La 28.2. klo 11–14, ostari ja nuorisotalo, Jaluspolku 3
Ideaseinä, Minecraft –peli, toritaiteilija, kahvila
Järjestäjänä Helsingin kaupunki
Mukana paikalliset yhteisöt

MERI-RASTILA I LUONNOS 02.03.2015

“Rastilan rieha” event – improving parks and new living in
Meri-Rastila.

Rastilan rieha – обновление
парков и строительство нового жилья в Мери-Растила.

Xafladda “Rastilan rieha” –hagaajinta jardiinooyinka iyo nolosha cusub ee Meri-Rastila.

Come and take part on 28 February
from 11 a.m. to 2 p.m. at the shopping centre and the youth centre,
Jaluspolku 3. Idea wall, Minecraft,
market square artist, café. Organised by the City of Helsinki. Participating are local communities.

Приглашаем принять участие в
мероприятии, которое пройдет
28.02.2015 с 11 до 14 часов, в
местном торговом центре и доме
молодежи по адресу: Jaluspolku
3. В программе: стена идей, игра
Minecraft, художница-дизайнер,
кафе. Организатор – городская администрация Хельсинки. В мероприятии примут участие местные
организации.

Kaalay oo kaqaybgal 28 Febraayo laga
bilaabo 11 a.m. illaa 2 p.m. ee xarunta
dukaamaysiga iyo xarunta dhalinyarta ee,
Jaluspolku 3. Gidaarka fikradaha, ciyaarta
Minecraft, farshaxan fagaaraha suuqat,
maqaayad. Waxa soo abaabulay Magaalada Helsinki. Jaaliyadaha jiidda ayaa ka
soo qaybgalaya.

ASUKASWORKSHOP 28.2
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Vuorovaikutus
Asemakaava-alueen puistot
Keskustelua asukkaiden kanssa:

Meri-Rastilan
yhteisten tilojen parantaminen
Pro Meri-Rastila -työryhmä
2014

Mitkä ovat tärkeitä paikkoja?
Miten puistoja voisi kehittää?

Asukkaiden kehitysajatuksia
julkisille ulkotiloille

Säästetään puistojen tärkeät paikat
ja kehitetään niitä.
Etsitään rakentamisen paikkoja puistojen vähemmän tärkeiltä alueilta.

Pilvenpiirtäjä,
puu rakennusmateriaalina
Ostarin toria
voisi pienentää,
reunaan pari
taloa

Mahdollisimman korkeaa

Yleisesti: korottaminen olisi
hyvä

Tähän
pari
taloa
Rakennetaan
parkkipaikoille
Rakennetaan
parkkipaikoille

Mahdollinen
talon paikka

Keskustelu
jatkuu tänään
työpajoissa.

Tien
viereen
asuntoja
Heka pois,
asuinkrs-talo,
jonka pohjakerroksessa
päiväkoti

Tärkeä
viheralue!

Asukkaiden näkemyksiä mahdollisista rakentamisen paikoista

Kallioalue
tärkeä, tähän
kulmaan voisi
vähän rakentaa

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus
Tonttikohtainen täydennysrakentaminen
-mahdollisuus rahoittaa remontteja ja
saada hissillisiä asuntoja
Esimerkki: Asunto Oy Tilkanmäki Ruskeasuolla
Uudella rakennuksella katettiin 40 % vanhojen rakennusten putkiremontin hinnasta. Uusi rakennus antoi
monille alkuperäisille asukkaille mahdollisuuden muuttaa hissilliseen asuntoon. Uusi rakennus istuu hyvin
alueelle.
Lisätietoja täydennysrakentamisen mahdollisuuksista:
www.uuttahelsinkia.fi/fi/taydennysrakentaminen

Seuraa suunnittelua
Verkkosivut
www.hel.fi/ksv

Tiedä miten Meri-Rastilan
suunnittelu etenee,
tilaa uutiskirje sähköpostiisi:
www.hel.fi/ksv/uutiskirjeet

Seuraa kaupunkisuunnittelua tilaa suunnitelmavahti:
hel.fi/suunnitelmavahti

Kartta.hel.fi > Suunnitelmat
Klikkaa välilehti Suunnitelmat

Mielipiteet viimeistään 4.5.
Helsingin kaupunki, Kirjaamo,
Kaupunkisuunnitteluvirasto, PL 10,
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
(käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13)
tai sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi
tai faksilla (09) 655 783
Mielipiteensä voi esittää myös suullisesti suunnittelijalle täällä tänään

Tilaisuuden
pelisäännöt
• Puheenjohtaja jakaa puheenvuorot
– niin, että mahdollisimman moni pääsee ääneen

• Esittele itsesi, asia tiiviisti ja lyhyesti
• Pysytään asiassa
• Kohteliaisuus, ei henkilökohtaisuuksia, vain asiat
riitelevät
• Muistio kirjoitetaan ryhmäkeskustelujen
perusteella post it -lapuista

Kysymyksiä ryhmässä pohdittavaksi
1. Kirjatkaa fläppipaperille ajatuksia uuden
asuinrakentamisen hyvistä puolista ja toisaalta
haasteista.
2. Aiempia ideoita lisärakentamispaikoista on merkitty
karttaan violetilla. Sopiiko näihin kohtiin
asuinrakentamista? Miksi/miksei? Mitä muita
kohtia pitäisi tutkia? Kirjatkaa karttaan.
3. Millaista rakentamista/asumista alueelle
tarvittaisiin? Entä palveluita? Kirjatkaa toiselle
fläppipaperille.

