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Selvitystyön tavoitteet

• Selvittää, miten Myyrmäen ja Tikkurilan keskustoissa voidaan lisätä työpaikkojen määrää;  sekä

• Selvittää, miten keskustoja voitaisiin elävöittää. 

Selvitystyön tuloksena laaditut toimenpide-ehdotukset

• Työn yhteydessä luotiin molemmille alueille kasvuskenaariot vuoteen 2030, joiden pohjalta kiteytettiin elävöittämisen ja 
työpaikkojen lisäämisen näkökulmasta vaikuttavimmat toimenpide-ehdotukset.

• Kaupunginosien elävöittämis- ja työpaikkojen lisäämistoimet edellyttävät kaupungilta määrätietoista ja  pitkäjänteistä panostusta 
(resurssit, rahoitus, kaavoitus jne.). Yksittäisillä toimilla ei onnistuta luomaan merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen verrattuna.

• Työpaikkatavoitteiden saavuttamiseksi kaikki alla esitetyt toimenpide-ehdotukset on syytä toteuttaa 
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Vireät keskustat Myyrmäki ja Tikkurila
Loppuraportin tiivistelmä – TAVOITTEET JA TULOKSET

MYYRMÄKI 

Skenaario: Myhäilevä Myrtsi, maailman iloisin ”hoodi”

Mikäli seuraavat toimenpide-ehdotukset toteutetaan, voitaisiin 

Myyrmäkeen parhaimmillaan luoda 2000 uutta työpaikkaa:

1. Startup-toiminnan kehittäminen yhteistyössä Metropolian 

kanssa

2. Luodaan Myyrmäkeen business-käytävä

3. Taiteen ja kulttuurin alojen tukeminen

4. Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto

Tilantarve: 55 500 kem2, verovaikutus: +8,3 M€

TIKKURILA

Skenaario: Kaikki tiet vievät Tikkurilaan

Mikäli seuraavat toimenpide-ehdotukset toteutetaan, voitaisiin 

Tikkurilaan parhaimmillaan luoda 2600 uutta työpaikkaa

1. Tehdään Tikkurilasta asukkaiden olohuone

2. Laaditaan Tikkurilalle invest-in-kampanja

3. Start-up-toiminnan kehittäminen yhteistyössä Laurean 

kanssa 

4. Kehitetään matkailu- ja viihdepalveluita 

Tilantarve: 81 600 kem2, verovaikutus: +9,6 M€



Selvitystyön lähtökohdat

• Työn tarpeen taustalla ovat mm. Vantaan 

kaupunginvaltuuston strategiset tavoitteet sekä elinvoima- ja 

vetovoimaohjelma, joissa molemmissa painottuu uusien 

työpaikkojen ja osaavan työvoiman lisääminen Vantaalla. 

Lisäksi tarpeeseen on vaikuttanut yli 1000 työpaikan lähtö 

Myyrmäestä.

• Yrityksille houkutteleva sijoittumispaikka tarjoaa erinomaisen 

saavutettavuuden (autolla ja julkisilla), riittävästi palveluita, 

toimivat ja muunneltavat tilat sekä viihtyisän ympäristön. 

Asukkaat viihtyvät kun kaupunkirakenne on sekoittunut ja 

siinä yhdistyvät asuminen, työnteko, palvelut, 

harrastusmahdollisuudet ja kulttuuritarjonta.

• Myyrmäessä haasteena on yritysten nykytarpeisiin 

soveltuvien tilojen vähyys sekä kaavarungon painottuminen 

asuinrakennusten merkittävään lisäykseen. 

• Tikkurilassa haasteena on vetovoiman puute matkailijoiden 

ja ohikulkijoiden näkökulmasta ja kaupunginosan rooli 

ennemmin kauttakulkupaikkana kuin urbaanina ja viihtyisänä 

ympäristönä, jonne haluttaisiin jäädä viettämään aikaa. 

Työssä käytetyt menetelmät
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Vireät keskustat Myyrmäki ja Tikkurila
Loppuraportin tiivistelmä – LÄHTÖKOHDAT JA MENETELMÄT

Lähtökohtien ymmärtäminen

• Vantaan kaupungin sekä kaavarungoissa 
esitetyt tavoitteet

• Asuinalueiden houkuttelevuuteen ja työpaikkojen 
sijoittumiseen vaikuttavien tekijöiden 
kokoaminen

Nykytila-analyysi

• Kaupunginosien vahvuuksien ja heikkouksien 
tarkastelu

• Ulkopuolisen näkökulman kerryttäminen 
haastatteluiden avulla

Vertailu muiden vastaavien 
kaupunkikeskustojen kanssa

• Espoo, Augustenborg, Vällingby, Almere, Jyväskylä, 
Turku, Tampere

• Kirjallinen analyysi ja haastattelut

Skenaariotyöskentely

• Kahden kasvuskenaarion laatiminen työpajassa 
laadittujen neljän skenaarion pohjalta

Toimenpide-ehdotusten laatiminen

• Työpaja: Kaupungin käytössä olevien keinojen ideointi

• Vaikuttavimmista toimenpiteistä äänestäminen 
digitaalisella työskentelyalustalla

• Poliitikkojen osallistaminen

• Ekonometrinen analyysi vaikuttavuuden arvioimiseksi



• Työn tavoitteina on selvittää:

1) Miten Myyrmäen ja Tikkurilan keskustoissa voidaan lisätä työpaikkojen määrää?

2) Miten Myyrmäen ja Tikkurilan keskustoissa voidaan elävöittää ja lisätä 

toiminnallista monipuolisuutta alueilla?

• Konkreettisena tehtävänä on ideoida ja selvittää keinoja

− joita kaupungilla on keskustojen kehittämisessä; sekä

− miten kehittämistä voi tukea ja edistää eri kaupunkiorganisaatioiden käytössä olevin keinoin
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1. Työn tavoitteet



2. Vantaan kaupungin tavoitteita
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• Tavoite: Vantaa tunnetaan tapahtumien kaupunkina 

− Mittareita mm.

• Kaupunkikeskustojen elinvoimaluvun kasvattaminen  3,1 (v. 2017) → 3,5 

(2021)

• Suurten kulttuuri- ja liikuntatapahtumien määrä lisääntyy

• Mielikuva Vantaasta tapahtumien kaupunkina (mittausmenetelmän 

kehittäminen)

• Tavoite: Yrityksille on monipuolisia ja vetovoimaisia työpaikka-alueita

− Mittareita mm.

• Työpaikkojen määrän lisääminen 109 779 (2015) → 115 000 (2021)

• Uusien yritysten lukumäärän lisääminen vuodessa 1 154 (2016) → 1 300 

(2021)

• Osaamisintensiivisten työpaikkojen osuuden kasvattaminen 9,7 % (2016) →

12 % (2021)

• Yrityskäyntien määrä (työllisyyspalvelut, elinkeinopalvelut, ja 

maankäyttö)/vuosi Uusi mittari 1 000

• Vantaalaisten koulutustason nostaminen: 9,4 % ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneita 15 v. täyttäneistä (2016) → Osuus nousee
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Lähteet: 

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/136267_Valtuustoka

uden_strategia_2018-2021.pdf

Elävät kaupunkikeskustat ry, Elinvoimalaskennan tulokset – Vantaa 2018. https://www.businessvantaa.fi/wp-

content/uploads/sites/2/2019/05/elinvoimaraportti-vantaa-2018-20181220-k.pdf

Vantaan tavoitteita valtuustokauden 

strategiakaudelle 2018-2021
Tavoitteena lisätä kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa

Elinvoiman 

rakennusaineet (Elävät 

kaupunkikeskustat ry)

✓Kauppa ja ravintolat 

luovat elinvoiman 

✓Lauantaisin palvelevat 

yritykset 

✓Tyhjät liiketilat 

vähentävät elinvoimaa 

✓Tiivis keskusta parantaa 

asiakaskokemusta, 

hajanaisuus heikentää 

✓Tiivis keskusta on 

resurssiviisas

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/136267_Valtuustokauden_strategia_2018-2021.pdf
https://www.businessvantaa.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/elinvoimaraportti-vantaa-2018-20181220-k.pdf


• Kaavarungon mahdollistama 
uudisrakentaminen tiivistää Myyrmäen 
aluetta ja lisää asuntotarjontaa alueella. 
Myyrmäessä voisi kaavarungossa 
esitettyjen laskelmien pohjalta olla noin 24 
000 - 27 000 asukasta vuonna 2040. 
Kaavarungossa esitetyn 
kaupunkirakenteen täydentymisen 
toteutuessa alueelle saataisiin noin 8 000 
– 11 000 uutta asukasta.

