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Opetusvirasto toteaa kannanottonaan seuraavaa:

Nykyinen Meri-Rastilan ala-asteen koulu (vuosiluokat 1-6) korttelitalos-
sa Jaluspolulla sekä Kallahden peruskoulu (vuosiluokat 1-9) Kallahden-
raitilla yhdistyvät 1.8.2017 lähtien Merilahden peruskouluksi, yhdeksi 
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hallinnolliseksi kokonaisuudeksi. Väestöennusteen mukaan alueella 
asuvien oppilaiden määrä lähtee kasvamaan vasta vuoden 2026 jäl-
keen. Asemakaavoituksen edetessä tutkitaan ensisijaisesti alueella jo 
olemassa olevien tilojen mahdollista käyttöä koulun tarpeisiin. Toissijai-
sena vaihtoehtona on Jaluspolun (nykyisen Meri-Rastilan ala-asteen) 
tilojen laajentaminen.

Opetusvirasto Opetustoimen johtaja 7.5.2015

Lisätiedot
Mia Kuokkanen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

mia.kuokkanen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 19.12.2016

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Meri-
Rastilan kaavaluonnoksesta 19.12.2016 mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavaa ja asema-
kaavan muutosta Meri-Rastilaan. Se koskee Rastilan metroaseman 
ympäristöä, Meri-Rastilan liikekeskusta, toria, 1990-luvun alussa raken-
nettua kerrostaloaluetta, asuinalueen sisäisiä puistoalueita ja katualuei-
ta.

Alueelle suunnitellaan uutta asuntorakentamista puistoalueiden reunoil-
le ja oleville tonteille yhteistyössä taloyhtiöiden kanssa. Kaavahankkee-
seen sisältyy Rastilan liikekeskuksen uudistus ja osoitteessa Harustie 5 
olevan tontin lisärakentaminen. Näiden toimijat ovat jättäneet kaava-
muutoshakemuksen. Alueelle laaditaan myös liikennesuunnitelmaa. 
Asemakaava ja asemakaavan muutos lisäävät alueelle asuntorakenta-
mista noin 210 000 k-m2 (noin 4 200 uutta asukasta), julkisia palveluita 
noin 4 000 k-m2 ja liiketiloja noin 5 000 k-m2.

Lausunto

Meri-Rastilan kaupunkiuudistus on hyvä ja kannatettava projekti. Meri-
Rastilan imagoa tullaan kohentamaan ja ympäristön laatua halutaan 
parantaa.

Kaavamuutosprosessi on ollut avointa ja vuorovaikutteista, ja yhteistyö 
eri tahojen välillä on ollut tiivistä. Uusia, sujuvampia kaavoitukseen liit-
tyviä toimintatapojakin on tutkittu ja kehitetty tässä yhteydessä. 
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Asemakaavoituksen pohjaksi on valmistunut ideasuunnitelma, jossa on 
tunnistettu muun muassa Meri-Rastilan säilytettäviä ominaispiirteitä se-
kä haasteita. Siinä esitetään myös kehittämisen ja rakentamisen paino-
pisteet. 

Yleissuunnitelma ja image book

Yleisiin alueisiin, erityisesti viheralueisiin, kohdistuu suuria muutoksia, 
ja viheralueiden käyttöpaine lisääntyy. Rakennusvirasto pitää hyvänä 
päätöstä, että alueen orientoitavuutta, merellisyyttä, reittiverkostoa, tur-
vallisuutta, palveluita ja imagon nostoa lähdetään jatkokehittämään 
yleissuunnitelmatasolla. 

Jatkosuunnittelussa tulee selkeyttää alueen sisäisiä reittejä ja taata su-
juvat yhteydet viereisille, laajemmille virkistysalueille. 

Jatkotyössä on kiinnitettävä myös huomiota alueen yhtenäiseen laatu-
tason ja kaupunkikuvan määrittelyyn. Meri-Rastilan tien laatutasoa tu-
lee kuvata tarkemmin. Erikoisvalaistuksen tuominen Meri-Rastilaan pa-
rantaisi alueen turvallisuutta ja kohentaisi imagoa. Kaikki kaupunkiku-
valliset ja laatutasoa kuvaukset tulee koota esimerkiksi alueelliseen 
image bookiin. 

