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RASTILAN RIEHA 28.2.2015
Meri-Rastilan ostoskeskus ja nuorisotalo

Paikalla tapahtumapisteissä
Linda Wiksten, arkkitehti, Lähiöprojekti ja kaupunkisuunnitteluviraston täydennysrakentamisprojekti, Helsingin kaupunki
Tero Santaoja, projektipäällikkö, Lähiöprojekti, Helsingin kaupunki
Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kaupunki
Jenni Aalto, harjoittelija, kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kaupunki
Pia Sjöroos, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluviraston täydennysrakentamisprojekti, Helsingin kaupunki
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, kaupunkisuunnitteluvirasto, Helsingin kaupunki
Eija Krogerus, klaari-koordinaattori, nuorisoasiainkeskus, Helsingin kaupunki
Elisa Prepula, klaari-koordinaattori, nuorisoasiainkeskus, Helsingin kaupunki
Merja Isomaa-James
Kirsi-Marja Vuolukka, Haruspuisto, Helsingin kaupunki
Asta Rekonen, Haruspuisto, Helsingin kaupunki
Matti Lipponen, Vuosaari-Seura
Eero Hilden, Vuosaari-Seura
Anna-Maija Virta, Pro Meri-Rastila
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, rakennusvirasto, Helsingin kaupunki
Sarianna Salminen, MASU PLANNING Oy
Inka Norros, MASU PLANNING Oy
Monika Silander, kulttuurituottaja, STOA, Helsingin kaupunki
Tuuli Tokkola, kulttuurituottaja, Vuotalo, Helsingin kaupunki
Useita henkilöitä Kallahden nuorisotalolta, nuorisoasiainkeskus, Helsingin kaupunki

Osallistujia arviolta 100

Tilaisuuden kulku
Rastilan Rieha järjestettiin lauantaina klo 11 - 14. Tapahtumassa oli erilaisia pisteitä, joista yksi oli ostoskeskuksen käytävällä ja loput nuorisotalolla. Ajatuksena oli
saada merirastilalaisilta tietoa nykyisen asuinalueen hyvistä ja huonoista puolista ja
toiveita alueen kehittämiseksi. Lisäksi haluttiin kertoa käynnistyvien alueeseen liittyvien kehittämishankkeiden tavoitteista ja nuorten toiveista alueen kehittämiseksi.
Kolmen tunnin aikana pisteillä kävi keskustelemassa noin 100 alueen asukasta ja
alueella työssä olevaa tai vierailevaa, kuten kaupassa kävijöitä.
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Meri-Rastilassa on käynnistymässä merkittävään lisärakentamiseen tähtäävä asemakaavatyö (kaupunkisuunnitteluvirasto) sekä kaupunkisuudistushanke (Lähiöprojekti). Näiden tavoitteena on alueen julkisten kaupunkitilojen ja kaupunkikuvan merkittävä parantaminen. Nuorilta on jo syksyn 2014 aikana kerätty näkemyksiä alueen
kehittämistarpeista.
Asemakaavatyöstä tiedotetaan myöhemmin muun muassa ilmoituksella Vuosaari lehdessä sekä uutiskirjeellä sen sähköpostiinsa tilanneille. Meri-Rastilan uutiskirjeen 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 näkemyksiä siitä, miten aluetta pitäisi kehittää. Lisäksi houkuteltiin ihmisiä osallistumaan
tulevaisuuden suunnitteluun ja poikkeamaan nuorisotalolle varsinaiseen tapahtumaan.
Keskustelemaan pysähtyneet ihmiset olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä asuinalueeseensa. Erityisesti monet kiittelivät hyviä liikenneyhteyksiä ja metroa sekä alueen
luonnonläheisyyttä ja Meri-Rastilan länsireunan metsäalueita ulkoilupolkuineen. Kritiikkiä herätti metsäalueen pohjoisosaan tehty osayleiskaava, joka mahdollistaa
alueen ottamisen asuinkäyttöön.
Ostoskeskuksen ruokakauppa palvelee myös Rastilankallion asukkaita, joilla ei vielä ole omaa kauppaa.
Muovailuvahamielenilmauksessa muovailuvahahahmoja aseteltiin alueen karkean
mallin 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 rakennettu
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 karttatyöskentely
Työpajassa ideoitiin uuden asuinrakentamisen paikkoja kartalla, äänestettiin kuvista
minkälainen asuinrakentaminen sopisi Meri-Rastilaan ja kommentoitiin post-it lapuilla asemakaavan tavoitteita.
Asemakaavan tavoitteet
Tilaisuudessa esiteltiin otteita kaupungin strategiasta ja kaupunkisuunnitteluviraston
toimintasuunnitelmasta. Nämä toimivat asemakaavoituksen pohjana. Lisäksi esillä
oli asemakaavaa varten luonnosteltuja tavoitteita, jotka tullaan kirjaamaan osallisPostiosoite
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tumis- ja arviointisuunnitelmaan kaavoituksen käynnistyessä. Asukkaat saivat jättää
kommenttinsa koskien asemakaavan tavoitteita. Kommentit antoivat ymmärtää, että
määritellyt tavoitteet ovat sopivia. Suurin osa kommenteista käsitteli sitä, että miten
tavoite saadaan käytännössä toteutumaan. Monet kommenteista ovat hyödyllisiä
asemakaavatyön ja julkisten kaupunkitilojen kehittämishankkeen myöhemmissä
vaiheissa.

