
Meri-Rastilan  
yhteisten tilojen parantaminen 

 

Pro Meri-Rastila -työryhmä 

2014 



Tiivistelmä 
• Pro Meri-Rastila -työryhmä on tutustunut alueen yhteisiin sisä- ja ulkotiloihin ja 

kirjannut, mitä olisi tärkeä korjata, jotta Meri-Rastilasta tulisi entistä viihtyisämpi ja 
houkuttelevampi asuinalue. Se on ideoinut ja keskustellut samoista alueista 
asukkaiden kanssa aluefoorumissa maaliskuussa 2014 

• Meri-Rastilan suunnittelussa 1980-luvulla on korostettu hyvien, turvallisten julkisten 
paikkojen tarjoamista kaikille asukkaille. Vuosien kuluessa tilat ovat kuluneet ja niihin 
on alkanut kohdistua uusia vaatimuksia. Jo vuonna 2001 Jere Maula on kirjoittanut, 
että Meri-Rastilan voisi julistaa suojelukohteeksi vaikka heti ja viimeistellä 
keskeneräisiltä kohdiltaan hienovaraisesti valmiiksi  

• Parantamiskohteita: 

– Meri-Rastilan tori: torialueen myönteinen kehittäminen, entinen terveysasema 
asukas- ja järjestötilaksi, viheriön kunnostus, metsikön siistiminen  

– Haruspuisto: seikkailupolku, koripallokenttä, jalkapallokenttä, pituushyppypaikka, 
penkit, valaistus, leikkipuistoalueen kehittäminen 

– Länsirannan rantametsä: kulkureitit, opasteet, piknikpaikka, liikuntavälineet, 
rantaniitty 

– Sjökullan torpan alue: niittyalue esim. laatikkoviljelyyn 

• Näistä kohteista on tarkoitus keskustella kaupungin ja muiden yhteisistä tiloista 
vastaavien kanssa. Toivomuksena on siirtää tehtävät heille ja saada asukasedustus 
kunkin kohteen kehittämistyöhön 
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Sisällys 
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Aluksi 1/3 
• Meri-Rastilan suunnittelussa 1980-luvulla on korostettu yhteisöllisyyttä 

ja hyvien, turvallisten julkisten paikkojen tarjoamista kaikille asukkaille 1) 

• Tavoitteena on ollut kerrostalovaltainen asuntoalue, jolla on pieni 
palvelukeskus ja tarpeelliset lähipalvelulaitokset. Pyrkimyksenä on ollut 
muodostaa alue, joka on sekä kaupunkimainen että puistomainen. 2) 

• Meri-Rastila on rakennettu pääosin 1989-1994. Ramsinrannan aluetta on 
alettu rakentaa vuonna 2002. Nykyisin Meri-Rastilassa asuu noin 5000 
asukasta 3) 

• Esteettiseltä kannalta arvioituna Meri-Rastilaa on luonnehdittu 
kaupunkimaisen ja puistomaisen ympäristön yhdistelmäksi, joka näkyy 
koko alueella tehden siitä yhtenäisen. Sellaisena se on edustava näyte 
oman aikansa kaupunkisuunnittelun pyrkimyksistä. 2) 
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1) Korttelitalo Merirasti 2003, Iloista yhteistoimintaa 10 vuotta 
2) Jere Maula, Meri-Rastila esteettisenä kokemuksena 2001 
3) Our City, Vaihtoehtoinen asemakaava Meri-Rastilaan 2012 



Aluksi 2/3 
• Jo vuonna 2001 Jere Maula on kirjoittanut: ”Meri-Rastilan voisi julistaa 

suojelukohteeksi vaikka heti ja viimeistellä keskeneräisiltä kohdiltaan 
hienovaraisesti valmiiksi”1) 