• Myyrmäen aseman seudun kortteleissa 
pyritään sekoittuneeseen 
kaupunkirakenteeseen. 
Keskustakortteleihin muodostetaan 
asuinrakennusten ja katutason liiketilojen 
lisäksi myös toimisto- ja 
hybridirakennuksia, joissa on tilaa 
palveluille ja erilaisille yrityksille.

• Tavoitteita: 

− keskustan elinvoimaisuus

− vahva paikallisidentiteetti ja paikanhenki

− mieleenpainuva kaupunkikuva
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Lähde:

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/e

mbeds/vantaawwwstructure/144380_kaupsu_014400_kaavarunkose

lostus_11032019.pdf

Myyrmäen kaavarungossa 

esitetyt tavoitteet
Myyrmäen kaavarunko (nro 014400)

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/144380_kaupsu_014400_kaavarunkoselostus_11032019.pdf


• vuoteen 2030 mennessä

− uutta asuinkerrosalaa noin 250 000 k-m2 

− n. 5 000 – 6 000 uutta asukasta

− uutta liike- ja toimitilaa noin 105 000 k-m2, 

n. 2 000 työpaikkaa

− n. 2 500 vuorottaiskäytössä olevaa 

autopaikkaa

• vuosina 2030 –2050, asuinkerrosalaa 

200 000 k-m2

• Kaavarungon tavoitteita:

− Tikkurilasta elävä kaupunkikeskusta 24/7

− vahvuudet (sijainti, historia, vehreys) 

hyödynnetään

− imagoa ja kaupunkikuvaa kohennetaan

− asukkaita ja palveluja lisää

− kävely ja pyöräily osaksi kaupunkielämää

− väriä kaupunkiin
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Lähde: 

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/em

beds/vantaawwwstructure/123324_kaupsu_062600_selostus2.pdf

Tikkurilan keskustan kaavarunko 

(nro 062600)

Tikkurilan kaavarungossa 

esitetyt tavoitteet

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/123324_kaupsu_062600_selostus2.pdf


10Lähde: https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020

Vantaan yleiskaavan keihäänkärjet

https://www.vantaa.fi/yleiskaava2020


• Ohjelman tavoitteena on elinvoiman 

vahvistaminen eli yritysten 

toimintaedellytysten tukemisessa ja sitä 

kautta työpaikkojen lisäämisessä

• Toimenpiteet jakaantuvat neljään teemaan:

1. notkea toimintaympäristö

Seuraavien klustereiden kehittäminen:

1) Logistiikka ja ilmailu

2) Korkean osaamisen tuotanto

3) Ruoka ja juoma 

4) Kiinteistönhallinta

5) Kiertotalous

2. rohkeasti kansainvälinen 

lentokenttäkaupunki,

3. ennakoivaa osaamista; ja

4. tapahtumien ja tarinoiden Vantaa.

11Lähde: https://www.businessvantaa.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/145756_elinvoimaohjelma_2019.pdf

Vantaan elinvoima- ja vetovoimaohjelma vuosille 

2019–2021

© gilaxia / istockphoto

https://www.businessvantaa.fi/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/145756_elinvoimaohjelma_2019.pdf


Yritysten ja yrittäjien näkökulmasta

• Vetovoimainen ja laadukas ympäristö

• Keskeinen sijainti ja saavutettavuus kaikilla 

liikennevälineillä

• Suuryritysten toive saada kaikki toiminnot saman 

katon alle (esim. Keskon K-kampus, Wärtsilä) –

halu olla entistä yhtenäisempi, kohtaamisten 

edistäminen, ihmiset pääsevät näkemään toisiaan 

enemmän, tuetaan synergioita eri tukitoimintojen 

välillä, tehokkuuden lisääminen 

• Työvoiman saatavuus ja riittävä osaaminen

• Joustavat ja muunneltavat tilat

• Tilat yritykset käyntikorttina – erottuvat 

rakennukset ja edustavat tilat

• Joustavat vuokrasopimukset, kohtuulliset hinnat

• Kahvilat ja ravintolat tapaamispaikkoina että 

työnteon paikkoina 

Asukkaiden ja alueella työssäkäyvien 

näkökulmasta

• Sekoittunut kaupunkirakenne, jossa yhdistyvät

asuminen, työnteko, palvelut, 

harrastusmahdollisuudet ja kulttuuritarjonta, tuo 

elävyyttä ympäristöön

• Sijainti ja liikenneyhteydet

• Luonnonympäristö ja ulkoilumahdollisuudet

• Palvelujen saatavuus eri vuorokaudenaikoina

• Alueen imago, visuaalisuus ja mittakaava

• Kevyen liikenteen sujuvuus

• Alle 500 metrin etäisyys ruokakauppaan (tätä 

pidemmillä etäisyyksillä pääosin autoillaan 

kauppaan)
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3. Kaupunkikeskustan houkuttelevuuteen 

vaikuttavia tekijöitä

Tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 7.



• Selvitystyö on toteutettu seuraavin menetelmin:

− Kirjallinen analyysi, jota hyödynnettiin menetelmänä nykytila-analyysissa, kansainvälisen vertailun laatimisessa 

sekä yritysten sijoittumiseen vaikuttavien tekijöiden määrittelyssä.

− Tilastoanalyysia hyödynnettiin nykytila-analyysin sekä numeeristen ennusteiden laatimisessa. 

− Kasvuskenaarioiden laadinta.

− Ekonometrisen analyysin avulla laadittiin kaupungin käytössä olevien toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi 

(ks. liite 11). 

− Haastatteluja suoritettiin 14 kpl. Haastateltaviksi valittiin Vantaalla toimivien yritysten edustajia sekä muiden 

kaupunkien kehittäjiä. Lista haastateltavista on liitteessä 1.

− Selvitystyön aikana järjestettiin kolme työpajaa (työpajojen aineostot liitteissä 3-5):

• 8.10. Kaupungin käytössä olevien keinojen ideointi 

• 11.10. Skenaarioiden laatiminen

• 11.11. Poliitikkojen osallistaminen

• Lisäksi toimenpide-ehdotukset esiteltiin Tikkurila-Aviapolis ja Myyrmäki-Kivistö kehittämistoimikuntien  

kokouksessa 18.11.2019.

− Selvitystyön ajan käytettiin vuorovaikutteista Howspace-alustaa. Alustalle on tuotettu ennakkotehtäviä I ja II 

työpajaan (ks. liitteet 3 ja 4) sekä mahdollistettu työn tuotosten kommentointi työn aikana. Lisäksi alustalla 

äänestettiin osallistujien mielestä parhaista keinoista työpaikkojen lisäämiseksi kohdealueilla. Alustalle annettiin 

käyttöoikeudet 47 selvitystyöhön osallistuneelle henkilölle. 
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4. Menetelmät



14Lähde: Howspace-alustan kommenttien pohjalta koostettu sanapilvi

5. Myyrmäen kaupunginosan nykytila-analyysi



Väestöltään Vantaan suurimman 
suuralueen keskus

Tyytyväiset asukkaat

Hyvä saavutettavuus, sijainti AB- ja
BC-vyöhykkeillä

Lentokentän läheisyys

Tiivistämisen varaa ja tilaa kasvulle 
on

Kansainvälisen vertailun kestävä 
Metropolia-kampus 

Mahdollistaa toimivan arjen: hyvät 
julkiset palvelut, hyvät 
harrastusmahdollisuudet

Myyrmäki-brändi ei ole 
pääkaupunkiseudun mittakaavassa 
vielä riittävän valovoimainen

Ei suurta kiinnostusta yritysten 
sijoittumispaikaksi

Alue on kehittymässä kovaa vauhtia
nukkumalähiöksi - yritykset, toimitilat 
ja työpaikat häviämässä