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 mitä tapahtumassa 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

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
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-

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 hengen perhe
4h+k -asunnossa, lisää isoja 150 m2 -asuntoja

Tavoitteena laajentaa koulua, lisätä päiväkoteja sekä kaupan palveluja ja tiloja
pienyrittäjille. Tämän mahdollistaa asukasmäärän lisääntyminen
-

Lisää legureita
Metroasema: R-kioski (metro+bussiliput)!
Kahvila

Huomioidaan alueen luontoarvot sekä vahvistetaan puistojen monipuolisia käyttömahdollisuuksia
-

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
-

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
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-

Halkaisijantien ylitys radan vieressä pyöräilijälle vaarallinen: sillan kaide estää näkyvyyden

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 saivat post it -lapuilla merkitä toivottavia täydennysrakentamisen paikkoja. Esiin nousi
ostarin ja sen ympäristö, kortteleiden pysäköintialueet sekä puistoalueiden vähän
käytetyt reunamat. Myös rakennusten korottamista toivottiin.
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Referenssikuvat
Työpajassa asukkaat saivat äänestää minkälaista asumista Meri-Rastilaan halutaan. Esillä oli referenssikuvia asuinrakentamiskohteista ympäri maailmaa teemoittain: "katutila ja pihat", "parvekkeet", "julkisivut ja värit". Äänestyksen yhteydessä
sai myös kommentoida kuvia. Esiin nousi toiveet vehreistä pihoista, ihmisen mittakaavasta, kaarevista kaduista ja isoista parvekkeista. Puuta pidettiin kauniina julkisivumateriaalina, 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 ovat hienoja,
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), yhteistilojen
vajaakäyttöongelma

Asemanseudun ja torin kehittäminen - Mind map keräsi ideoita ja mielipiteitä
Isolle seinällä olevalle paperille sai kirjoittaa nykykokemuksia ja kehittämisideoita
asemanseudun ja torin kehittämiseen liittyen. (kuva alla)
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Torista haluttaisiin tunnelmallisempi ja viihtyisämpi: kukkaistutuksia, puita, istumapaikkoja. Kivijalkaliikkeiden näkyvyyttä voisi lisätä samalla kun kaivattuja liiketoimintoja tulisi lisää. Tunnelmallinen kahvila, joka levittyisi torille, voisi toimia monen
asukkaan mielestä. Torin alueelta puuttuu kahvila, johon piipahtaa lukemaan iltapäivälehtiä. 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 takapihalle pitäisi tehdä jotain, ei anna hyvää ensivaikutelmaa Meri-Rastilasta, nyt portti
Meri-Rastilaan puuttuu kokonaan. Pysäköinnin oli huomattu vievän paljon tilaa ja
ehdotettiin vietävän maanalle, mutta kustannukset mietityttivät. Opasteet selkeyttäisivät Meri-Rastilan hahmottamista, kenties iso ilmakuva. Alueen jalankulku- ja pyöräilyreitteihin oltiin tyytyväisiä.
Ympäristöseikat sekä valaistus on otettava huomioon, varsinkin jos rakennetaan
korkeasti. Valaistus toisi myös turvallisuuden tunnetta lisää alueelle. Meri-Rastila on
turvallinen päivisin, mutta iltahämärän aikaan moni ei tahdo liikkua pois kotoa. Alue
koetaan rauhalliseksi ja kotoisaksi. Kansainvälisyyttä voisi jopa korostaa. Näkyvyyttä voisi lisätä myös kouluissa ja päiväkodeissa. Väestöpohjien sekoittuminen on
"rikkaus - - kaikki nauttivat kuitenkin samoista asioista"
Liikunta keräsi paljon kommentteja mm. koulun rehtorilta. Pihakuntosalia tai lähiliikuntapistettä toivottiin lähemmäksi toria ja Haruspuistoa. Metsiin toivottiin kiintorasteja sekä luonto- ja historiatauluja, sillä kiinnostavaa tietoa on paljon, mistä mahdollisimman monella pitäisi olla mahdollisuus tietää. Kalastusta ja lintuharrastuneisuuttakin voisi kannustaa, esim. lintutorneille olisi kysyntää. Katukorista, skeittirampit
hyvään ja houkuttelevaan kuntoon, ulkosählylle eli "tossulätkälle" paikka, jalkapalPostiosoite
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loilulle iso kenttä. Koppitiloja urheilulle toivottiin myös. Liikuntaseuroille tahdottaisiin
tilaa ja mahdollisuus tulla ohjaamaan lapsia ja nuoria hyvien harrastusten pariin.

