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Vuorovaikutuksen merkitys kaupunkien kehittämisessä lisääntyy jatkuvasti. Kasvavat kaupungit
tiivistyvät olemassa olevilla asuinalueilla ja näin
ollen alueella asuvien paikallistuntemus ja kehitystoiveet ovat keskeinen osa suunnitteluprosessia.
Helsingin kaupungin strategiassa on painotettu
demokratian ja osallisuuden vahvistumista. Nuorille suunnattuja vuorovaikutusmenetelmiä on
haluttu parantaa.
Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksessa korostetaan vuorovaikutuksen ja osallistamisen merkitystä. Hankkeessa pyritään kehittämään uusia
toimintatapoja, joilla asukkaiden ja muiden osallisten osallistuminen on entistä toimivampaa ja
vuoropuhelu viranomaisten kanssa on sujuvaa
ja merkityksellistä. Erityishuomiota kiinnitetään

niin kutsuttujen hiljaisten ryhmien osallistamiseen. Tämä tarkoittaa ihmisryhmiä, joiden on vaikeaa saada toiveensa kuuluviin ilman ulkopuolista 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 perheestä. 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 asumaan aikuistumisen jälkeenkin?
Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen taustalla on
mm. nuorisoasiainkeskuksen ja asukkaiden yhteydenotot Helsingin kaupungin lähiöprojektiin.
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Toiveena on kehittää alueen ympäristöä siten,
että se on virikkeellinen, turvallinen ja yhteisöllinen paikka erityisesti nuorille.
Hankkeen nuorisoyhteistyö on käynnistetty syksyllä 2014 ja sitä jatketaan hankkeen edetessä.
Nuorisoyhteistyötä on Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ja Lähiöprojektin puolesta ollut
tekemässä mm. suunnittelijaharjoittelija Jenni
Aalto, arkkitehti Linda Wiksten ja vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen. Nuorisoasiainkeskuksella ja erityisesti nuorisotalo
Merirastilla on ollut tärkeä rooli yhteistyön onnistumisessa.

M E R I - R A S T I L A

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 suunnittelu on juuri nyt ajankohtaista.

Helsingin kaupungin lähiöprojekti ja kaupunkisuunnitteluviraston täydennysrakentamisprojekti käynnistävät Meri-Rastilan kaupunkiuudistuksen, johon kuuluu
alueen julkisten kaupunkitilojen kehittämishanke ja
täydennysrakentamiseen tähtäävä asemakaavahanke.

Hankkeiden yhteydessä tarkastellaan myös alueen julkisten palvelujen toimivuus. Hankkeissa tehdään laajaa
ja kokonaisvaltaista yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien alueen asukkaiden kanssa.
Hankkeiden aluerajaus sisältää 1990-luvun alussa rakennetun kerrostaloalueen, joka tukeutuu Meri-Rastilan tiehen, metroaseman ympäristön, Rysäpuiston, Ole
Kandelinin puiston, Ison Kallahden puiston, Pohjavedenpuiston ja Haruspuiston. Hankkeissa on tarkoitus
edetä siten, että kaupunkitilojen ideasuunnitelma valmistuu vuoden 2015 aikana ja asemakaavaluonnos vuoden 2016 alussa. Asemakaavaehdotusten laatiminen
aloitetaan luonnosvaiheen jälkeen, vuonna 2016.
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Meri-Rastila rakennettiin alun perin ennen Vuosaaren
metrolinjaa, kun taas Kallahden ja Aurinkolahden asuinalueet 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. Metroaseman välittömän läheisyyden ansiosta alueen maankäytön reilu tehostaminen on perusteltua.
Meri-Rastilan puistoalueet, reitit, aukiot, katualueet ja
julkisten rakennusten piha-alueet kaipaavat parannustoimenpiteitä.

