
 

 

 

OURCITY-PROJEKTI ROHKAISEE ASUKKAITA OSALLISTUMAAN JA SUUNNITTELEMAAN ITSE 

MERI-RASTILASTA AVOIMEN JA ELÄVÄN LÄHIÖN OSANA HELSINGIN 

DESIGNPÄÄKAUPUNKIVUOTTA 2012. 
 
OURCITY-projekti on lähestymässä loppuaan Helsingin Designvuoden tapaan. Loppuhuipennuksena 
järjestetään kaksi näyttelyä. Ensimmäinen näyttely Stoassa 8.11.-1.12.2012 esittelee koko OURCity projektin 
tuloksia. Toinen näyttely järjestetään Laiturissa 30.10-10.11.2012, ja se esittelee Meri-Rastilan vaihtoehtoisen 
asemakaavan. 
 
Syksyllä 2011 alkanut OURCITY-projekti teemanaan Tehdään yhdessä parempi kaupunki on työskennellyt suorassa 
yhteistyössä paikallisten asukkaiden kanssa luodakseen uusia ideoita kehittää Meri-Rastilaa Vuosaaressa entistä 
yhteisöllisemmäksi ja eloisammaksi ympäristöksi 
 
Seitsemän samanmielisen, eri kulttuuritaustaisen henkilön keväällä 2010 perustama MEIDÄN ourcity ry on 
verkostoitunut viranomaisten, yritysten ja yhteisöjen kanssa Meri-Rastilan ja Itä-Helsingin alueella, erityisesti 
yhteistyötä on tehty Pro-Meri-Rastila -liikkeen ja Meri-Rastilan aluefoorumin kanssa. 
 
OURCITY-projekti koostuu kolmesta alaohjelmasta jotka eri medioiden välityksellä on esitellyt Meri-Rastilaa 
monipuolisena lähiönä ja koko Itä-Helsinkiä kulttuurisesti rikkaana osana kaupunkia; OURColours vaatteiden ja 
muodin välityksellä, OURCourse koulutuksen ja designin kautta ja OUTReach kulttuurien välistä dialogia ja 
yhteisöllisyyttä korostaen. Osaprojekteja koordinoivat eri työryhmät, mutta OURCity-ryhmän jäsenet ovat tehneet 
yhteistyötä ja jakaneet ideoita kaikissa osaprojekteissa. 
 
OURColours tapahtuma, joka yhdisti catwalk-muotinäytöksen, musiikki- ja tanssiesityksiä sekä myyntikojuja 
monikulttuurisine vaatteineen ja tavaroineen järjestettiin 15.05.2012. 
 
OURCourse oli poikkitieteellinen, oppilaitosten yhteistyössä toteutettu ohjelma, jossa kukin oppilaitos järjesti osana 
opinto-ohjelmaansa kurssin Meri-Rastilaan liittyvistä haasteista. Ensimmäisenä lukukautena Laurea 
Ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelman Design thinking -kurssi perehtyi käyttäjälähtöiseen 
suunnitteluun kehittämällä innovatiivisia palvelukonsepteja Meri-Rastilaan. Marraskuussa 2011 Helsingin yliopiston 
Our City - A Workshop on Public Space -kurssi keskittyi luomaan uusia ideoita julkisiksi tiloiksi nuorten ja aikuisten 
miesten käyttöön. Aalto-Yliopiston Arkkitehtuurin laitoksen Local Development and Globalisation -kurssi Tammi-
Toukokuussa 2012 käytti aiempien kurssien tulosmateriaaleja hyväkseen tutkiessaan Case Study -menetelmällä Meri-
Rastilan paikallista ja alueellista kehitystä Eurooppalaisessa ja Globaalissa kontekstissa. 
 
OUTReach -projektissa muiden  OURCity:n osaprojektien kehittyessä syntyneitä uusia ajatuksia ja kokemuksia sekä 
syntyneitä yhteistyökontakteja kehitettiin eteenpäin. Meri-Rastilan vaihtoehtoinen asemakaava -projekti tammi-
kesäkuussa 2012, oli suora tulos aiemmasta yhteistyöstä. Projektissa työskenteli sekä arkkitehteja että Helsingin 
yliopiston ja Aalto-Yliopiston opiskelijoita ja professoreja. Helmi-maaliskuussa järjestettiin 2012 useita 
kaupunkisuunnittelun työpajoja kaavan laadinnan pohjaksi. Tämän lisäksi projekti osallistui ja keräsi palautetta Meri-
Rastilan Rastori-tapahtumassa 18.5.2012 ja 24.5.2012. Kurdilaisille naisille järjestettiin oma työpaja 28.4.2012. 
Viimeisimpänä on järjestetty tutkimusprojekti kartoittamaan erilaisten sosiaalisten palvelujen saavutettavuutta 
maahanmuuttajaväestölle lokakuussa 2012. 
 
Vaihtoehtoinen asemakaava on saanut laajaa huomiota ja sen on nyt adoptoinut Pro Meri-Rastila -liike jatkaakseen 
keskustelua Helsingin Kupunkisuunnitteluviraston kanssa alueen tulevasta kehityksestä. Lisätietoa: 
http://promerirastila.blogspot.fi/ 
 
Lisätietoja OURCity -projektista ja sen tapahtumista: http://meidankaupunki.wordpress.com, sähköpostitse: 
ourcity2012@gmail.com 
 
MEIDÄN Ourcity ry – Association: Michail Galanakis (chairman), Seija Välimäki-Adie (vice chairman), 
Tristan Hughes (secretary), Mustafa Gürler, (treasurer), Mariana Salgado, Hossam Hewidy, Dina Fuad-Luke 

Stoa näyttely: 08.11.2012 – 01.12.2012 

Laituri näyttely: 30.10.2012 – 10.11.2012  
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