Viheralueen palvelut ja Haruspuisto

Suuri osa täydennysrakentamisesta on osoitettu viheralueille. Mahdolli-
set täydennysrakentamisen painopisteet on tästä huolimatta tunnistettu 
hyvin. Kun viheralueiden pinta-ala pienenee, olevien puistojen palvelui-
den säilyminen nykyisissä paikoisaan on taloudelliset järkevää. 

Haruspuisto muodostaa Meri-Rastilan toiminnallisen, suositun ja moni-
kulttuurisen kohtaamispaikan. Haruspuiston toimintojen pinta-aloja ei 
saa supistaa. Leikkipuistolle ja pelikentälle on varattava riittävästi tilaa. 
Melko uuden betonisen skeittipaikan siirtoa tulee välttää. Toki Harus-
puiston laatutaso kaipaa tarkastelua, ja 1990-luvulla toteutetun puiston 
peruskorjaus on ajankohtaista. 

Haruspuistoon on istutettu vuosien varrella paljon harvinaisia puu- ja 
pensaslajeja. Niiden tarkka sijainti on selvitettävä suunnittelun edetes-
sä. Samoin niiden mahdollisiin siirtotöihin on varauduttava.

Koira-aitaukset ovat kaavaluonnoksessa jäämässä asutuksen alle. Niil-
le tulee osoittaa asemakaavoituksen edetessä lähietäisyydeltä paikat.

Vuosaaren eteläosassa on kattava leikkipaikka- ja -puistoverkosto. Tä-
män vuoksi uuden leikkipaikan perustaminen Pohjavedenpuistoon ei 
ole tarpeellista, koska alueen päiväkotitontille on oletettavasti tulossa 
leikkipaikka. Näin ollen vk-merkintä tulee poistaa Pohjavedenpuistosta. 
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Viheryhteydet

Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon, etteivät uudet rakennus-
massat estä yleiskaavassa esitettyjä metsäverkostotavoitteiden toteu-
tumista ja maakuntakaavaan merkittyjä viheryhteyksiä. Rakennusmas-
san sijoittelua Pohjavedenpuiston kaakkoiskulmaan tulee tästä syystä 
vielä tutkia uudelleen.

Viheralueiden käyttöpaineen ennakoiminen ja ohjaus

Meri-Rastilan tiivistyessä viheralueille kohdistuva käyttöpaine nousee. 
Luonnonmukaisen alueiden ja metsän elinvoimaisuus on taattava jat-
kossakin. Käyttöpaineen ennakoiminen on tärkeää esimerkiksi rakenta-
malla uusia reittejä ja polkuja, koska kuluneen metsäpohjan ennallista-
minen on erittäin hankalaa. Luonnonmukaisilla viheralueilla on luon-
nonhoidolliset toimenpiteet taattava kaavamerkinnällä. Ole Kandelinin 
puiston, Rysäpuiston ja Pohjavedenpuiston hoito varmistetaan VL-1-
merkinnällä eli lähivirkistysalue, jossa saa tehdä luonnonhoidollisia toi-
menpiteitä. Ison Kallahden puiston kalliolakialue tulee merkitä VL-alu-
eeksi ja muun puiston merkinnän ollessa VP. Osoitettu VU-merkinnän 
raja on hyvä. Vaikka puistojen luonne on luonnonmukainen, ei se estä 
uusien reittien tekoa ja kalusteiden sijoittamista puistoihin.  

Ison Kallahden puistossa sijaitsevan Sjökullan torpan ympäristöön tu-
lee varata riittävästi tilaa, jotta alueen kulttuurihistoriallisia arvoja voi-
daan kehittää edelleen. Sinne on toivottu kaupunkiviljelyä, syötävää 
puutarhaa ja niittyä. 

Harbonkadun viereinen Rakennusmassan sijoittelua vaatii vielä jatko-
tarkistelua.

Kadut, kunnallistekniikka, liikenne ja Meri-Rastilan tie

Kaavahankkeen myötä rakennetaan uutta katuverkkoa, ja nykyiseen 
katu- ja liikenneverkkoon tulee merkittäviä muutoksia. 

Meri-Rastilan tiehen kohdistuu liikenteellisiä muutoksia ja katu perus-
korjataan. Kadun peruskorjaus nostaa Meri-Rastilan imagoa. Meri-Ras-
tilan tien tilavarauksessa tulee ottaa huomioon kaikkien liikennemuoto-
jen vaatima tila, kunnallistekniset tilavaraukset, kadun istutukset sekä 
lumitila. Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa tulee ottaa huomioon, että 
lumen väliaikaiseen varastointiin tarvitaan tilaa etenkin, kun alueella ei 
ole varsinaista lumenvastaanottopaikkaa. Esimerkiksi katuaukiot voivat 
toimia lumen väliaikaisina varastointipaikkoina.

