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MERI-RASTILA
MEIDÄN KAUPUNKI

VAIHTOEHTOINEN ASEMAKAAVA MERI-RASTILAAN

Meri-Rastilan vaihtoehtoisen yleiskaavan pääperiaatteena on kehittää 
kokonaisvaltaisesti Meri-Rastilan olemassa olevaa kaupunkiympäristöä 
täydennysrakentamisen avulla. Suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomiota kolmen 
pääalueen kehittämiseen. Ensimmäinen näistä on metroaseman ja nykyisen 
kauppakeskuksen ympäristö. Toinen on Haruspuisto ja sen välitön rakennettu ympäristö 
sekä yhteydet alueen länsiosan virkistysmetsään. Kolmannen pääalueen muodostavat 
Ramsinranta ja sitä ympäröivä alava maa-alue sekä Meri-Rastilan kerrostaloytimen ja 
pientaloalueen väliin jäävä rakentamaton maakaistale.

Meri-Rastilan nykyisen kaupallisen keskuksen ympäristöä kehitetään voimakkaasti. 
Nykyinen kaupallinen keskittymä siirtyy Vuotien päälle lähemmäksi metroasemaa, 
vapauttaen tilaa uudelle opiskelija-asuntokorttelille, johon voidaan sijoittaa myös muuta 
vuokra-asumista sekä tilaa pienille kaupallisille toimijoille.  Metroaseman luoteispuolen 
tyhjälle parkkialueelle rakennetaan alueen maamerkiksi monikerroksinen 
toimistorakennus, parkkirakennus ja lisäksi leirintäalueen yhteyteen varataan tilaa 
uuden hostellin rakentamiseksi. 

Haruspuistoa kehitetään niin, että siellä on mahdollista viettää aikaa nykyistä 
monipuolisempien aktiviteettien parissa. Haruspuiston itälaidalla sijaitseva päiväkoti ja 
sen parkkialueet muutetaan senioreille suunnatuksi omistus- ja vuokra-asuntojen sekä 

palvelutilojen yhdistelmäkortteliksi. Puiston länsilaidalle sijoittuva uusi asuntorakennus 
täydentää olemassa olevan korttelin ja uusi asukkaille suunnattu yhteisötila toimii koko 
puiston toiminnallisena keskipisteenä.

Verkkotietä jatketaan sen pohjoispäästä yhdistymään Ramsinrannantiehen ja uutta 
tieosuutta reunustavat uudet monipuoliset talotyypit. Uusi päiväkoti yhdistää 
Meri-Rastilan kerrostaloalueen lounaiseen pientaloalueeseen.  Tätä 
yhdistämisperiaatetta jatkavat Meri-Rastilan tie 19:n taakse sijoittuvat uudet 
rakennukset. Harbonkadun uusi katuaukio toimii paikallisena keskipisteenä, josta on 
yhteys toiseen uuteen päiväkotiin ja uusin asuinrakennuksiin. Tästä pisteestä on suora 
näkymä rantaan ja alueelle sijoittuviin uusiin aktiviteetteihin sekä yhteys uudelle 
kaupunkiviljelyalueelle.

Vaihtoehtoisessa yleiskaavassa jatkoehdotuksena alueen kehittämiselle on Vuotien 
kattaminen ja uusien tiiviiden asuinkortteleiden sijoittaminen tien ja metrolinjan päälle. 
Tämä suunnitelma loisi uuden portin Vuosaareen ja toisi alueelle uuden houkuttelevan 
ilmeen. Rakennukset toimisivat yhdistävänä elementtinä Rastilan ja Meri-Rastilan välillä 
siten osaltaan estäen Meri-Rastilan eriytymistä muusta Vuosaaresta. Vuotien 
kehittäminen toimisi myös mahdollisuutena metroalueen hyvään ja korkealaatuiseen 
uudiskehittämiseen ja houkuttelisi uusia kaupallisia palveluita ja toimitiloja alueelle.
 

SUUNNITELMAN PERUSTIEDOT:

ASUNTOJA
yhteensä 1800 asukkaalle

ASUMISVÄLJYYS
keskimäärin 37 m2/hlö

KÄYTETTÄVÄ HUONEISTOALA
noin 66 600m²

KERROSALA
85300 km² asuinkäyttöön
41200 km² muuhun käyttöön 
(päivähoito, liiketilat, hostelli, etc.)
10500 km² liityntäpysäköinti

UUSIA RAKENNUKSIA
38kpl

PYSÄKÖINTIPAIKAT
1/120 km2 = 555 uutta 
pysäköintipaikkaa

OMISTUSMUODOT
80 % omistusasuntoja
          (joista 25 % ryhmärakentamista)
20 %  vuokra-asuntoja

ARVIO UUSIEN ASUKKAIDEN
JAKAUMASTA
35 %  lapsiperheitä
30 %  lapsettomia talouksia
20 %  senioreita
15 %  opiskelijoita

RAKENNUKSET KATETUN 
VUOTIEN/METRON PÄÄLLÄ
44 100km² asuntoja
19 900km² muut
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http://meidankaupunki.wordpress.com/