Viheralueiden kehittäminen - post it -lappuja kartalle
Viheralueiden käyttöä ja kehittämistä kartoittavalla pisteellä isoihin karttoihin merkittiin post it -lapuilla nykytilanteen hyviä ja huonoja puolia sekä kehittämisideoita. (kuva alla). Toimintojen ohella kartoitettiin asukkaiden päivittäisiä kulkureittejä sekä
vapaa-ajan ulkoilureittejä. Meri-Rastilan viheralueet (Haruspuisto, Pohjavedenpuisto, Ison Kallahden puisto) ja reitistö koettiin pääosin nykytilassaan toimivaksi, mutta
viheralueiden toiminnot ja kalusteet ovat perusparannuksen ja kehittämisen tarpeessa. Erityisiksi arvoiksi määritettiin monimuotoisuus ja puistojen selkeä jako
luonnontilassa säilyneisiin sekä rakennettuihin viheralueisiin. Länsirannan ulkoilualue koettiin myös tärkeänä osana Meri-Rastilan virkistysmahdollisuuksia. Reittien
varrelle toivottiin kalusteita, kuten penkkejä pysähtymiseen sekä lisää roskaastioita. Valaistuksen parantaminen sekä eri kohteita korostava teemavalaistus koettiin myös tärkeänä osana viheralueiden kehittämistä.

Alla olevaan karttaan on koottu asukkailta saatujen tietojen pohjalta yhteenveto
alueen puistojen keskeisistä arvoista. (MASU PLANNING)
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Alla olevasta kartasta näkyy miten paikkoja toivotaan kehitettävän ja millaisia ideoita asukkailta tuli viheralueiden ja kaupunkitilojen kehittämiseen liittyen. Kartan on
koonnut MASU PLANNING Oy, joka valmistelee viheralueiden ja kaupunkitilojen
ideasuunnitelmaa alueelle Helsingin kaupungin Lähiöprojektin tilauksesta.
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Klaari Helsinki - mielipideseinät
Klaari Helsinki tekee lasten ja nuorten ehkäisevää päihdetyötä Helsingissä. Klaarin
mielipideseinille kerättiin kokemuksia siitä miten humalaishaitat näkyvät MeriRastilassa 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 mitään väkivaltaista en ole havainnut.
Majailevat isojen koirien kanssa marketin edessä. Vaikea päästä kauppaan.
Ovat ostarilla ja penkeillä.
En asioi ostarilla kesällä humalaisten takia.
Varsinkin kesäaikaan humalaisia istuskelijoita "örisijöitä" paljon
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-

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
STOA:n ja Vuotalon kulttuurituottajat pelauttivat kulttuuritoiminnan kehittämispeliä.
Alueellisten kulttuuritalojen tavoitteena on tuoda kulttuuria lähemmäs asukkaita ja
tehdä kulttuuria asukkaiden kanssa yhdessä.
Unelmien leikkipuisto
Lapsille suunnatussa piirustuspajassa piirrettiin unelmien leikkipuistoa. Piirustukset
on toimitettu eteenpäin suunnittelussa huomioon otettaviksi.
Minecraft -pelaaminen ja Meri-Rastilan ideointi pelaamisen avulla
Kallahden nuorisotalossa on tehty syksyn 2014 aikana alueen suunnittelua Minecraft -pelin avulla. Pelin rakentamisen tuoksinassa nuorisotyöntekijät ovat poimineet
talteen nuorten ajatuksia alueen kehittämisestä. Nuorilta saadut näkemykset on raportoitu erikseen. Peliä esiteltiin Rastilan Riehassa.
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Meri-Rastilan kotikaupunkipolku
Vuosaari-Seura esitteli pisteessään seuran polkutyöryhmän tekemää ja kohta Vuosaari-sivustolla julkaistavaa uutta Meri-Rastilan kotikaupunkipolkua. Polku sisältää
koko Meri-Rastilan osa-alueen ja monia kiehtoivat erityisesti alueen vähemmän
tunnetut kohteet ja alueet. Polkuteksti kiinnosti myös suunnittelijoita. Useat pöydän
ääressä vierailleet asukkaat halusivat keskustella myös yleisemmin Vuosaaren
muista kaavahankkeista.

Ulkotilojen parantamistarpeet -raportin esittely
Pro Meri-Rastilan työryhmä esitteli laatimaansa raporttia “Meri-Rastilan yhteisten tilojen parantaminen”, 2014 (http://promerirastila.blogspot.fi). Työryhmä on kirjannut
tärkeimmät korjauskohteet torin, Haruspuiston, rantametsän ja Sjökullan torpan
alueella. 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, korkeuserot, kauniit vaaleat rakennukset, hyvät liikenneyhteydet, kotoisuus, turvallisuus,
kansainvälisyys ja “pohjapiirros” , ytimessä Haruspuisto. He toivat esille myös huolensa täydennysrakentamisesta, suunnitellusta suuresta asukasmäärän lisäyksestä
Meri-Rastilassa.
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