Korjausvelka vaikuttaa vanhan 
rakennuskannan hintakehitykseen 
laskevasti ja vaikuttaa koko alueen 
hintakehitykseen
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Myyr York - Vantaan luova keskus?
Haastatteluissa ja Howspace-keskustelussa esille nousseita

vahvuuksia ja heikkouksia
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Myyrmäen kaupunginosasta tulossa alempien 

tuloluokkien nukkumalähiö?
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Lähde: Vantaa alueittain, Tuloluokka 31.12.2017, 

https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimuks

et/vantaa_alueittain_ja_aluejaot
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Lähde: Vantaan väestöennuste 2019,

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vant

aawwwstructure/146945_Vaestoennuste_2019.pdf

Väestöennuste 2019-2029 

+29 %

22 223

17194

https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset/vantaa_alueittain_ja_aluejaot
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/146945_Vaestoennuste_2019.pdf


Työpaikat vähentyneet Myyrmäessä – julkisen alan 

työpaikat lisääntyvät, bisnes taantuu
Työpaikat toimialan (TOL) mukaan vuosina 2008-2016, Myyrmäen kaupunginosa
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Rakentaminen

Muut yhteensä

Lähde: aluesarjat.fi / ‘Työpaikat Vantaalla (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 2008, 2-3-nro) mukaan 31.12.’

CAGR: -1,79 %

On huomioitava, että kehitys 

on jatkunut samansuuntaisena 

vuoden 2016 jälkeenkin



18Lähde: aluesarjat.fi / ‘Vantaan rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 2002-’

Myyrmäen liike-, teollisuus- ja toimistorakennusten 

kerrosala on säilynyt pitkälti muuttumattomana 2000-luvulla
Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan Myyrmäen

kaupunginosassa
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Huomionarvoista on, 

että purettavaksi 

ehdotettua tai jo 

hyväksyttyä liike- ja 

toimitilaa on n. 50.000 

m2. Tilalle esitetään 

pääosin asumista, 

liike-, toimi- ja 

palvelutilaa.



• Vanhoja toimitiloja on suunniteltu purettavan ja tilalle rakennettavan asumis-, liike-, toimi- ja 

palvelutiloja. Uudet toimi- ja liiketilat tukevat valmistuttuaan yritysten sijoittumista alueelle. Vanhat 

toimitilat voivat tarjota edullisempia tilaratkaisuja ja edesauttaa yrittäjien (mm. kevytyrittäjät, 

freelancerit, startupit, luovien alojen toimijat) sijoittumista alueelle.

• Työpaikkojen kato Myyrmäessä on ollut dramaattista ja työpaikkojen määrä tulisi saada 10 vuotta 

edeltäneelle tasolle, mikä tarkoittaa yli 1000 uutta työpaikkaa nykytilanteeseen nähden. Myyrmäkeä ei 

koeta kovin houkuttelevana paikkana yritysten sijoittumisen näkökulmasta; Myyrmäki on hieman 

syrjässä valtaväylistä vaikka raideliikenteen saavutettavuus onkin erinomainen niin Helsingin 

keskustasta kuin lentokentältäkin. Lisäksi Myyrmäki sijoittuu metropolialueen ruuhkien ulkopuolelle.

• Metropolian Myyrmäen kansainvälisen liiketalouden ja teollisen teknologian kampus mahdollistaa 

yhteistyön kehittämisen alan yritysten kanssa ja tukee Myyrmäen yritysprofiilin määrittämistä. 

• Työpaikkojen houkuttelemiseksi alueelle tulisi saada houkuteltua myös riittävästi yritysten tarpeisiin 

vastaavaa työvoimaa. Heterogeenisen asukaspohjan takaamiseksi tarjolla tulisi olla monipuolisesti 

erilaisiin elämänvaiheiden tarpeisiin vastaavia asuntoja ja asumismuotoja (mm. townhouset). Vantaa 

hyötyy myös naapurikuntien väestön kasvusta.

• Myyrmäessä useat rakennukset ovat peruskorjauksen tarpeessa ja väliaikaisen asumisen tarve on 

nousussa. 
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Myyrmäkeen tavoitellaan merkittävää asukasluvun kasvua
– työikäisen väestön kasvu on merkittävin työpaikkojen määrän kasvun ajuri



20Lähde: Howspace-alustan kommenttien pohjalta koostettu sanapilvi

5. Tikkurilan kaupunginosan nykytila-analyysi
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Tikkurila - omaleimainen jokivarren 

raidekaupunki
Haastatteluissa ja Howspace-keskustelussa esille nousseita

vahvuuksia ja heikkouksia

Vantaan hallinnollinen keskus

Vantaan kärkeä työpaikkakehityksessä ja 
asuntojen hintakehityksessä

Hyvä saavutettavuus

Palvelujen ja niiden saatavuuden 
parantuminen Dixin myötä

Viihtyisyydessä ja maineessa Myyrmäkeä 
selvästi edellä

Tyytyväiset asukkaat

Kävellen pääsee kaikkialle

Vehreys (erityisesti joen varsi)

Kehitystä tehdään asukkaat ja hallinto 
edellä - entä yritykset ja yksityisen 
sektorin työpaikat?

Virastot ja niiden asiakaskunta tuovat 
leimansa kaupunkikuvaan

Runsaat remontit vaikuttavat ilmeeseen ja 
toimivuuteen; kulkureitit muuttuvat ja 
kivijalka kärsii

Uusien asuntojen kova hintakehitys (vrt. 
Helsingin hinnat)

Sijainti HSL:n C-vyöhykkeellä

Läpikulkukohde 

Yleisilme hieman ränsistynyt ja 
pysähtynyt

Kunnon kauppakeskusta ei ole - Dixi on 
enemmän työpaikkaruokala ja 
läpikulkupaikka
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Tikkurilan kaupunginosan väestönkasvu 

nopeaa, luonteeltaan julkishallinnon keskus ja 

läpikulkupaikka – Vantaan Washington?

Lähde: Vantaa alueittain, Tuloluokka 31.12.2017, 

https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimuks

et/vantaa_alueittain_ja_aluejaot
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Lähde: Vantaan väestöennuste 2019,

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vant

aawwwstructure/146945_Vaestoennuste_2019.pdf

6519

+42 %

9237

https://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset/vantaa_alueittain_ja_aluejaot
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/146945_Vaestoennuste_2019.pdf


23Lähde: aluesarjat.fi / ‘Työpaikat Vantaalla (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 2008, 2-3-nro) mukaan 31.12.’

Työpaikat lisääntyneet Tikkurilassa – julkisen alan 

työpaikat dominoivat, tietotyö lisääntyy
Työpaikat toimialan (TOL) mukaan vuosina 2008-2016, Tikkurilan kaupunginosa
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24Lähde: aluesarjat.fi / ‘Vantaan rakennukset käyttötarkoituksen ja valmistumisvuoden mukaan 2002-’

Tikkurilassa toimistorakennusten kerrosala on 

kasvanut ja liikerakennusten pienentynyt
Rakennusten kerrosala käyttötarkoituksen mukaan Tikkurilan

kaupunginosassa
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• Tikkurilalla on potentiaalia olla houkutteleva 

sijoittumispaikka yrityksille hyvän 

saavutettavuutensa ja sijaintinsa ansiosta

• Yritysten ja työntekijöiden houkuttelu edellyttää 

kuitenkin hyvien ja laadukkaiden palvelujen 

saatavuutta; palveluja on kehitettävä siten, että 

alueella käyvät haluavat jäädä sinne myös työ- tai 

opiskelupäivänsä jälkeen

• Monipuoliset ja laadukkaat kulttuuri-, hyvinvointi-, 

ravintola- ja viihdepalvelut houkuttelevat alueella 

kävijöitä ja uusia asukkaita; ollakseen muuta kuin 

hallinnollinen keskus jaa läpikulkupaikka, näitä 

palveluja tulee merkittävästi kehittää

• Kaupunginosan houkuttelevuudesta ja 

viihtyisyydestä on huolehdittava myös käynnissä 

olevan uudistus- ja rakentamisvaiheen aikana; 

tämä edellyttää selkeää viestintää, kulkureittien 

selkeää viitoitusta sekä visuaalisuuden 

korostamista 

25Photo by Lisa Fotios from Pexels

Tikkurilan valttina näkyvyys 

pääradan varrella



7. Opit muista vastaavista kaupunkikeskustoista
Kohteet valittu yhteistyössä kaupungin työryhmän kanssa (mm. Espoo, Augustenborg, 

Vällingby, Almere, Jyväskylä, Turku, Tampere)

26
Photo by Zachary DeBottis from Pexels



Parhaat käytännöt Sovellettavissa Vantaalla

Alueen suunnittelu osana suurempaa visiota 

(Vällingby)

Hyödynnetään Vantaan kaupungin visiota, jossa luontevana osana alueiden 

suunnittelussa korostetaan esim: ”Rohkea ja rento Vantaa on edelläkävijä ja 

vastuullinen kasvun keskus” Panostetaan Vantaa-mielikuvan vahvistamiseen 

visiota ja strategisia painopisteitä hyödyntäen.