• Vuosien kuluessa yhteiset tilat ovat kuluneet ja niihin on alkanut 
kohdistua uusia vaatimuksia. On tullut aika korjata ja viimeistellä Meri-
Rastila ja tehdä siitä houkutteleva uusillekin asukkaille  

• Tarve lisätä ja parantaa Meri-Rastilan julkisia tiloja käy selvästi ilmi myös 
OurCity ry:n vaihtoehtoisesta kaavasta Länsirannan osayleiskaavalle 2) 

• Myös Katja Vilkaman tutkimustulokset osoittavat, että Meri-Rastilan 
kaltaisissa lähiöissä kannattaa panostaa hyvinvoinnin ja viihtyisyyden 
lisäämiseen sellaisten mellakoiden estämiseksi kuin esimerkiksi 
Tukholman lähiöissä 3) 
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1) Jere Maula, Meri-Rastila esteettisenä kokemuksena 2001  
2) Our City, Vaihtoehtoinen asemakaava Meri-Rastilaan 2012 
3) Vilkama, YLE uutiset 24.5.13 



Aluksi 3/3 
• Yhteisten tilojen parantamistarpeen johdosta päätettiin perustaa 

työryhmä tekemään ehdotuksia Meri-Rastilan kehittämiseksi 
viihtyisämmäksi asuinalueeksi 

• Työryhmään ovat kuuluneet Saara Immonen, Sirkka Lehtinen, Matti 
Lipponen,  Jaana Pylkkänen ja Anna-Maija Virta sekä työn alkuvaiheessa 
Seija Välimäki-Adie  

• Lähtökohtana on pidetty nykytilaa eikä ole otettu huomioon meneillään 
olevia kaavoitus- ym. suunnitelmia 

• Ulkopuolelle on jätetty niin ikään asuntokantaan ja asukasvalintoihin 
liittyvät asiat. Myöskään luonnonhoitoasioita ei juurikaan ole otettu 
mukaan 

• Asukkaille on pidetty Meri-Rastila viihtyisämmäksi –aluefoorumi 9.3.2014 
• Tähän raporttiin on koottu Pro Meri-Rastila -työryhmän ja asukkaiden 

aluefoorumissa esiin tuomat parannusehdotukset  
• Raporttiin on kirjoitettu myös, mitä Helsingin kaupungin rakennusvirasto 

on todennut samoista kohteista Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelmassa 
2011-2020 
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Meri-Rastilan kartta 
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Julkisissa tiloissa havaitut 
kehittämiskohteet 

• Työryhmä on perehtynyt neljään julkiseen alueeseen:  
– Meri-Rastilan tori 
– Haruspuisto 
– Länsirannan rantametsä 
– Sjökullan torpan alue 

• Ryhmä on havainnut yhteensä runsaat 20 kohdetta, joita parantamalla 
voitaisiin tehdä Meri-Rastilasta nykyistä viihtyisämpi asuinalue ja joiden 
kunnostaminen vaikuttaa jopa koko Vuosaaren ilmeeseen 

• Aluefoorumissa on keskitytty samoihin alueisiin  
• Parannuskohteita on laidasta laitaan, pienillä konkreettisilla toimenpiteillä 

korjattavista aina laajaa, usean tahon osallistumista vaativiin toteutuksiin 
• Seuraavaan taulukkoon on luetteloitu alueittain havaitut 

kehittämiskohteet 
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Kehittämiskohteet alueittain 
Meri-Rastilan tori Haruspuisto Rantametsä Sjökullan torppa

