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Miten Meri-Rastila voisi olla enemmän kuin metropysäkki? Miten kaupunginosasta luotaisiin elävä osa 
Vuosaarta? Helsinkiläiset vastaavat haasteeseen omalla asemakaavaehdotuksellaan 
Designpääkaupunkivuonna.  

Helsingin designpääkaupunkivuoden 2012 pääteemana on Tehdään yhdessä parempi kaupunki. Teemaan ja 
samalla viralliseen ohjelmaan liittyen on syksyn 2011 aikana käynnistynyt OURCITY -hanke, jossa 
ideoidaan ja luodaan Vuosaaren Meri-Rastilasta yhteisöllisempi ja elävämpi kaupunginosa yhdessä alueen 
asukkaiden ja yrittäjien kanssa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on haastaa asukkaat oman elinympäristönsä 
ja sen palvelujen suunnitteluun. 

OUTREACH –toimintaohjelmassa, joka on yksi OURCity -hankkeen kolmesta alaohjelmasta, luodaan 
yhdessä Pro Meri Rastila liike, Aalto-yliopiston Arkkitehtuurilaitoksen sekä Helsingin yliopiston 
maantieteen laitoksen kanssa vaihtoehtoinen asemakaavaehdotus parhaillaan Helsingin 
Kaupunkisuunnitteluviraston tekeillä olevalle Meri-Rastilan tulevaisuuden suunnitelmalle. Arkkitehti 
Tristan Hughesin johtamassa työryhmässä ovat mukana kaksi arkkitehtia, neljä arkkitehtiopiskelijaa ja kaksi 
maantieteenopiskelijaa. (KSV:n valmistelee Meri-Rastilaan osayleiskaavaa, mutta OURcity:n suunnitelma on 
asemakaava, eli yleiskaavaa yksityiskohtaisempi suunnitelma.) 

 

Meri-Rastila on monikulttuurinen ja vehreä merellinen kaupunginosa. Vaihtoehtoisen asemakaavan 
suunnittelussa lähdetään siitä, että alueen länsipuolista suurta metsäaluetta ja Vartiokylän lahden rantaa ei 
rakennettaisi vaan ne säilytettäisiin asukkaiden virkistäytymisalueina. Suunnitelmissa halutaan keskittyä 
tarkemmin mm. Haruspuiston, Meri-Rastilan tori-alueen sekä metroaseman ympäristön kehittämiseen ja 
elävöittämiseen. Lisärakentamiselle pyritään löytämään ratkaisuja täydennysrakentamisen keinoin, jolloin 
viheralueita säästyy. Työryhmä on järjestänyt erilaisia asukastapaamisia alueen asukkaiden mielipiteiden 
kartoittamiseksi syksyn 2011 aikana sekä kolme työpajaa DA Mariana Salgadon johdolla helmikuussa 2012. 
Työpajoista  kaksi olivat avoinna kaikille helsinkiläisille, yksi toteutettiin paikallisen koulun oppilaiden 
kanssa. Vaihtoehtoinen asemakaava valmistuu keväällä 2012. Yleisölle asemakaavaehdotus piirustuksineen 
on esillä Meri-Rastilan kauppakeskus (04.06.2012 – 16.06.2012), Laiturissa Helsingin Kampissa, sekä Stoan 
näyttelytiloissa (07.11.2012 – 28.11.2012).  

Designpääkaupunki tarjoaa kaupunkilaisille keinoja osallistua elinympäristön parantamiseen ja kaupungin 
kehittämiseen. Kaupungit kuuluvat niiden asukkaille. OURCity ottaa rohkeasti ja ennakkoluulottomasti 
haasteen vastaan ja tekee Meri-Rastilasta avoimen kaupungin, jossa ihminen kuuntelee kaupunkia ja 
kaupunki ihmistä. Tule mukaan osallistumaan! Asukasilloista, työpajoista ja näyttelyistä lisää osoitteessa: 
http://meidankaupunki.wordpress.com/ 
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