Korostamalla kaupunginosien vahvuuksia ja alueidentiteettiä sekä tukemalla saavutettavien palvelujen edellytyksiä saadaan aikaan eloisia ja houkuttelevia kaupunginosia. 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. Asumismuotojakauman ja asuntotyyppien tulee tulevaisuudessa olla nykyistä monipuolisempia. Tämä tukee alueen väestökannan monipuolisuutta.
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L Ä H I Ö P R O J E K T I

O S A N A

Lähiöprojektin tehtävä on Helsingin esikaupunkialueen
imagon vahvistaminen edistämällä asunto- ja toimitilarakentamista, korostamalla kaupungin osien vahvuuksia ja aleuidentiteettiä sekä tukemalla lähipalvelujen
edellytyksiä osana viihtyisää kaupunkiympäristöä.
Lähiöprojekti keskittyy kaupunkilaisten toimintamah-

K A U P U N K I U U D I S T U S T A

dollisuuksien ja hyvän elämän edellytysten parantamiseen asuinalueellaan yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa. Keskeisessä roolissa on monihallintokuntaisten
suunnitteluhankkeiden organisointi sekä virastojen välisten toimintamallien kehittäminen. Toimintakaudella
2012–2015 keskitytään erityisesti julkisen kaupunkiym-
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päristön laadun ja toiminnallisuuden parantamiseen.
Julkisen ympäristön kunto ja tarkoituksenmukaisuus
vahvistavat muun muassa alueellista imagoa, turvallisuutta ja asukkaiden aktiivista liikkumista.
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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

R U U T I E X P O
Helsingin kaupungin Lähiöprojekti oli mukana keräämässä mielipiteitä kaupunkiuudistuksen tueksi torstaina 30.10.2014 nuorten RuutiExpo -tapahtumassa.
Nuorille järjestettiin työpaja, missä he saivat osallistua lähiöidensä tulevaisuuden visiointiin värikkään
maastomallin ja mielenosoituskylttejä kantavien
muovailuvahahahmojen avulla. Kommentteja saatiin monilta Helsingin esikaupunkialueilta. tarkastelun kohteeksi oli valittu Meri-Rastilan kaupunginosa.

RuutiExpon muovailuvahatyöpaja

Lähiöprojektin työpajan yhteydessä nuoret saivat kokeilla Meri-Rastilan suunnittelua suositun Minecraft
-tietokonepelin avulla. Pelityöpajan toteutti nuorisotalo Merirasti yhteistyössä Nuorisoasiainkeskuksen pelitalon kanssa. Merirastin nuoret mallinsivat etukäteen
Meri-Rastilasta oman näkemyksensä Minecraft -maailmaan nuoriso-ohjaajien avustuksella. Nuorisotalon
nuoret jatkavat Minecraft -kaupunkimallin työstämistä
RuutiExpon jälkeenkin.

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

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

Karttataulu nuorisotalolla

RuutiExpon Minecraft -työpaja
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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. Torin ympäristössä on myös toisinaan koettu rasismia. 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.
Torin ympäristöön kaivattiin selvästi istumapaikkoja
sekä istutuksia, jotka toisivat piristystä alueen ilmeeseen. Nuoret osasivat kertoa torilla joskus olleen alaasteen bänditapahtumia, joskus jopa torimyyntiä. Nyt
kaivattaisiin enemmän osallistavia tapahtumia sekä
toimintaa. Tapahtumissa voisi olla yhteistä tekemistä,
musiikkia, tanssia ehkä ruokaa tai ruokamarkkinat.
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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 päihteiden käyttäjiä. Meri-Rastilan länsirannan metsää nuoret käyttävät harvoin. He
suuntaavat ennemmin Uutelan virkistysalueelle, sillä
siellä on hyviä grillikatoksia sekä oleskelupaikkoja.
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P U I S T O T
Puistojen kehittämisideoista jalkapallokentän tekonurmi sai eniten tukea. Aidattu tekonurmikenttä tuntui
olevan hyvin kaivattu alueelle. Nuoret kaipaavat MeriRastilaan urheilumahdollisuuksia.
Poikajoukko toivoi Meri-Rastilaan kumikenttää, jossa
voisi pelata futsalia. Kumikenttä soveltuisi kuulemma
myös hyvin muuhunkin urheiluun. Nuorilta tuli idea
laillisen tägäysseinän sijoittamisesta puiston oleskelualueen viereen, missä toisetkin nuoret viettäisivät
aikaansa, vaikka koris- tai tekonurmikentän katsomon
yhteyteen. Haruspuiston kunnostaminen ja uudistaminen olisi myös tarpeellista nuorista. Puistossa on paljon
aktiviteettejä pienemmille lapsille, mutta ei nuorisolle.
Nuorista puisto voisi olla avarampi tai ainakin valoisampi pimeällä. Katoksia, penkkejä, keinuja sekä roskiksia
nuoret lisäisivät puistoihin. Kallahden rantaan toivottiin parempaa laituria sekä rantatuoleja.