Meri-Rastilan tien linjauksen muutokset aiheuttavat johtosiirtoja.
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Rakennusvirasto pitää erittäin hyvänä asiana, että Meri-Rastilan tielle 
ollaan tilaamassa tarkennettu liikennesuunnitelma. Siinä tutkitaan tar-
kemmin muun muassa uusien katupuiden ja pysäköintipaikkojen sijoit-
tumista katutilaan. 

Meri-Rastilan torin alle suunniteltu pysäköintilaitos ja sen päällä oleva 
yleinen alue on ongelmallinen (ma-merkintä). Lähtökohtaisesti maana-
laisen, yksityisen pysäköintitilan ja sen päällä olevan yleisen torialueen 
hallintarajat sekä ylläpidolliset seikat ovat aina haastavia. Jos yleisten 
alueiden alle tulee yksityisiä rakenteita, tulee noudattaa Yleisten aluei-
den alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjetta (rakennusvirasto 
2013). Meri-Rastilan torin kehittäminen kaipaa ideasuunnitelmaa.

Spinnukuja ja Vendakuja on merkitty päättyviksi kaduiksi. Ne yhtyvät 
Pohjavedenpuiston ja Haruspuiston reittiin. Katujen ja reitin risteyksiin 
tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää huomioita. Pääulkoilureitin tulee ni-
metä asemakaavassa. 

Toteutus

Jatkosuunnittelussa on kiinnitettävä huomiota alueen rakentamisen vai-
heistuksen suunnitteluun. Järkevien, toteutuskelpoisten kokonaisuuk-
sien muodostaminen on tärkeää, jotta Meri-Rastilan kaupunkiuudistus 
käynnistyy ja etenee suotuisasti. 

Yleisille alueille aiheutuu suuria muutoksia. Suurten hankkeiden, kuten 
Meri-Rastilan tien peruskorjauksen, rahoitustarve- ja kustannusarviot 
tarvitaan seuraavassa vaiheessa. Rakentamisen lisäksi kyseessä on 
myös koko Meri-Rastilan imagon nosto. Tämän vuoksi yleisten aluei-
den - myös puistorakentamisen - rahoitus tulee turvata, jotta tähän ta-
voitteeseen päästään. 

Rakennusvirasto 4.5.2015

Lisätiedot
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 16.12.2016
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Meri-Rastilan asemakaavan muutos mahdollistaa yhteensä yli 200 000 
k-m2 uutta asuntorakentamista, joka sijoittuu puistoalueiden reunoille 
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sekä nykyisiä kortteleita täydentämään. Myös julkisia palveluita ja liike-
tilaa on tarkoitus lisätä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa mahdollisia tulevia 
tontinvarauksia kaupungin omaan asuntotuotantoon ja lausunto on 
luonteeltaan yleinen. Lausunto on laadittu kohtuuhintaisen asumisen ja 
luontevan täydennysrakentamisen näkökulmasta, eikä sitä ole erityi-
sesti kohdennettu kortteleittain.

Valtaosa uudisrakentamisesta tulee toteutumaan kallioiseen maastoon, 
jossa korkeuserot ovat suuria. Rakennusoikeuksien merkitseminen 
korttelikohtaisesti, ei rakennusaloittain, tuo tervetullutta joustoa haasta-
vaan lähtötilanteeseen. Rakennusalojen tulisi kuitenkin olla väljempiä ja 
korttelikokonaisuuksien olla toteutettavissa muutamilla, mieluiten sel-
keillä ja toistuvilla rakennustyypeillä.

Tiivistämisen myötä alueesta on rakentumassa nykyistä pienirakeisem-
pi. Kerrostalokortteleihin tulisi tiivistämisestä huolimatta muodostua pi-
hatiloja, joihin liikennealueiden, pelastusreittien ym. lisäksi mahtuu 
myös aurinkoisia leikki- ja oleskelualueita. Matalan asuntorakentamisen 
(3 kerrosta tai vähemmän) yhdistäminen tiiviiseen kerrostalokortteliin 
onnistuu luontevasti niissä tilanteissa, joissa jokaiselle rivitalotyyppisel-
le asunnolle muodostuu suojainen reviiri ja kunnollinen asuntopiha. Ma-
talan kerrosmäärän asuntorakentamisen kortteleissa kaavamerkintä A 
antaisi toteutusvaiheeseen enemmän huoneistojakaumavaihtoehtoja 
kuin merkintä AR.