Entinen terveysasema 

asukas- ja järjestötilaksi

Uudenaikaisin 

kuntoiluvälinein varustettu 

metsäinen kunto-

/seikkailupolku

Kulkureitit kuntoon ja 

opasteita lisää

Torpan tontin vieressä 

kaupungin hallinnassa 

oleva niittyalue 

laatikkoviljelyyn

Torialueen myönteinen 

kehittäminen

Koripallokentän 

perustaminen uudelleen

"Virallisen" 

piknikpaikan 

perustaminen 

varusteineen

Viherympäristön 

kunnostus

Jalkapallokentälle 

tekonurmi, katokset ja 

hyvät maalit

Vanhojen 

liikuntavälineiden 

kunnostaminen

Metsikkö HOAS:n 

tornitalon takana 

siistittävä 

päihdekäytöltä

Pituushyppypaikan 

huoltaminen

Uudet laadukkaat 

liikuntavälineet

Penkkien palauttaminen, 

kallioseinämän 

valaiseminen

Rantaniityn hoito ja 

veneilijöiden vartiotuvan 

pihan siistiminen 

Leikkipuistoalueen 

kehittäminen



Meri-Rastilan tori  

• Tori sijaitsee sadan metrin päässä metroasemasta etelään, n.  200m2 

• Pääkulkuväylän diagonaalinen suunta ja torin epäsäännöllisen muoto 
luovat toriin kylämäistä luonnetta, korkea rakennus ja suora kulkureitti 
Jaluspolkua pitkin antavat urbaania ilmettä 

• Pääsy Vuotieltä, Harustieltä, Jaluspolulta ja Meri-Rastilan kujalta, 
ajoneuvoilla pääsy vain torin kulmaan Meri-Rastilan kujalta 

• Pohjois- ja itälaidalla metsikköä ja HOAS-taloja  

• Eteläsivulla Kaarlo Leppäsen suunnittelemat ja vuonna 1993 valmistuneet 
Merirasti-kappeli ja korttelitalo Merirasti (päiväkoti, ala-aste ja 
nuorisotalo). Kulmassa entinen terveysasema, nykyinen tilapäinen 
päiväkoti 

• Länsilaidalla Sakari Laitisen suunnittelema ostoskeskus (Sato-Yhtymä, 
Keskus-Sato Oy 1995) 

• Ostoskeskuksen puolella viheristutuksia, itäosassa pergola 
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Meri-Rastilan tori 
• Tori on tärkeä läpikulkualue Haruspuiston ympärillä asuville 

• Toria käytetään tilaisuuksiin sekä järjestöjen ja yhdistysten 
markkinointipaikkoina 

• Torissa on arvioitu olevan sellaista paikan tuntua, joka voisi edistää 
asukkaiden positiivista leimautumista alueeseensa. Kulkutie torin 
pohjoisnurkasta metroasemalle vaikuttaa tilapäiseltä oikopolulta ja on 
esteettinen häiriö 1) 
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Työryhmä havaitsi Meri-Rastilan torilla seuraavat parantamiskohteet: 
Entinen terveysasema asukas- ja järjestötilaksi, torialueen myönteinen 
kehittäminen, viheriön kunnostus, metsikön siistiminen  

1) Jere Maula, Meri-Rastila esteettisenä kokemuksena 2001 



Meri-Rastilan tori 1/4 
Entinen terveysasema asukas- ja järjestötilaksi 

• Meri-Rastila on rakennettu juuri 
ennen kuin Helsinkiin alettiin 
rakentaa yhteiskerhotiloja. Sen 
vuoksi tänne ei syntynyt suuria 
yhteisiä tiloja 

• Nykyisin Varhaiskasvatusviraston 
päiväkotien home-evakkotilana 

• Paras mahdollinen sijainti 
asukastoiminnalle tai vaikka 
Työväenopiston kursseille hyvien 
yhteyksiensä vuoksi. 
Päivähoidon tarve otettava 
kuitenkin huomioon 

• Suuri yhteinen järjestö- ja 
asukastila lähentäisi eri 
asukasryhmiä toisiinsa 

• Voisi tarjota tiloja esim. Aalto-
yliopiston Urban Millin tapaan 
erilaiseen työskentelyyn ja 
innovointiin  
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Omistus/vastuu:  
Hgin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus 