aidattu jalkapallokenttä tekonurmella

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

RuutiExpon työpajassa haettiin kehitysideoita lähiöiden koulujen pihoille yleisesti. Pihoille nuoret tahtoisivat hauskoja aktiviteettejä välitunneille: parempia pallokenttiä, monipuolisempia keinuja sekä viihtyisämpää
pihaa. Päällisin puolin nuoret olivat tyytyväisiä omien
koulujensa pihoihin. Kallahden peruskoulun sekä MeriRastilan ala-asteen pihalle paikalliset nuoret saattavat
poiketa vapaa-ajallaankin. Ala-asteen piha voisi kuulemma olla siistimpi istutuksiltaan ja piha-alue laajempi.
Taide toisi piristystä koulun pihalle muutaman nuoren
mielestä. Kiipeilyä, keinujen valikoimaa sekä puuhastelun mahdollisuuksia nuoret kehittäisivät molempien
koulujen pihoille. Kallahden peruskoulun viereisille kentille kaivattiin kunnostusta ja erityisesti tekonurmikenttää. Moni nuori kertoi pelaavansa jalkapalloa jollain
toisella lähialueen kentällä. Vuosaaren liikuntapuisto
”kartanon kenttä” on saavuttanut nuorten suosion,
mutta kentälle meneminen kestää yli puoli tuntia. Nuorista huokuu urheilun into, mutta puitteet ovat vähäiset ainakin toistaiseksi.
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Punggol, Singapore

Måløv, Denmark

Port Adelaide, SA, Australia

MONITOIMINNALLISTA OLESKELUTILAA NUORILLE

R E F E R E N S S I K U V I A
Ideaoita ympäristön kehittämiseksi nuorten kommenttien pohjalta

Måløv, Denmark
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University of Pennsylvania, Philadelphia

TOIMINTOJA AUKIOLLA

Brooklyn Bridge Park, New York City

Bereketzade Mh., Istanbul, Turkey

San Francisco, USA

MONITOIMINNALLISTA OLESKELUTILAA NUORILLE
Washington Canal Park, Washington, DC

Washington Canal Park, Washington, DC

Richmond, BC Canada

TOIMINTOJA KOULUN PIHALLA
University of Wollongong, NSW, Australia
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Liite 2: haastattelupohja nuorisotalolla järjestetyille haastatteluille

Liite 1: nuorille jaettu kyselylomake, RuutiExpo ja nuorisotalo
30.10.2014

Merirasti

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus käynnistyy

5.11.2014

Semistrukturoitu haastattelupohja

Moikka!
Taustatiedot

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 suunnitella sinulle uutta viihtyisää ja kivaa Meri-Rastilaa.




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?

J A

K U V A L Ä H T E E T

Tyttö/poika
Luokka-aste/koulu

Kysymysrunko

Vastauksesi ovat meille tärkeitä! Alla muutama kysymys:

L I I T T E E T

Ikä
Asuinpaikka

7. Millainen on hyvä puisto? Mitä tekisit Haruspuistolle?

8. Mitä tekisit Rastilan koulun pihalle?

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Mikä on kiva paikka hengailla Rastilassa? Miksi?
Mikä paikka Rastilassa on nuorten suosiossa? Miksi?
Onko Rastilassa mielestäsi riittävästi tekemistä?
Haluaisitko muuttaa jotain Rastilassa?
Mitä harrastusmahdollisuuksia Rastilassa pitäisi olla? Missä?
Minkälainen olisi mielestäsi täydellinen Rastila?

7)
8)
9)
10)
11)

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

12)
13)
14)
15)
16)

Mitä tekisit Rastilan torille?
Millainen on hyvä puisto? Mitä tekisit Haruspuistolle?
Mitä tekisit Rastilan koulun pihalle?
Missä paikoissa liikut talvisin?
Mitä talviharrastus mahdollisuuksia alueella pitäisi olla?

17)
18)
19)
20)
21)

Mitä palveluja alueella pitäisi olla?
Mihin voisi rakentaa uusia asuntoja?
Minkälaista toimintaa/ tapahtumia Rastilassa voisi olla?
Mikä saisi sinut viihtymään lähiössäsi?
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?

Hanke on pitkäkestoinen: suunnittelu on käynnissä todennäköisesti ainakin vuoteen 2017 saakka. Pidämme nuoria tiiviisti
mukana hankkeen eri vaiheissa.
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25) Mitä reittejä kuljet? mukavia? suorempia? syrjäisiä? pelottavia? huonokuntoisia?
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