Asunnot tulisi voida avata parhaisiin ilmansuuntiin ja näkymiin siinäkin 
tapauksessa, että kohteisiin halutaan pieni keskipinta-ala. Vaihtelevas-
sa maastossa pelastusreitit tulee tutkia jo kaavavaiheessa huolellisesti, 
ja tarvittaessa mahdollistaa sekä kadulle, pihalle että puistoon sijoittu-
vat pelastuspaikat, aina tilanteen mukaan. Yli 8 kerrosta korkeassa ra-
kennuksessa tarvitaan huomattavasti normaalia enemmän kerrosalaa 
kerrosta kohti, jotta hankkeen talous kestää toisen poistumisportaan ra-
kentamisen. Kustannusten kannalta epätaloudellisimmat, yli 8 kerroksi-
sen rakentamisen kerrosluvut, ovat 9 ja 10, kerroksia tulisi olla aina vä-
hintään 12, mieluummin enemmän aina 16 kerrokseen asti.

Uudisrakentamisen autopaikat on sijoitettu osittain pysäköintitaloihin, 
osittain kansipihojen alle. Pihakansien tulisi olla selkeän muotoisia ja si-
joittua ramppeineen piha-alueille, ei rakennusrunkojen alle. Mikäli He-
ka-kohteiden nykyisistä tonteista on tarkoitus lohkoa osia muille toimi-
joille, tulee jo lähtökohtaisesti huomioida pysäköintiratkaisussa kustan-
nusten kohdistuminen eri hankkeille.

Lisätiedot
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 14.12.2016

HEL 2015-002625 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 15.11.2016

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen 
näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lausunnon.

Meri-Rastilan vahvuuksia ovat mm. merellisyys, vaihtelevat maaston-
muodot, yhtenäinen arkkitehtoninen luonne ja luonnon läheisyys. 1990-
luvun kaupunkirakenteen mittakaavaa ja kaavan alkuperäisiä aiheita on 
otettu suunnittelutyön lähtökohdaksi ja niitä on tulkittu uudelleen osana 
suunnittelutyötä. 

Rastilan metroaseman ympäristö, Meri-Rastilan liikekeskusta, tori ja 
1990-luvun alussa rakennettu kerrostaloalue sekä asuinalueen sisäiset 
puistoalueet tiivistyvät huomattavasti asemakaavanmuutoksen myötä. 

Kaava-alueen kokonaiskerrosala on 387 650 k-m2, josta olemassa ole-
vaa asuntorakentamista 132 000 k-m2, uutta asuntorakentamista 223 
300 k-m2, olemassa olevia julkisia palveluita 14 500 k-m2, uusia julki-
sia palveluita 9 150 k-m2, olemassa olevaa liiketilaa 2 000 k-m2 ja uut-
ta liiketilaa 6 700 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 4200. 

Asemakaavan muutos mahdollistaa tonttien lohkomisia siten, että tont-
tien osille voidaan rakentaa uusia asuinkerrostaloja. Myös nykyisille vi-
her-  ja katualueille esitetään asuinkerrostaloja. Rastilan torin alueella 
uusi rakentaminen edellyttää useiden olemassa olevien rakennusten 
purkamista. 

Kaavaratkaisu pienentää viheralueita noin 89 000 m2, mikä on noin 28 
% kaava-aluerajauksen sisäisistä viheralueista. Tämä on merkittävä 
muutos paitsi käyttäjien näkökulmasta myös maisemallisesti ja kaupun-
kikuvallisesti.

Kaavamuutos vaikuttaa merkittävästi Meri-Rastilan ja koko Vuosaaren 
kaupunkikuvaan. Uusi liikekeskus, siihen liittyvät Meri-Rastilan tien 
pohjoisosan siirto ja kadun länsipuolelle syntyvä uusi asuinkortteli tiivis-
tävät metroaseman välitöntä ympäristöä huomattavasti. Liikekeskuksen 
pohjoisemman korttelin osana on 16-kerroksinen asuintorni, joka näkyy 
pitkälle Vuotien molempiin suuntiin. Torni muodostaa metroaseman 
pohjoispuolella olevan kymmenkerroksisen tornin kanssa uuden si-
sääntuloportin Vuosaareen. Asemakaavan muutoksella mahdolliste-
taan Meri-Rastilan tien varren tärkeisiin risteyksiin maamerkkimäistä ra-
kentamista. Korkeaa rakentamista on sijoitettu myös maaston korkeille 
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kohdille korostamaan Meri-Rastilan vaihtelevia maastonmuotoja.  Meri-
Rastilalle tyypillinen kaupunkirakenteellinen idea on, että katujen varret 
rajataan rakennuksin ja kortteleiden pihat avautuvat puistoihin. Tätä pe-
riaatetta on noudatettu täydennysrakentamisen sijoittelussa. 