Alueen tausta ja historia luovat perustan, 

jota voidaan käyttää uuden luomiseen 

(Vällingby)

Hyödynnetään kaupunkikeskustojen historiaa (mm. paikan- ja talonnimet, 

kulttuuritarjonta) sekä modernisoidaan vanhaa vaalien, mikä auttaa vahvistamaan 

alueen identiteettiä.

Luodaan puitteet, jotka takaavat hyvän 

kaupunkiympäristön sosiaalisista, 

esteettisistä, ekologisista ja taloudellisista 

näkökohdista (Vällingby)

Laaditaan tavoitteellinen laatu- tai 

toimenpideohjelma, joka tarjoaa työkaluja 

uusien rakennusten suunnitteluun ja 

käyttöön (Vällingby)

Laaditaan tavoitteellinen laatuohjelma, jossa määritellään se kaupunkikuvan taso, 

jonne tähdätään. Laaditaan selkeä toimenpideohjelma laatutavoitteisiin 

pääsemiseksi. Laadukkaat brändit vaativat laadukkaan toimintaympäristön. 

Hyödynnetään esimerkiksi ISO-standardia ISO 37120:2018 Sustainable cities and 

communities — Indicators for city services and quality of life (esim. Helsinki 

käyttää tätä). 

Rakentamisen lisääminen 

vertikaalisuunnassa; korkeita rakennuksia, 

toiminnot päällekkäin (juna, pysäköinti, 

liiketilat, asuminen), ei-kaupallisten ja 

kaupallisten palvelujen keskittäminen 

(Matinkylä)

Mahdollistetaan hybridirakennukset sekä toiminnoiltaan monipuoliset korttelit, 

jotka mahdollistavat useiden toimintojen yhdistämisen ja tiiviin kaupunkirakenteen. 

Pidetään aseman ympäristö palvelu- ja liiketilakehityksen keskiössä.

Asukkaiden osallistaminen – yksi 

muutosprosessin kulmakivistä 

(Augustenborg)

Hyödynnetään monipuolisesti eri keinoja ja kanavia asukkaiden osallistamisessa
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Strategisen tason toimenpiteet

Vertailun tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 9.



28Vertailun tarkemmat tiedot löytyvät liitteestä 9.

Operatiivisen tason toimenpiteet

Best practice Sovellettavissa Vantaalla

Kohtaamispaikkojen lisääminen 

(Augustenborg)

Tuetaan erilaisten kohtaamispaikkojen syntymistä (riittävästi kahviloita ja 

ravintoloita, asukaskahviloita, aukioita, puistoja, kaupunkikoriskenttiä jne.) ja 

huolehditaan viihtyisästä ympäristöstä.

Tehdään kaupunkikeskustasta ”kulturellt

intressant” (Vällingby)

Tuetaan paikallisia taiteilijoita osoittamalla taiteen tekemiselle alueita ja paikkoja. 

Mielenkiintoinen kaupunkikeskusta vetää alueelle kävijöitä.

Viherkattojen rakentaminen ja luonnon 

monimuotoisuuden lisääntyminen 

(Augustenborg)

Huomioidaan kestävyys ja vihreys kaavoituksessa ja rakentamisessa.

Asemanseudun toimivuus (selkeys, 

valoisuus) (Leppävaara, Tampere)

Luodaan houkutteleva ja selkeä saavutettavuus asemalta keskustaan.

Tieteen ja tutkimuksen, oppilaitosyhteistyön 

ja osaavan työvoiman merkitys yrityksiä 

houkuttelevana tekijänä (Turku, Tampere, 

Espoon Aalto yliopisto)

Tiivistetään yhteistyötä kaupunkikeskustoissa sijaitsevien ammattikorkeakoulujen 

kanssa. Pohditaan yhdessä, miten kaupunginosista saataisiin kehitettyä kampus-

tyyppisisä alueita, joissa opiskelijat viihtyvät.

Huippukeskittymien ja vahvojen 

toimialaklusterien nähtiin toimivan 

vetovoimatekijänä yrityksille (Turku)

Pohditaan yhteisyössä ammattikorkeakoulujen ja alueella sijaitsevien yritysten 

kanssa toimialafokusta ja markkinoidaan aluetta toimialakärjillä.

Hyvän elämän mahdollistaminen (Turku) Huolehditaan riittävästä kulttuuritarjonnasta, tehdään arki helpoksi 

kaupunkikeskustoissa asuville ja siellä käyville, lisätään mukavaa 

kaupunkielämää.



8. Myyrmäen kasvuskenaario ja toimenpide-

ehdotukset
Kasvuskenaariot on laadittu 11.10. järjestetyn työpajan tuotosten pohjalta. Työpajassa laadittiin neljä erilaista 

skenaariota (LIITE 2: II.työpajan aineistot). Skenaariotyöskentely palveli ideoinnin työkaluna ja sen pohjalta 

laaditut kasvuskenaariot toimivat keskustelun herättäjänä työskentelyn loppupuolella. Lopullisten 

toimenpidesuositusten valinnassa on painotettu 11.11. poliitikkomessuilta saatuja tuloksia (LIITE 3: III.työpajan

aineistot). 29Photo by Engin Akyurt from Pexels



30

Myhäilevä Myrtsi, maailman iloisin ”hoodi”

(luova, värikäs, omaperäinen, yhteisöllinen, juureva)

Skenaarion oletus (kasvu)

Myyrmäen asukasmäärä jatkaa kasvuaan 

ennakoitua nopeammin ja ylittää 25.000 vuonna 

2030. Alue houkuttelee myös paluumuuttajia 

suotuisan kaavoituskehityksen vuoksi. Työpaikka-

kehitys on maltillisempaa. Matalan kynnyksen 

kulttuuripalvelut, ruoka- ja kaupunkikulttuuri-

tapahtumat, monipuoliset liikuntapalvelut ja 

yhteisöllisyys leimaavat elävää kaupunkikuvaa.

Skenaario I: 1000 uutta työpaikkaa

Skenaario II: 2000 uutta työpaikkaa 

(HUOM: 2000 uutta työpaikkaa vaatii kaikkien 

toimenpiteiden onnistumista)

Kehityspolku

Rakennuskehitys suosii asumista ja julkisivua leimaa 

omaleimainen sekoitus uutta ja vanhaa rakennuskantaa. Startup-

kulttuurille sekä cleantech-yrityksille kehittyy Myyrmäkeen vahva 

jalansija. Pääkonttorien toimistotyöpaikkoja keskittyy pääosin 

ympäröiviin kaupunginosiin ja Aviapolikseen. Lisääntyvä etätyö 

täyttää coworking-tiloja. 

Urheilupuistosta tulee alueen johtava liikuntaharrastustoiminnan 

paikka. Alueesta kehittyy vähitellen pääkaupunkiseudun johtava 

etnisen ja paikallisruoan keskus. Myyrmäkeen tuodaan 

osallistuvan budjetoinnin toimintamalli (asukkaiden 

osallistaminen).