Meri-Rastilan tori 2/4 
Torialueen myönteinen kehittäminen 

• Tori on Meri-Rastilan käyntikortti 

• Se on epäsiisti ja sen käyttäjäkunta on 
yksipuolinen 

• Nykyiset käyttäjät tuovat torille mahdollisesti 
turvattomuuden tunnetta 

• Ravintola Pelikaanin kulma on kehitettävissä 

• Kaivataan perinteistä toritoimintaa, etnisiä 
kauppoja, info-/ jäätelökioskia, kesäkirppiksiä 
ilman pöytäveloituksia, petankkia tai mölkkyä, 
sähköinfraa, köynnöksiä pergolaan 

• HKR: Torin kunnostamisella tavoitellaan 
yleisilmeen kohentamista ja viihtyisyyden 
parantamista sekä ratkaisua aukioiden 
toiminnallisiin ongelmiin. Vähän kiireellinen 
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Omistus/vastuu: Hgin kaupungin rakennusviraston  
katu- ja puisto-osasto, yleisten töiden lautakunta,  
HOK-Elanto ja ravintolat (ilme), HOAS, Merirastin  
korttelitalo, Keskus-Sato Oy 



Meri-Rastilan tori 3/4 
Viherympäristön kunnostus 

• Pujo kasvaa muuta 
kasvustoa isommaksi Meri-
Rastilan pääväylällä ja on 
terveydellinen haitta 

• Viheralueen huono kunto on 
esteettinen haitta ja 
madaltaa torin arvoa 

• Potentiaalinen 
kehittämiskohde Dodo ry:lle, 
ympäristötaidehankkeille 
jne. 

• Alueen asukkaille pitäisi 
antaa mahdollisuus 
osallistua suunnitteluun 
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Omistus/vastuu:  
Hgin kaupungin katu- ja puisto-osasto  



Meri-Rastilan tori 4/4 
Metsikkö HOAS:n tornitalon takana siistittävä päihdekäytöltä 

• Metsikkö on osa Meri-Rastilan tuloväylää metrolta 

• Se antaa heti huonon kuvan alueesta 

• Se aiheuttaa turvattomuuden tunnetta 
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Omistus/vastuu: Hgin kaupungin katu- ja puisto-osasto, yleisten töiden lautakunta, HOAS 



Haruspuisto 
• Sijaitsee keskellä Meri-Rastilaa, suunniteltiin kaikkien monikansalliseksi julkiseksi 

tilaksi ja virkistysalueeksi 
• Perustamisidea 1993 oli avoin asukaspuisto kaikenikäisille asukkaille, käytettävissä 

myös iltaisin ja viikonloppuisin. Puistorakennuksen suunnittelu arkkitehti Kirsti 
Laukka, piha-alueen suunnittelu Camilla Rosengren. 1) 

• Puistossa vietetään juhlia, pidetään kirpputoreja ja pyöritetään soppakuppilaa ja 
asukaskahvilaa 

• Haruspuistossa toimii varhaiskasvatusviraston leikkipuisto  
• Nykyään asukaskäyttöä päiväsaikaan rajoittaa tilojen käyttö aiempaa enemmän 

päivähoidon ryhmätarpeisiin  
• Asukkaiden iltakäyttö on hiljaista, koska tilaa käytetään muun muassa 

perhevalmennuksiin 
• Somaliryhmillä on sisätilojen varaus viikonlopuiksi, ellei muita käyttäjiä ole 
• Ilta- ja viikonloppukäyttö on nyt maksullista. Sen seurauksena käyttö vähenee ja 

ilkivalta kasvaa  
• Haruspuiston metsäluonto on kallioista ja korkeuserot melko suuret. Nyt alueen 

ominaislaatua pääsevät parhaiten hyödyntämään vain koiranomistajat 
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Työryhmä havaitsi Haruspuistossa kymmenkunta parantamiskohdetta: 
Seikkailupolku kaikenikäisille, penkit, valaistus, koripallokenttä, jalkapallokenttä, 
pituushyppypaikka ja leikkipuistoalueen kehittäminen 

1) Korttelitalo Merirasti 2003, Iloista yhteistoimintaa 10 vuotta 



Haruspuisto 
Skeittiramppi on hyvä 
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Haruspuisto 1-3/9 
Penkkejä, valoja ja kaikenikäisten metsäinen seikkailupolku 

nykyisiä reittejä hyödyntäen 
• Seikkailupolulla asukkaat 

vauvasta vaariin pääsevät 
nauttimaan Haruspuiston 
luonnosta ja korkeuseroista  

• Käyttö yhteisöllisyyden 
edistämiseen paranee  

• Hyvä saavutettavuus 1) tulee 
hyödynnetyksi 

• Kaivataan penkkejä, valoja ja 
turvallisuutta 

• HKR: Toiminnalliset alueet 
peruskorjataan. Puiston kalustus 
uusitaan ja kalusteiden määrää 
lisätään. Tavoitteena on viihtyisä 
viheralue, joka tarjoaa 
monipuolisia toimintoja kaikille 
ikäryhmille.  Kiireellinen 
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1) Reijo Ruokonen 25.2.13 Läheltä liikkeelle – arjen olosuhteet, Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 

Omistus/vastuu: Varhaiskasvatusvirasto/ 
opetusvirasto, liikuntavirasto, sosiaali- ja 
terveysviraston  vanhuspalvelut, 
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto 



Haruspuisto 4-5/9 
Koripallokentän perustaminen uudelleen ja 

pituushyppypaikan huoltaminen 

• Koripallo yhdistää sekä 
maahanmuuttajanuoria 
että nuoria 
kantasuomalaisia, myös 
aikuisia 

• Perustettava uudelleen, 
koska skeittiramppi on 
rakennettu nyt liian lähelle 

• Pituushyppypaikkaa ei ole 
lainkaan huollettu 

• Mahdollisuudet 
yleisurheiluun ovat Meri-
Rastilassa vähäiset 
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Omistus/vastuu: Liikuntavirasto,  
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto 



Haruspuisto 6-8/9 
Jalkapallolle tekonurmi, katokset ja värikkäät maalit 

• Kentän käyttöaste on suuri, mutta nykyinen hiekkapohja on epämiellyttävä käytössä 

• Jalkapallo on erityisen tärkeä maahanmuuttajataustaisille nuorille ja aikuisille 
Jalkapallo yhdistää myös yli rajojen 

• Nurmi- tai tekonurmikenttää voi hyödyntää myös muuhun kuin urheiluun 
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Omistus/vastuu: Liikuntavirasto, opetusvirasto, rakennusviraston katu- ja puisto-osasto 



Haruspuisto 9/9 
Leikkipuistoalueen kehittäminen 

• Piha-alueelle tulisi saada 
yhtenäinen nurmikkoalue ja 
myös monitoimiliikuntakenttä 
(koris: lasten korit, sähly)  

• Erityisesti lapset hyötyisivät 
yhtenäisestä nurmialueesta 

• Leikkipuistorakennuksen 
vapaata asukaskäyttöä tulisi 
lisätä 

• Parannuksilla palattaisiin 
alkuperäiseen 
asukaspuistoideaan ja 
kehitettäisiin sitä edelleen 

• Asukaspuisto on hyvä foorumi 
erilaisuuden kohtaamiselle  

• HKR: Leikkialueiden 
peruskorjauksessa toimintojen 
jäsentely, välineet, kalusteet ym. 
rakenteet uusitaan. 
Leikkipuiston merellinen teema 
säilytetään. Kiireellinen 
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Omistus/vastuu: Varhaiskasvatusvirasto, 
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto 



Länsirannan rantametsä 
• Sijaitsee Meri-Rastilan länsiosassa ja on kooltaan noin 50 hehtaaria. Monipuolinen 

luonto 1) 

• Asukkaat käyttävät metsää virkistykseen ympäri vuoden. Suuren koon ja merenrannan 
ansiosta tarjoaa monia mahdollisuuksia 

• Paikka jossa päiväkotilapset ja koululaiset oppivat tuntemaan luontoa 

• Saavutettavuus hyvä myös muualta tuleville metroaseman läheisyyden vuoksi 

• Rantametsän kohentaminen olisi työryhmän mielestä kaupungin ympäristöpolitiikan 
(2012) mukaista: Helsinki pyrkii parantamaan viher- ja virkistysalueiden toiminnallista ja 
ekologista laatua 2) 

• Rantametsästä tulisi entistä merkityksellisempi lähivirkistysalue ja aikaisempaa 
tärkeämpi osa Itä-Helsingin virkistysalueita 

• Kun lasten omaehtoisessa käytössä oleva tila on pienentynyt kaupunkimaisessa 
ympäristössä 3), olisi tärkeää kehittää liikuntapaikkoja, jotka ovat helposti ja tasa-
arvoisesti saavutettavissa vapaa-aikana 
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1) Lammi Esa 2010, Meri-Rastilan länsirannan luontoselvitys, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy  
2) Raisa Kiljunen-Siirola 25.2.13 Eheytyvä kaupunkirakenne –  Merellinen ja vihreä Helsinki Ulkoilmaelämää kaikille –miten ja missä? 
3) Reijo Ruokonen 25.2.13 Läheltä liikkeelle – arjen olosuhteet, Virkistys, vapa-aika ja kaupunkikulttuuri 

Työryhmä havaitsi Länsirannan rantametsässä seuraavat parantamiskohteet: 
kulkureitit, opasteet, piknikpaikka, liikuntavälineet ja rantaniitty 



Rantametsä 1-3/9 
Kulkureitit kuntoon, opasteita lisää ja koirille merkitty uintipaikka 

• Opasteita tulisi pystyttää 
kertomaan alueen historiasta, 
kasveista ja eläimistä, esim. 
Litorinameren aikaisesta 
muinaisrannasta ja vanhasta 
tammesta Vuotien varressa  

• Koiranuintipaikka voitaisiin 
merkitä kyltillä 

• Rannansuuntaista tietä tulisi 
leventää lepikon kohdalta ja 
aukaista pusikkojen keskeltä. 
Rantalepikko on oiva paikka 
kaivaa matoja ja sinne voisi 
perustaa myös matokompostin  

• HKR: Saavutettavuutta 
parannetaan lisäämällä 
opastusta. Sisääntulo- ja 
ulkoilureitit sekä luontokohteet 
viitoitetaan. Rantaan 
perustetaan koirien uimaranta. 
Ei kiireellinen 

 
 

• Kuva 
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Omistus/vastuu: Liikuntavirasto, 
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto 



Rantametsä 4-5/9 
”Virallisen” piknikpaikan perustaminen varusteineen 

• Nuotio- ja piknikpaikat tulisi osoittaa ”virallisesti” penkeillä, pöydillä ja roskiksilla. 
Grillipaikoille hiiligrillit 

• Piknikpaikkojen osoittamisella voidaan vähentää nuotiopohjien ilmestymistä sinne 
tänne 

• Rannalle tulisi saada WC 
• HKR: Nykyinen grillikatos kunnostetaan ja alueelle rakennetaan toinen grilli- tai 

nuotiopaikka. Ei kiireellinen 
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Omistus/vastuu: Liikuntavirasto, rakennusviraston katu- ja puisto-osasto 



Rantametsä 6-7/9 
Uudet laadukkaat liikuntavälineet ja vanhat välineet kuntoon 

• Eri käyttäjäryhmiä varten 
tulisi metsässä olla sekä 
vanhat  että uudenaikaiset 
liikuntavälineet .  