Kaava-alueella olevat arvokkaat luontokohteet on merkitty säilytettäviltä 
osiltaan asemakaavakarttaan. Pohjavedenpuistossa sijaitsevista mui-
naisrantakivikosta ja vanhasta kivilouhoksesta puistoalueella olevat 
osat on merkitty alueen osaksi, jossa on säilytettävä geologisia arvoja 
(ge). Ison Kallahden puiston lähde on merkitty säilytettäväksi lähteeksi 
(lä).

Kaupunginmuseon kanta:

Kaavamuutos merkitsee erittäin suurta kaupunkikuvallista muutosta 
Meri-Rastilassa ja laajemmin Vuotien ympäristössä. Alueen puistot pie-
nevät ja rakennettu ympäristö tiivistyy huomattavasti. Kaavaratkaisu 
perustuu useiden hyväkuntoisten asuinkerrostalojen purkamiseen. Alu-
een suhteellisen matala rakennuskanta täydentyy alkuperäisestä kaa-
varatkaisusta poikkeavilla korkeilla asuinrakennuksilla. 

Kaupunginmuseo pitää kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta 
valitettavana ja kestävän kehityksen näkökulmasta huonona kaavan 
edellyttämää rakennusten purkamista. Kaupunginmuseo edellyttää, et-
tä purettavat rakennukset dokumentoidaan ja esitetään vähintään kaa-
vaselostuksessa. Näin mittavan muutoksen ollessa kyseessä tulee alu-
een laajempi kaupunkikuvallinen dokumentointi tehdä ennen kuin pur-
kamiseen ja täydennysrakentamiseen ryhdytään.

Kaava-alueella Ison Kallahden puistossa on kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaita, asemakaavalla suojeltuja huvilarakennuksia. Niiden suojelu-
merkintä on säilytetty ja niiden asema puistoympäristössä on pääosin 
huomioitu. Kuitenkin kaupunginmuseon näkemyksen mukaan Harbon-
kadun varteen sijoitettu uusi kytkettyjen pientalojen kortteli uhkaa tä-
män kulttuuriympäristökokonaisuuden säilymistä. Se sulkisi näkymiä 
merelle, heikentäisi Iso-Kallahden puiston kulttuurihistoriallista ja mai-
semallista arvoa merkittävällä tavalla ja pienentäisi viheraluetta keskei-
siltä osiltaan. Uutta rakentamista esitetään puiston avoimelle osalle, 
jossa on niittymäistä kasvillisuutta. Kaupunginmuseo näkee alueen 
kulttuuriympäristökokonaisuutena, joka tulee säilyttää ennallaan avoi-
mena puistoalueena, jossa ympäristö ja suojellut rakennukset olennai-
sesti liittyvät toisiinsa. Kaupunginmuseo esittääkin, että em. korttelista 
luovutaan ja puiston VU-korttelimerkintä täydennetään /s merkinnällä, 
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas puisto. 

Kaupunginmuseo esittää myös, että Iso-Kallahden puistossa sijaitse-
vien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten suojelumääräystä 
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täydennetään seuraavasti: ”Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistorialli-
sesti arvokas rakennus.” 

Kaupunginmuseo korostaa, että täydentävän rakentamisen suunnitte-
lun lähtökohtana tulee olla Meri-Rastilan 1990-luvun kaavaratkaisu ja 
arkkitehtuuri. Kaavamuutos mahdollistaa alueelle erittäin suuren lä-
hiympäristön muutoksen. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman hallittu 
ja olemassa olevaa rakennettua ympäristöä kunnioittava suunnittelu.

Kaupunginmuseo tarkastelee kaavahanketta kulttuuriympäristön vaali-
misen näkökulmasta ja edellyttää, että edellä mainitut kulttuuriympäris-
tön arvon säilymiseen liittyvät seikat otetaan asemakaavamuutoksessa 
huomioon.