2030
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Myhäilevä Myrtsi, maailman iloisin ”hoodi”
(luova, värikäs, omaperäinen, yhteisöllinen, juureva)

Tulevaisuuskuva

Myyrmäki kansainvälistyy, nuortuu ja ottaa paikkansa pääkaupunkiseudun urbaanin kulttuurin tyyssijana. Katutaide, 

runsas kulttuuritarjonta ja vilkas asukastoiminta yhdessä uuden avantgarde-arkkitehtuurin ja vanhan rakennuskannan 

kanssa muodostavat värikkään kokonaisuuden. Myyrmäkeen on luotu koko Helsingin seudun katutaidetoiminnan 

päämaja. Artsi säilyy Myyrmäessä ja aseman ympäristöä vahvistetaan taideteemalla. Myyrmäki-talo uudistetaan: 

alimpaan kerrokseen sijoitetaan asukas- ja taiteilijatiloja (gallerioita/studioita), ylempiin kirjasto ja Artsi-taidemuseo. 

Vieressä sijaitsevat taiteilijaresidenssi ja taidehotelli. Alue tunnetaan myös vilkkaasta torielämästä ja lukuisista katu- ja 

ruokatapahtumista, kuten jo perinteikkäästä Why so Myrtsistä ja uudemmasta Myyr York Food Carnivalista. 

Myös liikunta- ja harrastemahdollisuudet ovat pääkaupunkiseudun mittakaavassa erinomaiset. Asukasluvun kasvaessa 

myös harrastajamäärät ovat kääntyneet kasvuun ja erityisesti junioritoimintaan on panostettu. Kirkkaimpana tähtenä on 

laajennetussa Myyrmäen jäähallissa toimiva ”NHL-akatemia”, joka tuottaa tasaisesti kärkivarauksia NHL:ään. 

Myyrmäessä kulkeva automaattibussi tukee alueen sisäisiä liikenneyhteyksiä; bussi kulkee asema-Metropolia-

urheilupuisto-akselilla non-stop. Isot toimistorakennukset ovat keskittyneet ympäröiviin kaupunginosiin, joihin on hyvät 

kevyen ja julkisen liikenteen yhteydet Myyrmäestä. Työnteon paikkariippumattomuuden lisääntyessä lukuisat coworking-

tilat palvelevat sekä paikallisia etätyötä tekeviä että kansainvälisiä liikematkaajia, jotka voivat kätevästi yöpyä 

esimerkiksi urheilupuiston tai muussa kaupunginosan hotellissa. 

Myyrmäki myös houkuttelee startup- ja cleantech-yrityksiä, jotka hyötyvät toimivasta oppilaitosyhteistyöstä ja hyvästä 

saavutettavuudesta. Kaupunki on tarjonnut tilat startup-keskittymälle. Muun muassa Metropolian Urbanfarmlab -konsepti 

on jo johtanut vastuullista ruoantuotantoa mullistaviin innovaatioihin. 

Monipuoliset ravintolapalvelut ja etniset makuelämykset ovat kädenulottuvilla. Paikallisesti tuotettu ruoka palvelee 

kivijalka- ja pop up-ravintoloita, jotka toimivat enenevässä määrin yhteiskeittiöistä. Uudistettu Myyrmanni puolestaan 

tarjoaa viihdettä ja palveluita monipuolisesti. Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan työpaikkojen lisäksi julkinen 

sektori toimii edelleen merkittävänä työllistäjänä alueella.

2030



• Lähdetään kehittämään startup-toimintaa tiivistämällä yhteistyötä 

Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa kehittämällä Metropolian 

yhteyteen startup-keskittymä sekä kehittämällä esimerkiksi 

Virtatalossa startupeille sopivia tiloja.

• Pohdittava myös tarvetta hyödyntää Metropolian viereinen tontti 

startup-kampukseksi sekä co-working-tiloiksi.

• Tilojen tulisi tukea mahdollisuutta tuoda yhteen ideoijat, kehittäjät, 

tekijät ja starttaajat sekä heitä palvelevat toiminnot (esim. 

puhutteleva, maistuva ravintola). Yhteisö on tärkeämpi kuin tila ja 

startup-toiminnan kärjet voidaan rakentaa osin vanhan hyvän 

päälle. Mahdollistetaan myös tuotanto- ja varastotilat startup-

yrityksille.

• Tärkeintä on määrittää mikä on toiminnan tarkoitus; haetaanko 

synergioita muiden toimijoiden kanssa vai yritetäänkö jotain 

alueellisesti ainutlaatuista ja millaista yhteisöä tavoitellaan. 

Korostetaan lentokentän läheisyyttä ja kansainvälisyyttä

• Toimijoiden profilointi: benefit corporations (B-corporations), 

yhteisöt, edullisia tiloja tarvitsevat, kasvuyritykset, hautomot, 

freelancerit
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1. toimenpide-ehdotus: Startup-toiminnan 

kehittäminen yhteistyössä Metropolian kanssa

Toimenpiteen avulla 

tavoitellaan:

• Myyrmäen vahvistamista 

opiskelijoiden kaupunginosana 

ja dynaamisena 

yritysympäristönä

• 150-350 uutta työpaikkaa (IT- ja 

tietointensiiviset alat, 

koulutuspalvelut)

• Elinvoima- ja 

vetovoimaohjelman 

toteuttamista korkean 

osaamisen tuotannon osalta

© leonard_c / iStockphoto

Myhäilevä Myrtsi, maailman iloisin ”hoodi”
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Kuva Vantaan kaupungilta: Myyrmäen kaavarungon päälle on merkitty business-käytävä 

sekä mahdollisia ja tulevaisuudessa tutkittavia alueita työpaikkarakentamiseen.

2. toimenpide-ehdotus: Luodaan Myyrmäkeen 

business-käytävä

Myhäilevä Myrtsi, maailman iloisin ”hoodi”

• Pyritään kohdentamaan toimitila- koulutus- ja muu 

työpaikkarakentaminen ns. business-käytävän varrelle, 

jossa on hyvä saavutettavuus niin autolla kuin julkisilla 

liikennevälineillä (max. 1 km asemalta)

• Mahdollistetaan liiketilarakentaminen ja palveluiden 

kehittäminen business-käytävän välittömään läheisyyteen

• Lisätään näkyvyyttä sisääntuloväylille, esim. “Myyrmäen

business-korttelit” tai “Myyr York business district”

• Toimialojen profilointi: asiantuntijatyö (tietointensiiviset 

palvelut), cleantech, markkinointi, kevytyrittäjät (tarve 

edullisille  toimitiloille), kansainvälistymään pyrkivät 

(lentokentän läheisyys!)

• Tavoitellaan myös muualla Suomessa pääkonttoriaan 

pitävien yritysten sivukonttoreita Myrtsiin

• Mahdollisia tontteja toimitilarakentamiselle: Myyrmäen 

aseman ja bussiterminaalin vieressä sekä Rajatorpantie, 

Jönsaksentien ja Vaskivuorentien varrella

• Työpaikoille tarvitaan rakennusoikeutta arviolta  28 000 - 55 

000 k-m2 

Toimenpiteen avulla tavoitellaan:

• 800-1600 uutta työpaikkaa (75 % IT- ja 

tietointensiiviset alat, palvelut 25 %)

• Yrityksiä mahdollisimman hyvin palvelevaa 

toimi- ja liiketilarakennetta

• Hyvää saavutettavuutta



3. toimenpide-ehdotus: Taiteen ja kulttuurin alojen 

tukeminen

• Myyrmäkeä kehitetään Artsiin tukeutuvien kulttuuritoimintojen 

alueena.

− Artsia kehitetään ja laajennetaan Myyrmäessä

− Keskitetään kulttuuripalveluita Artsin ympärille (esim. 

taidemuseo, taiteilijaresidenssi, taidehotelli) sen ympäristöön 

− Profiloidaan Artsi Vantaan johtavana kulttuurikeskittymänä

− Toiminnan kehittäminen edellyttää tilojen laajentamista ja 

vetovoimaisia näyttelyitä

• Luovien alojen toimijoille ja start-upeille, kuten Myyräncololle, 

pyritään maankäytön suunnittelussa jatkossa tarjoamaan 

toimintamahdollisuuksia

34Kuva: artsimuseo.com

Myhäilevä Myrtsi, maailman iloisin ”hoodi”

Toimenpiteen avulla 

tavoitellaan:

• Tuodaan taide ja kulttuuri 

osaksi kaikkien arkea

• Tilojen tarjoamista luovien 

alojen toimijoille

• Yhteisöllisyyttä ja elävyyttä

• Joitakin kymmeniä uusia 

työpaikkoja



• Alueella asuvat äänestävät 1-3 kertaa vuodessa mihin harrastus-

ja kulttuuritapahtumiin voimavarat kohdistetaan
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4. toimenpide-ehdotus: Osallistuvan budjetoinnin 

käyttöönotto

Toimenpiteen avulla 

tavoitellaan:

• Asukkaiden osallistamista 

asuinalueensa kehittämiseen

• Rahoitetaan asuinalueen 

elävöittämis- ja 

viihtyvyystoimen toteutusta 

(tapahtumat, yrittäjyys ym.)

• Palvelujen monipuolista 

kehittämistä

• Pienyrittäjyyttä

• Elämänlaadun paranemista

Myhäilevä Myrtsi, maailman iloisin ”hoodi”
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* 25 kem2/toimistotyöntekijä sekä kahvilat ja ravintolat; 35 kem2/toimistotyöntekijä kun mukana palveluita sekä muut palvelut; 100 kem2 hotellit. 

Vaikuttavuusanalyysin tarkempi kuvaus lähtöoletuksineen on kuvattu liitteessä 11.

4,813
2,000

6,813

20302017 Uudet työpaikat

55 500 kem2 (*

Toimenpide-ehdotusten tuloksena Myyrmäkeen voitaisiin 

parhaimmillaan luoda 2000 uutta työpaikkaa
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Kulttuuri- ja viihdetoiminta
Ammatill, tieteell. ja teknin. toim

Hallinto- ja tukipalv. liike-eläm.
5%

1%

Majoitus Koulutus

Ansiovero (k€) 6 565

Yhteisövero (k€) 1 695

Yhteensä (k€) 8 259

Arvioitu tilatarve Verovaikutus



9. Tikkurilan kasvuskenaario ja toimenpide-

ehdotukset
Kasvuskenaariot on laadittu 11.10. järjestetyn työpajan tuotosten pohjalta. Työpajassa laadittiin neljä erilaista 

skenaariota (LIITE 2: II.työpajan aineistot). Skenaariotyöskentely palveli ideoinnin työkaluna ja sen pohjalta 

laaditut kasvuskenaariot toimivat keskustelun herättäjänä työskentelyn loppupuolella. Lopullisten 

toimenpidesuositusten valinnassa on painotettu 11.11. poliitikkomessuilta saatuja tuloksia (LIITE 3: III.työpajan

aineistot). 37Photo by Daniel Frese from Pexels
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Kaikki tiet vievät Tikkurilaan

(vireä, urbaani, dynaaminen, käveltävä, palveleva, lentokenttä, jokivarsi, kultturelli, tapahtumarikas)

Skenaarion oletus (kasvu)
Tikkurilan asukasmäärä on kasvanut maltillisesti

(noin 5 % vuosivauhtia), mutta työpaikkojen

lukumäärä erityisesti tietotyön osalta on 

kääntynyt selkeään nousuun. Tikkurilan

keskustassa on kävelyetäisyydellä useita

laadukkaita kivijalkakauppoja ja ravintoloita.

Skenaariot: 1900 ja 2600 uutta työpaikkaa

Kehityspolku
Tikkurilaan on rakennettu runsaasti toimitiloja yritysten tarpeisiin 

sekä luotu joustavia co-working-tiloja yrittäjien ja etätyöläisten 

tarpeisiin. Business-matkailijoiden tarpeisiin vastaavaa 

majoituskapasiteettia on lisätty. Invest in Tikkurila-hankkeella 

saatiin alueelle huomiota sekä tulijoita. Kävelykeskustan 

viihtyvyyteen on panostettu ja kivijalkatilat kukoistavat. 

Tulevaisuuskuva
Tikkurilan rouheus ja rentous kiinnostaa erityisesti IT-alan työntekijöitä. Mielenkiintoa Tikkurilaa kohtaan on nostanut 

erityisesti vuonna 2022 perustettu koodarikoulu Hive Vantaa. Tikkurilaan onkin syntynyt koodareiden klusteri, joka nauttii 

Tikkurilan ravintola- ja viihdepalveluista. Alueelta löytyy useita eritasoisia lounas- sekä illallispaikkoja elokuvateatterin ja

muiden elämyskeskusten ohella. Koodarit on alueelle houkutellut Tikkurilan living lab-luonne – kaupunkitila on 

valjastettu erilaisille urbaaneille kokeiluille yhteistyössä Laurean kanssa. Esimerkiksi yksi kokeellinen kortteli on 

nimeltään ”Alexa” ja siellä mm. katuvalot ja ravintolapalvelut toimivat Alexa by Amazon –laitteella ja 

sovelluksella.Koodarit viihtyvät erityisesti wow-toimitiloissa, jotka tukevat hyvinvointia, kestäviä arvoja ja luovuutta. Start-

up-toimintaa tukee Vantaan start-up-keskus, joka on perustettu Tikkuriin. Laurean kampus tuottaa aloittelevia yrittäjiä 

monipuolisesti eri aloille, joita törmäytetään Tikkurissa. 

Matkailijoille Tikkurilassa on eritasoisten hotellien lisäksi tarjolla kulttuuri- sekä historiallisia elämyksiä erilaisten 

kävelyreittien muodossa. Tikkudou-keskus tarjoaa taide- ja musiikkielämyksiä sisä- ja ulkotiloissa. Joen äärellä on 

mahdollisuus nauttia Allas River Poolista, kanoottivuokrauksesta ja savusaunasta. Majoituskapasiteettia on saatu

lisättyä joustavasti rakennuksilla, jotka toimivat sekä hotelleina että tasokkaiden huoneistojen vuokraajina.

Liiketiloihin on muuttanut nuoria kaupunkilaisia palvelevia liikkeitä ja keskustan ilme on dynaaminen ja nuorekas.

Kevyen liikenteen väylät mahdollistavat viihtyisän ja sujuvan liikkumisen minuuttivuokrattavilla kulkuvälineillä. 

2030



• Luodaan viihtyisät asukaskahvilat ja yhteisölliset tilat sekä 

vapaa-ajan ulkotilat (esim. kaupunkikoriskentät, puistot)

• Huomioidaan kestävyys ja vihreys kaavoituksessa ja 

rakentamisessa; pohditaan, miten vesielementtiä voidaan 

nykyistä paremmin hyödyntää

• Hyödynnetään jokivarren vehreyttä ja viihtyisyyttä 

kaupunkilaisten olohuoneena ja tapahtumapaikkana 

− Tästä on erillinen selvitystyö käynnissä

• Perustetaan joenvarteen vapaa-ajanviettomahdollisuuksia 

(esim. allas / kulttuurisauna / minigolf / kanoottilainaamo / 

kalastus) sekä ravintolapalveluita.

− Esimerkiksi Oulu on päättänyt rakentaa Allas Sea Poolin kaltaisen 

merikylpylän, kiinnostusta myös ulkomailla

− Huom: vaatii investointia kunnallistekniikan rakentamiseen

39Photo by Edgar Colomba from Pexels

1. toimenpide-ehdotus: Tehdään Tikkurilasta 

asukkaiden olohuone

Kaikki tiet vievät Tikkurilaan

Toimenpiteen avulla 

tavoitellaan:

• Asuinalueen elävöittämistä ja 

yhteisöllisyyttä

• Vehreyttä ja viihtyvyyttä

• Elämänlaadun paranemista

• Palvelujen monipuolista 

kehittämistä

• Työllistävä vaikutus on 

minimaalinen 



• Laaditaan Tikkurilalle invest-in-kampanja, jolla houkutellaan 

alueelle määriteltyjen fokusalueiden yrityksiä sekä yksityisiä 

koulutuksentarjoajia (esim. koodari- tai business-koulut).

• Tavoiteltavat toimialat: IT/AI/koodarit, rakennusala, palvelut 

(kauppa, ravintolat, panimot, e-sport), hallinto, 

koulutuksentarjoajat, toimistohotellitoimijat (Regus, Technopolis, 

WeWork, …)

• Kohdennetaan markkinointi voimakkaasti kasvaviin yrityksiin, 

jotka mahdollisesti etsivät uutta sijaintia tai pääkonttoria (esim. 