• Vanhat välineet tulisi 
kunnostaa 

• On tärkeää, että 
lähiliikuntapalvelut ovat 
laadukkaita etenkin lapsille 

• Rekkitangot lapsille, 
aikuisille oma kiipeilyteline 

• HKR: 
Kuntoilumahdollisuuksia 
parannetaan rakentamalla 
uusia ulkoliikuntapisteitä. Ei 
kiireellinen 
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Omistus/vastuu: Liikuntavirasto,  
rakennusviraston katu- ja puisto-osasto 



Rantametsä 8-9/9 

Rantaniityn hoito ja veneilijöiden vartiotuvan takapihan 
siistiminen 

• Rantaniityn kunnostaminen: 
jättipalsami olisi saatava 
pois, niittäminen kahdesti 
vuodessa olisi toivottavaa. 
Luontoasiantuntijoiden tulisi 
olla mukana 

• HKR on nostanut niityn 
hoitoluokkaa, mutta 
käytännössä se on laskenut 

• Vuosillan Veneilijöiden 
vartiotupa tulee säilyttää, 
koska se edustaa alueen 
toiminnallista historiaa. 
Keinu ja ulkorakennus 
kaipaavat kunnostusta 
varsinkin esteettisistä syistä  
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Omistus/vastuu:  
Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto,  
liikuntavirasto, Vuosillan Veneilijät 



Sjökullan torpan alue 1) 

• Sijaitsee Ison Kallahden äärellä Meri-Rastilan eteläosassa 

• Tontti 1000 m2 

• Alun perin vuosaarelaisen Skatan tilan alainen kalastajatorppa  

• Torppa ja sen peltoalue näkyvät ensimmäisen kerran kartalla 1873 

• 1930-luvulla tilalle rakennettiin kasvihuoneita. Niiden perustuksia näkyy 
vielä ulkoilupolun varressa  

• Nykyään torppa Vuosaari-Seuran omistuksessa 

• HKR: Puisto on Helsingin yleiskaavassa 2002 osoitettu kaupunkipuistona 
kehitettäväksi alueeksi. Puistoon on kaavoitettu kaksi pelikenttää. HKR ei 
ole ehdottanut toimenpiteitä 
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Työryhmä havaitsi Sjökullan torpan alueella parantamiskohteen: 
Niittyalue sopisi laatikkoviljelyyn 

1) Lipponen Matti, Sjökullan torppa Vuosaaressa.  



Sjökullan torpan niittyalue 1/1 
Tontin vieressä oleva niittyalue laatikkoviljelyyn 

• Sjökullan tilan perinteitä 
kunnioittaen tulisi  torpan 
ympäristö osoittaa viljelyyn, 
esim. laatikkoviljelyyn, 
kuitenkin niin, että nykyinen 
puistomainen maisema 
säilyy  

• Urheiluharrastukset voidaan 
keskittää Haruspuistoon ja 
Kallahden kentälle 

• Viljelyspaikoista on pulaa, 
mitä osoittavat jonot 
viljelyspuistoihin 

• Viljely on yhteisöllistä 
toimintaa, joka lähentää 
asukkaita 

• Kaivataan myös 
riippukeinuja,  tilaa 
kiireettömälle olemiselle, 
”leppoistamiselle” 
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Omistus/vastuu: Hgin kaupunki omistaa,  
liikuntavirasto vastaa, HKR hoitaa 



Jatkotoimenpiteet 

• Toinen aluefoorumi järjestetään asukkaiden kanssa Helsingin kaupungille 
ja muille niistä vastaaville tahoille 

• Tehtävät siirretään kaupungille ja vastaaville 

• Työryhmä toivoo, että kunkin kohteen kehittämistyöhön 
saadaan asukasedustus 

• Aluefoorumissa sovitaan päivä, jolloin tarkistetaan miten kohteiden 
korjaamisessa edistytään 
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