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.4.2015

Lisätiedot
Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 08.12.2016 § 167
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Lausunto

Liikuntalautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lau-
sunnon:

Liikuntalautakunta pitää hyväksyttävänä, että asemakaavan muutok-
sessa nykyistä urheilu- ja virkistyspalvelualuetta (UP) pienennetään. 
Aluetta ollaan muuttamassa puistoalueeksi (VP), asuinkerrostalojen 
korttelialueeksi (AK) ja rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennus-
ten korttelialueeksi (AR).

Asemakaavaratkaisu vähentää urheilu- ja virkistysaluetta noin 6,2 heh-
taaria, josta 5,1 hehtaaria muuttuu puistoalueeksi. Kaavaratkaisu säilyt-
tää mahdollisuuden kehittää alueen liikuntapalveluita 3,3 hehtaarin alu-
eella.

Liikuntaviraston palveluista nykyisellä urheilu ja virkistyspalvelualueella 
toimii Kallahdenkenttä, jolla voi harrastaa mm. nappulajalkapalloa, pi-
kajuoksua, tennistä, jääkiekkoa ja luistelua sekä Ison Kallahden uima-
ranta, jonka yhteydessä on myös Beach volley kenttä, leikkipaikka ja 
vuokrattava puulämmitteinen sauna.

Esittelijä
osastopäällikkö
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Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Matti Kuusela, suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi
Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

Kaupunginkirjasto 30.4.2015
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Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tiivistää olemassa olevaa 
kaupunkirakennetta. Muutoksella pyritään saamaan alueelle noin 
3300–4600 uutta asukasta. Samalla on tarkoitus parantaa alueen puis-
toja, aukioita, katualueita ja metroaseman ympäristöä. Meri-Rastilan 
julkisten kaupunkitilojen kehittämishanke on Helsingin kaupungin lä-
hiöprojektin hankkeita. Alueella on mm kouluja, päiväkoteja, nuorisotalo 
ja kappeli.

Kaupunginkirjastolla ei suunnitelmissa laajentaa kirjastoverkkoa ase-
makaava-alueelle. Alueen asukkaita palvelevat Itäkeskuksessa ja Vuo-
saaressa sijaitsevat isot kirjastot ja Meri-Rastilassa lastenkirjastoauto 
Skidi (Ramsinniementie 1).

Lisätiedot
Saara Ihamäki, kirjastotoimen apulaisjohtaja, puhelin: 310 85503

saara.ihamaki(a)hel.fi

Nuorisoasiainkeskus 24.4.2015
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää 4.5.2015 mennessä nuorisoasiain-
keskuksen mielipidettä Vuosaaren Meri-Rastilan täydennysrakentami-
sen asemakaavamuutokseen

Nuorisoasiainkeskuksen mielipide 

Nuorille ja nuorisoasiainkeskukselle Meri-Rastila on tärkeä ja merkityk-
sellinen asuinalue. Nuoria asuu alueella runsaasti, yli 1000 10 -17-vuo-
tiasta, ja monikulttuuristen nuorten osuus nuorista on korkea. Paikallis-
ten palvelujen merkitys alueella suuri ja metro on luonteva ja vaivaton 
joukkoliikenteen palvelu liikkua Itäkeskuksen kautta keskustaan. Per-
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heet ovat kaupungin keskiarvoa vähävaraisempia ja monilapsisia, joten 
voimavarat esimerkiksi nuorten harrastamiseen oman alueen ulkopuo-
lella ovat tavanomaista niukempia. Näin ollen Meri-Rastilan tarjoamien 
mahdollisuuksien vahvistaminen on erityisesti nuorten ja yleensä lapsi-
perheiden kiinnostuksen kohteena. Esimerkiksi Meri-Rastilan nuoriso-
talo toimii keskeisenä palvelukokonaisuutena nuorille keskellä aluetta. 
Nuorisotalossa kirjattiin 11000 nuorten käyntikertaa vuonna 2014. Las-
ten ja aikuisten käyntejä oli lisäksi lähes 13 000. Nuorisoasiainkeskuk-
sen asiakastutkimuksessa keväällä 2014 nuorisotalon asiakkaista 55 % 
oli muita kuin suomenkielisiä. Osuus on toiseksi korkein koko kaupun-
gissa.