Wolt)

• Lisäksi alueelle tarvitaan ruoka- ja juomakeskittymä 

palvelemaan työntekijöitä, asukkaita ja matkailijoita sekä 

houkuttelevuutta lisäämään (esim. muutama pienpanimo ja 

ruokaravintolat näitä tukemaan)

• Jätetään tontteja myös toimijoille, jotka haluavat räätälöidä esim. 

pääkonttorinsa täysin omiin tarpeisiinsa.

− Tuetaan kokeilevaa arkkitehtuuria
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2. toimenpide-ehdotus: Laaditaan Tikkurilalle

invest-in-kampanja

Toimenpiteen avulla 

tavoitellaan:

• 1500-2000 uutta työpaikkaa 

Tikkurilaan (IT- ja muut 

tietointensiiviset alat 45 %, hallinto 

20 %, toimistohotellit 25 %, 

yksityiset koulutuksentarjoajat 5 %, 

muut 5 %) sekä 100 uutta 

työpaikkaa 

toimistotyöntekijöille 

kohdennettuihin palveluihin 

(ravintolat, kahvilat, viihde, 

terveyspalvelut)

• 2 uutta pääkonttoria ja 2000-

3000 uutta työpaikkaa niiden 

myötä

• Strategisten ja 

elinvoimaohjelmassa 

asetettujen tavoitteiden 

saavuttaminen

Kaikki tiet vievät Tikkurilaan



• Tiivistetään yhteistyötä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. 

Pohditaan yhteisyössä ammattikorkeakoulujen ja alueella 

sijaitsevien yritysten kanssa toimialafokusta ja markkinoidaan 

aluetta toimialakärjillä.

• Panostetaan peli- ja koodari- sekä ohjelmisto-osaamisen 

klusterin syntymiseen sekä start-up-toiminnan kehittämiseen 

Laurean kanssa.

• Pohditaan yhdessä, miten Tikkurilasta saataisiin kehitettyä 

kampus-tyyppinen alue, jossa opiskelijat viihtyvät.

41Photo by Pixabay from Pexels

3. toimenpide-ehdotus: Start-up-toiminnan 

kehittäminen yhteistyössä Laurean kanssa 

Toimenpiteen avulla 

tavoitellaan:

• Elinvoima- ja 

vetovoimaohjelman 

toteuttamista korkean 

osaamisen tuotannon osalta

• Tikkurilan profiloitumista 

opiskelijakaupunginosaksi

• 200-400 uutta työpaikkaa 
(ohjelmistotuotanto 10 %, 

terveyspalvelut 60 %, muut palvelut 

30 %)

Kaikki tiet vievät Tikkurilaan



• Kehitetään matkailu- ja viihdepalveluita luomalla kiinnostavia 
kulttuurikohteita ja -tapahtumia sekä panostamalla 
majoitusvaihtoehtojen runsauteen

− Suomen matkailu jatkaa kasvuaan – miten lentokentän läpi virtaavista 
matkailijoiden joukoista saataisiin osa Vantaalle?

• Liikematkailijat etsivät laadukkaita hotelleja hyvien kulkuyhteyksien 
ääreltä ja lentokentän läheisyydestä; tällaiset majoitusvaihtoehdot 
puuttuvat Tikkurilasta

− Eri matkailusivustojen perusteella esim. Sokos Hotel Vantaa on vähiten 
arvostettu Vantaalla sijaitsevista neljän tähden hotelleista

• Joustoa tilojenkäyttöön toisivat rakennusten erilaisten 
käyttötarkoitusten mahdollistaminen (esim. samat tilat asunnoiksi ja 
hotellihuoneiksi); huomioitava pidempiaikaisesta asumisesta 
aiheutuvat rajoitteet. 

• Tavoitellaan kulttuurisesti mielenkiintoista kaupunkikeskustaa, 
elävöitetään kaupunkikuvaa Tikkurilan näköisillä 
kulttuurikeskittymillä (esim. Silkkitehdas) ja hyödynnetään joen 
ympäristön potentiaali. Tehdään Silkin alueesta kulttuuri- ja 
elämyskeidas, johon tulee saada laadukkaita ravintoloita ja 
pienpanimoja. 

• Panostetaan Tikkurilan kulttuurikohteiden kehittämiseen
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Photo by anna-m. w. from Pexels

4. toimenpide-ehdotus: Kehitetään matkailu- ja

viihdepalveluita

Toimenpiteen avulla 

tavoitellaan:

• Majoituskapasiteetin 

lisäämistä alueella vieraileville 

liikematkailijoille 

• Turistien houkuttelemista 

Tikkurilaan

• Alueen profiilin kohotusta

• 100 uutta työpaikkaa (viihde ja 

kulttuuri 50 %, hotellit 25 %, 

ravintolat ja kahvilat 25 %)

Kaikki tiet vievät Tikkurilaan
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7,098
2,600

9,698

20302017 Uudet työpaikat

81 600 kem2 (*

Toimenpide-ehdotusten seurauksena Tikkurilaan voitaisiin 

parhaimmillaan luoda 2600 uutta työpaikkaa

21%

17%
16%

15%

Ohjelm, konsult, siihen liitt. toim

Talonrakentaminen0%

Ravitsemistoiminta

Juomien valmistus

3%
Muu palvelutoiminta

4%

3%

Kulttuuri- ja viihdetoiminta

16%

Ammatill, tieteell. ja teknin. toim

Hallinto- ja tukipalv. liike-eläm.

1%
Majoitus

Terveyspalvelut
4%

Koulutus

Ansiovero (k€) 7 399

Yhteisövero (k€) 2 172

Yhteensä (k€) 9 591

Arvioitu tilatarve Verovaikutus

* 25 kem2/toimistotyöntekijä sekä kahvilat ja ravintolat; 35 kem2/toimistotyöntekijä kun mukana palveluita sekä muut palvelut; 100 kem2 hotellit. 

Vaikuttavuusanalyysin tarkempi kuvaus lähtöoletuksineen on kuvattu liitteessä 11.



10. Toimenpide-ehdotukset työpaikkojen 

lisäämiseksi ja kaupunkikeskustan elävöittämiseksi 

molemmissa kaupunkikeskustoissa 
Toimenpide-ehdotuksia on koottu ja työstetty koko työskentelyn ajan. Tässä esitellyt toimenpide-ehdotukset ovat 

nousseet esille useissa eri yhteyksissä. Muut mahdolliset toimenpide-ehdotukset on listattu Liitteessä 4.
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Photo by Visual Tag Mx from Pexels



• Osana Vantaan kaupungin viestinnän kehittämistä ja kiinteänä osana alueiden kehittämistä tulisi 

tavoitteellisesti viestiä mm. seuraavista näkökulmista: 

− Yrityksille: kampukset (Metropolia ja Laurea); käytettävissä olevien toimitilojen esittely; yritystonttien esittely

− Nykyisille ja tuleville asukkaille: paikalliset hankkeet; paikallinen värikkyys ja monikulttuurisuus; tapahtumista 

kertominen; tuleva kehitys, kehityshankkeet ja etenemisen seuranta; opiskelumahdollisuudet, kulttuuritarjonta 

− Matkailijoille: tapahtumat, historialliset kohteet, pakettiretket alueille

• Osana viestinnän kehittämistä luodaan toimintatapa keskellä kaupunkia suoritettavien rakennustöiden 

osalta: miten rakennustyöt vaikuttaisivat mahdollisimman vähän ohikulkijoihin (kulkureitit, visuaalisuus, 

tiedotus, tulevat rakennuskohteet ja remontit). 

45Photo by Pixabay from Pexels

1. toimenpide-ehdotus: Viestintään panostaminen 

siirtymäajaksi vuoteen 2030



• Luodaan kaupunginosille omaleimaiset, koko kaupungin visiota tukevat brändit 

ja toteutetaan brändikampanja, jonka tuotoksia voidaan hyödyntää myös 

alueen markkinoinnissa yrityksille ja tuleville asukkaille

− Tikkurilassa avainsanoja ovat: vireä, urbaani, dynaaminen, käveltävä, palveleva, 

lentokenttä, jokivarsi

− Myyrmäessä avainsanoja ovat: luova, värikäs, omaperäinen, yhteisöllinen, juureva

− Tuodaan esille, mitä kaupunginosissa tehdään tai mitä sinne tullaan tekemään (esim. 

tuotetaan Suomen parhaita ohjelmisto-osaajia, ollaan luovia, nautitaan hyvästä & 

vastuullisesti tuotetusta ruoasta, ollaan teknologian kärkijoukoissa, jne.)

• Laaditaan markkinointisuunnitelma osana viestinnän kehittämistä ja 

aluebrändien hyödyntämiseksi

− Markkinointisuunnitelma tukee kaupunginosakohtaisten toimenpide-ehdotusten 

toteutusta.

• Parannetaan aluemarkkinointia korostamalla molempien alueiden keskeistä 

sijaintia, saavutettavuutta kaikilla kulkumuodoilla ja lentokentän läheisyyttä

• Lisäksi tuodaan nykyistä paremmin esille Tikkurilan nopeat raideyhteydet 

kaikkialle Suomeen ja Venäjälle

• Lisätään Myyrmäen näkyvyyttä pääteiltä (Hämeenlinnanväylä, Kehä III ja 

Vihdintie)
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Photos by Tommy Jepsen and Mantas Sinkevičius from Pexels

2. toimenpide-ehdotus: Kaupunginosien brändääminen

ja markkinointisuunnitelman laatiminen



• Laadukkaat brändit vaativat laadukkaan toimintaympäristön; 

laatuohjelmalla tuetaan laadukkaan toimintaympäristön 

syntymistä.

• Laaditaan tavoitteellinen laatuohjelma, jossa määritellään se 

kaupunkikuvan taso, jonne tähdätään. Laaditaan selkeä 

toimenpideohjelma laatutavoitteisiin pääsemiseksi. 

− Hyödynnetään esimerkiksi ISO 37120:2018 Sustainable cities and 

communities — Indicators for city services and quality of life

− Bechmark kohde: Helsingin kaupunki

47Photo: © OlgaNik / iStockphoto

3. toimenpide-ehdotus: Laatuohjelma laadukkaan 

kaupunkiympäristön luomiseksi

City indicators cover:

• Economy

• Education

• Energy

• Environment and climate change

• Finance

• Governance

• Health

• Housing

• Population and social conditions

• Recreation

• Safety

• Solid waste

• Sport and culture

• Telecommunication

• Transportation

• Urban/local agricultire and food security

• Urban planning

• Waste water

• Water



• Hyödynnetään radan molemmat puolet erityisesti toimitilarakentamisessa. Toimitilojen sijainti radan 
läheisyydessä tuo yrityksille haluttua näkyvyyttä.

• Huolehditaan siitä, että työpaikkarakennuksissa tai niiden lähituntumassa on elämää ja palveluita (esim. 
kauppoja, parturi-kampaamo, kuntosali, noutoruokapalvelu). Mahdollistetaan sujuva liikkuminen kävellen 
keskusta-alueella. 

• Ohjataan voimakkaammin liiketoiminnan sijoittumista. Mahdollistetaan (toimi)tilojen väliaikaiskäyttö. 
Osoitetaan paikat tietyille yritystoiminnoille.

− Esimerkki Helsingin kaupungin strategiasta: ”Julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja 
kansalaistoimintaan helpotetaan ja kaupunki pyrkii edistämään myös vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin 
omistuksessa olevien tilojen käyttöä.”

• Epävarmaan tulevaisuuteen voidaan varautua mahdollistamalla tai vaatimalla muuntojoustavuutta ja eri 
toimintojen (asuminen, palvelut, työ) sekoittumista keskustakortteleissa. Niin elämäntilanteet kuin 
työskentelyolosuhteetkin vaativat yhä enemmän joustoa ja tiloilta vaaditaan muunneltavuutta, 
monikäyttöisyyttä, laajentamis- tai tiivistämismahdollisuutta ja jaettavuutta. 

• Mahdollistetaan ja etsitään keinoja sijoittaa kohtuuhintaisia toimistohotelleja ja co-workingtiloja keskustoihin. 
Epätyypillisen (projektifokusoituneen) työn lisääntyessä yritykset etsivät joustavia tilankäyttöratkaisuja ja 
muiden kanssa jaettavia tiloja (esim. neuvotteluhuoneet). 

− Voisiko kaupunki ottaa aktiivisen roolin toimitilojen hallinnassa ja omistuksessa, esimerkiksi start up-keskittymien 
luomisessa? 

− Toimintamalli: kaupunki omistaa tontin ja rakennuksen, mutta toimintaa pyörittää yritys, joka huolehtii myös huollosta ja 
korjauksista (esimerkiksi Kaapelitehtaalla kiinteistöyhtiö sai käyttää tonttia lainan vakuutena).
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4. toimenpide-ehdotus: Kaavoituksen ja 

maankäytön keinot



• Perustetaan / palkataan Vantaalle yritysluotsi/yritysluotseja. Luotsi ennakoi, viestii ja markkinoi, tuntee 

alueen ja saatavilla olevat toimitilat/tontit, jalkautuu ja verkostoituu, kokoaa sidosryhmiä, välittää tietoa. 

• Yritysluotsina toimiminen edellyttää fyysistä läsnäoloa ja riittävää mandaattia; ei juoksupoika vaan 

johtaja, jolla tulostavoitteet ja seuranta. 

− Input ja insight kaupungille sekä kaupungilta yritysluotsille

− Digitaalinen työkalu tueksi

49Photo by mentatdgt from Pexels

5. toimenpide-ehdotus: Tuetaan yritysten ja 

yrittäjien sijoittumisen sujuvuutta Vantaalle



• Selvitystyön aikana Myyrmäen ja Tikkurilan kaupunginosien potentiaali on noussut selkeästi esille. Molemmat 

kaupunginosat ovat saavuttavuudeltaan erinomaisia ja niillä on tarjota hyvän elämän edellytykset, 

monipuolista asuntokantaa sekä luontoarvoja. Molemmilla kaupunginosilla on mielenkiintoinen historia, jota 

voitaisiin nykyistä enemmän hyödyntää kehittämisen näkökulmina (mm. paikan- ja talonnimet, 

kulttuuritarjonta) sekä modernisoida vanhaa vaalien, mikä auttaa vahvistamaan alueiden identiteettiä.

• Tikkurilan ehdoton valttikortti on erinomainen näkyvyys pääradan varressa. Näkyvyyden ja saavutettavuuden 

ansiosta Tikkurilalla on kaikki edellytykset houkutella yrityksiä sijoittumaan Tikkurilaan, erityisesti 

radanvarteen. Lisäksi houkuttelevuutta on suositeltavaa tukea laadukkaita palveluja kehittämällä. Niin 

asukkaat kuin työntekijätkin viihtyvät kaupunginosassa, jos käveltävällä etäisyydellä on tarjolla ravintola-, 

kulttuuri- ja viihdepalveluita sekä harrastusmahdollisuuksia. Yhteistyössä Laurean sekä alueen yritysten 

kanssa voitaisiin tunnistaa potentiaalisimman toimialakärjet, joihin panostaa.

• Myyrmäessä on värikäs kaupunkikulttuuri, johon kannattaa jatkossakin panostaa. Alueen nykyistä selkeämpi 

brändääminen tukisi yritysten houkuttelua alueelle, mutta edellyttää myös tulevaisuudessa yhä enemmän 

joustavuutta vaativiin tarpeisiin soveltuvaa liike- ja toimitilatarjontaa. Myyrmäellä on potentiaalia kehittyä 

kosmopoliittien milleniaalien tukikohdaksi, joka tarjoaisi co-working-tilojen ja kahviloiden lisäksi urbaanin 

väestönsä vaatimat palvelut, mutta myös luonnonrauhaa ja harrastusmahdollisuuksia.

• Kaupunginosien elävöittämis- ja työpaikkojen lisäämistoimet edellyttävät kaupungilta määrätietoista ja  

pitkäjänteistä panostusta (resurssit, rahoitus, kaavoitus jne.). Yksittäisillä toimilla ei onnistuta luomaan 

merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen verrattuna.
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10. Suositukset
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