




M e r i - R a s t i l a n
v a i h t o e h t o i n e n
a s e m a k a a v a

“Jätetään harvat aluuen metsät 
jäljelle.”

“Ei ihan kaikkea mahdollista tarvitse mahduttaa 
Haruspuiston ‘aktiivialueelle’ ja kyllä kuusia täytyy 

jättää sinnekin.”

“Luonto kunniaan, eli rakennetaan enem-
min korkealle kuin leveälle”

“Metsiä ei saa enään 
kaataa.”   

“Senioritalo liian massi-
ivinen ja estää tärkeän ja suoran 

yhteyden metrolle.”

“Luuletteko että asukkaat haluavat katsoa ik-
kunastaan metsän sijasta toista taloa.” 

 “Loistavaa työtä! Rakennetaan tiiviisti 
ja korkealle -> Metsä <3 säästyy, välimatkat pysyvät 

lyhyinä -> ei tarvita autoja palvelujen käyttämiseen; 
lapset, vanhukset ja opiskelijatkin saavuttavat palvelut 

helposti.”
 
“Tiivistämistä, ei metsäalueen pienentämiselle! Met-
ron yläpuolisen sijiannin hyödyntäminen loistava 
ratkaisu.” 

“Asukkailla mahdollisuus osallistua. Säästää 
metsän + kohentaa jo rakennettua aluetta. Ei 

sorru asukkaita aliarvoiviin segregaa-
tioheittoihin, vaan ottaa positiivis-

en integraationäkökulman.”

“Parkkipai-
kat rumentavat 

näkymiä. Parkkip-
aikat asunnoiksi ja autot 

maan alle. Tästä lähdettävä. Huole-
hdittava siitä, että nykyisten asukkaiden 

ikkuna-näkymät eivät huonone, eli havupuita ja 
lehtipuita jatkossakin vaalittava talojen ympärillä. Ja eri-
tyisesti isoja puita, jotka luovat varjo-leikkinsä myös huoneis-
toihin sisälle. Eli kiitos hienosta vaihtoehtosuunnitelmasta, mutta 
yksityiskohdissa vielä paljon töitä ja korjattavaa.”

“Lisää yli 20-kerroksisia taloja. Tontit loppuu, mutta ylöspäin on 
tilaa!”

“Säilyttää luontoalueita ja tiivistää/täydentää tyhjää nykykäyt-
töä.” 

“Luova ja hyvä suunnitelma, joka säästää metsän.” 

Kommentteja kesäkuun 
julkisesta näyttelystä 

Meri-Rastilassa. “Toritapah-
tumia, hyvä! 

Lisää vielä!”

“Suunnitelmat 
hienot, toteutus kallis. 
Repii luontoa. Niukkuus 
kunnissa kustannussy-
istäkin!”

“Rastilassa on paljon lap-
sia nyt. Baari on hyvin lähellä 
ala-astetta. Buu.”

“Puliukkoto-
riin kannattaa 
tuskiin enää 

satsata!!”

“Hieno 
suunnitelma. 

Saataisiin Rastilas-
takin siistimpi niin ei 

olisi niin kämäsen 
näkönen.”



M e r i - R a s t i l a
a l t e r n a t i v e
m a s t e r p l a n

“Few of the area’s forests will be 
left standing.”

“Not everything has to be fitted into the Harus-
puisto ‘activity area’ and some spruce trees should 

be kept there too ”

“Honor the nature, let us build more dense-
ly rather than widely.”

“No more forests should 
be cut down.”   

“The senior building is too 
massive and and blocks an important 

and direct route to the metro.”

“Do you think that the inhabitants want to see 
other buildings from their windows instead of 

forest.” 

“Excellent work! Let us build 
densely and high -> The forest <3 will be saved, 

the distances will remain short -> no cars will be 
needed to use the local services; kids, elders and stu-

dents will reach them easily.”
 
“More densification, say no to diminishing the forest 
area! Taking advantage of the location on top of the 
metro is a brilliant solution.” 

“The inhabitants have the possibility to participate. 
Saves the forest + enhances the areas that are 

already built. Doesn’t succumb to any seg-
regation-related pitfalls, but rather 

takes a positive integrationist 
approach.

“The park-
ing lots blem-

ish the views. They 
should be turned into apart-

ments and the cars should be put 
underground. This should be the starting 

point. It must be ensured that the window views 
of current inhabitants will not be worsened, this means 

that coniferous and decideous trees should be safeguarded also 
in the future. Especially large trees that create their shadow-plays 
inside the apartments. Thank you again for a wonderful alternative 
plan, however the details still require a lot of work and fixing.”

“More apartments of over 20 storeys. We’re running out of yard-space 
but there is space upwards!”

“Preserves nature and condenses/supplements current uses.” 

“A good and creative plan that spares the forest.” 

Comments from the 
public exhibition in 

Meri-Rastila in June. “Marketplace-
events, great! 
More of this!”

“Plans are nice, 
implementation expen-
sive. Destroys nature. 
The plainness of mu-
nicipalities is also due 

to costs.”

Rastila has a lot of kids 
now. There is a bar very close to 
the elementary school. Boo.

“Spending 
money on the 
‘down-and-out 
soak plaza’ is 
probably not 

worth it.”

“A 
great plan. 

Would make Ras-
tila cooler so that it 

wouldn’t be so miser-
able-looking”
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