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Myyrmäen kaavarunko tiivistää ja korottaa





Poistuvaa (purettavaksi ehdotettua tai jo hyväksyttyä)
liike- ja toimitilaa on n. 50 000 k-m2. 

Tilalle esitetään pääosin asumista , mutta myös liike-, toimi-
ja palvelutilaa.  

Myyrmäen kaavarungossa liike-, teollisuus- ja 
toimistorakennusten kerrosalaa/ potentiaalia on 
n. 180 000 k-m2.

Asemakaavamuutoksilla lisää asumista



Kaavarunko mahdollistaa uutta toimi- ja liiketilaa

Business käytävä (Gaian toimenpide) ja sen varren 
potentiaalista. 

Myyrmäessä on tilaa uudelle toimi- ja liiketilalle ja hybridikortteleille.

?

hybridikortteleita

Business käytävä 



Vahvistuvia yhteyksiä?:
• Business-käytävän jatke Espooseen 
• Hämeenlinnanväylän Kuninkaantammen liittymä



Uuden linjaston tuloksena 

Myyrmäestä tulee

5 runkobussilinjan ja

Kehäradan risteysasema



Vireät keskustat selvitystyön toimenpiteet 4+5 
(Myymäki)

1. Startup-toiminnan kehittäminen yhteistyössä Metropolian kanssa
• benefit corporations (B-corporations), yhteisöt, edullisia tiloja tarvitsevat (!), kasvuyritykset, 

hautomot, freelancerit

2. Luodaan Myyrmäkeen business-käytävä / hub

3. Taiteen ja kulttuurin alojen tukeminen
• Myyrmäkeä kehitetään Artsiin tukeutuvien kulttuuritoimintojen alueena.

• Luovien alojen toimijoiden ja start-up:ien, kuten Myyräncolon toimintamahdollisuudet

4. Osallistuvan budjetoinnin käyttöönotto 

Gaia ConsultingTilantarve: 55 500 kem2, verovaikutus: +8,3 M€



Vireät keskustat selvitystyön toimenpiteet
yhteiset

1. Viestintään panostaminen siirtymäajaksi vuoteen 2030

2. Kaupunginosien brändääminen ja markkinointisuunnitelman laatiminen

3. Laatuohjelma laadukkaan kaupunkiympäristön luomiseksi
• Laadukkaat brändit vaativat laadukkaan toimintaympäristön!

4. Karan (kaavoituksen, kiinteistöt ja asumisen) keinot
• Hyödynnetään radan molemmat puolet erityisesti toimitilarakentamisessa > näkyvyyttä.

• Työpaikkarakennuksissa tai niiden lähituntumassa on elämää ja palveluita. 

• Mahdollistetaan sujuva liikkuminen kävellen keskusta-alueella. 

• Ohjataan voimakkaammin liiketoiminnan sijoittumista. Mahdollistetaan (toimi)tilojen väliaikaiskäyttö. 

• Osoitetaan paikat tietyille yritystoiminnoille.

• Epävarmaan tulevaisuuteen voidaan varautua mahdollistamalla tai vaatimalla muuntojoustavuutta ja eri 

• Toimintojen (asuminen, palvelut, työ) sekoittumista keskustakortteleissa. 

• Voisiko kaupunki ottaa aktiivisen roolin toimitilojen hallinnassa ja omistuksessa, esim. start up-keskittymien 
luomisessa?

5. Tuetaan yritysten ja yrittäjien sijoittumisen sujuvuutta Vantaalle Gaia Consulting



Vireät keskustat selvitystyön suositukset
• Myyrmäen vahvuudet: saavuttavuudeltaan erinomainen, hyvän elämän edellytykset, monipuolinen 

asuntokanta, luontoarvoja, mielenkiintoinen historia, jota voitaisiin nykyistä enemmän hyödyntää 
kehittämisen näkökulmina sekä modernisoida vanhaa vaalien, mikä auttaa vahvistamaan alueen 
identiteettiä.

• 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.



Mitä Sinä tekisit?

Mihin sijoittuu houkuttelevat työpaikat?
Millaisia ne ovat?
Miten ne syntyvät Myyrmäkeen?

Artsi, mistä minä sinut löydän tulevaisuudessa?

Entä missä tapaan myyrmäkeläisiä, minne menen harrastuksiin?