Asemakaavan muutoksessa suunnitellun kaupunkirakenteen tiivistämi-
sen varsinkin metroaseman läheisyydessä vaikutukset ovat myönteisiä. 
Uuden laadukkaan asuntorakentamisen myötä saadaan lisää asukkai-
ta, mikä samalla mahdollistaa palvelurakenteen monipuolistamisen ja 
laajentamisen. Nuoret suhtautuvat alueen täydennysrakentamiseen 
pääosin myönteisesti.

Toinen nuorten kannalta merkittävä kehityssuunta on Lähiöprojektiin 
liittyvä julkisten kaupunkitilojen kehittämishanke. Siinä on tarkoitus pa-
rantaa alueen lukuisia puistoja, pieniä metsäalueita, aukioita, katutilaa 
ja metroaseman ympäristöä. Tähän liittyvät asemakaavaan tehtävät va-
raukset riittäville virkistysalueille ja liikuntaan. Lisäksi asemakaavan 
muutoksen tavoitteena on parantaa reittejä alueen sisällä sekä yhteyk-
siä viereisten alueiden palveluihin, erityisesti kävellen ja pyörällä.

Kun helsinkiläisiltä nuorilta (N=1012) kysyttiin NuHa -hankkeessa vuon-
na 2014, mitä asioita he pitävät tärkeinä omassa asuinympäristössään, 
nostivat he esille seuraavat teemat: oman alueen viihtyisyys, luonto, 
toimiva joukkoliikenne ja oman alueensa suunnitteluun vaikuttaminen. 

Nuorisoasiainkeskuksen näkemyksen ja myös paikallisten nuorisotyön 
toimijoiden näkökulmasta Meri-Rastilan kehittämisessä ja asemakaa-
van muuttamisessa on erittäin tärkeä ottaa nuoret monipuolisesti mu-
kaan. Tätä on jo menestyksellä tehty asemakaavan muutoksen esivai-
heessa. Nuorille suunnattuja vuorovaikutusmenetelmiä on haluttu pa-
rantaa, kuten tavoitteeksi on asetettukin. Nuorisotalon aulassa on ko-
keiltu ideaseinää, RuutiExpossa kaupungintalolla Meri-Rastilan kehittä-
mistä hahmoteltiin sekä perinteisellä muovailuvahamallilla ja Minecraft-
pelin avulla. Näitä jo kokeiltuja ja uusiakin vuorovaikutuksen menetel-
miä olisi hyödyllistä käyttää myös suunnittelun seuraavissa vaiheissa. 
Meri-Rastilan erilaisissa maastoissa, puistoissa, metsissä ja rannoilla 
voitaisiin nuorten kanssa soveltaa muun muassa yhteissuunnittelun vä-
lineitä.

Lisätiedot
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Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036
harri.taponen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 2.4.2015
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Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta nro 1201–00/15. Suunnittelualue Meri-Rasti-
lassa rajautuu pohjoisessa Vuotiehen ja metrorataan, idässä Kallahden 
osa-alueen asuinkortteleihin, etelässä rivitalopainotteisiin kortteleihin ja 
lännessä puistoalueeseen. Asemakaavan muutoksella pyritään tiivistä-
mään kaupunkirakennetta kaupungin strategian mukaisesti erityisesti 
Rastilan metroaseman läheisyydessä. Asemakaavan muutoksella pyri-
tään saamaan alueelle n. 4 600 lisäasukasta.

Meri-Rastilan alue tukeutuu liikenteellisesti Rastilan metroon, Vuotie-
hen ja alueen läpi kulkevaan bussiliikenteeseen. Vuoden 2015 syksyllä 
poikittainen runkolinja 560 aloittaa liikennöinnin Meri-Rastilan kautta. 

HKL pitää kannatettavana Meri-Rastilan täydennysrakentamista, jolloin 
mahdollistetaan liikkumisen painottuminen metroliikenteeseen. Liiken-
nelaitoksen kantana on myös, että HKL:n metroaseman kiinteistöihin ei 
ole toivottavaa tehdä muutoksia. Myös metroliikenteelle ei saa aiheutua 
toimintakatkoja mahdollisesta metroradan tai -aseman läheisyyteen ra-
kennettavista kohteista. Metroliikennöinnistä aiheutuu melu- ja tärinä-
haittoja mahdollisesti radan läheisyyteen rakennettaville kiinteistöille. 
Nämä haittatekijät tulee huomioida kaavoitusvaiheessa.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi


