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1. Johdanto
MYYRMÄKI-liike haluaa esittää Myyrmäen keskustan kilpailutöiden
johdosta huomioon otettavaksi seuraavan kommentoinnin. Emme
halua emmekä kykene määrittelemään mitään ehdotuksista selvästi
muita paremmaksi. Mielummin lähestymme kilpailutöiden arviointia hieman laajemmin koko Myyrmäen keskusta-alueen kehittämisen näkökulmasta. Varsinaisesti kilpailutöitä koskevat kommentit
löytyvät kohdasta kuusi.
Olisimme pitäneet parempana mikäli käynnistymässä olevan Myyrmäen kehityskuvan laadinnassa olisi edetty ennen kilpailun ratkaisemista. Tällöin kilpailutöitä olisi kyetty arvioimaan osana laajempaa
kokonaisuutta. Toivomme että tämä näkökulma kyetään pitämään
myös nykytilanteessa esillä.
Olemme jättäneet tässä kommentoinnissa monet esityksissä esille
nostetut pienet yksityiskohdat esimerkiksi valaistuksen, piharakenteiden, istutusten laadun ja yksityiskohtaisen sijoittelun osalta
pienemmälle huomiolle, koska kyseisen kaltaiset yksityiskohdat
ovat säädettävissä kaikkien esitysten osalta mahdollisen jatkosuunnittelun puitteissa. Kilpailussa päähuomio tulisi kiinnittää esitettyyn
perusratkaisuun.
MYYRMÄKI-liikkeen kommentit on laadittu lähinnä kaupunkikuvan
ja julkisen kaupunkitilan toiminnallisuuden näkökulmasta. Ehdotetut energiaratkaisut aurinkopaneleineen, hulevesiratkaisut ja viher-2-

katot ovat kaikki kannatettavia, mutta emme ole tässä yhteydessä
erityisemmin paneutuneet niihin. Myyrmäen keskustakorttelin tulisi
kuitenkin olla myös näistä lähtökohdista edelläkävijä.
Toteutusvaiheessa tulee myös pitää kiinni siitä, ettei valittua esitystä
karsita liian keskinkertaiseksi.
Myyrmäestä on ennustettu eräänlaista lähiövyöhykkeen omaleimaista trendialuetta. Tästä mielikuvasta kannattaa pitää kiinni ja sitä
kannattaa tukea. Myyrmäestä on mahdollista rakentaa nuoria edelläkävijäperheitä kiinnostava alue.
Keskustakilpailun ratkaisun tulisi olla riittävän kunnianhimoinen sillä
tässä yhteydessä määritellään pitkälti keskustan ilme seuraavaksi 50
- 100 vuodeksi. Huonoa tai keskinkertaista ratkaisua ei tulisi valita,
vaikka se lyhyellä tähtäimellä näyttäisi taloudellisesti järkevimmältä.
Myyrmäen keskustan tulisi olla merkityksensä puolesta rinnastettavissa Helsingin Kalasatamaan tai Keski-Pasilaan.
Esitämmekin harkittavaksi olisiko kilpailua syytä jatkaa niin, että
esimerkiksi kolmen parhaimmaksi arvioidun esityksen tekijöitä
pyydetään kehittämään suunnitelmiaan edelleen kunnianhimoisempaan suuntaan.

2. Myyrmäki aluekeskuksena
Myyrmäen suuralueella asuu yli 52 951 asukasta ja itse kaupunginosassa
15 884 asukasta. Myyrmäki ja Martinlaakso 11 847 asukkaalla ovat Vantaan kaksi suurinta kaupunginosaa ja Myyrmäki on suuralueista ylivoimaisesti väkirikkain.
Myyrmäki on myös yksi Helsingin seudun aluekeskuksista, jonka vaikutusalueeseen voidaan katsoa kuuluvan koko Länsi-Vantaa Ylästö
mukaan lukien, Helsingin puolelta Hakuninmaa, Kannelmäki, Konala,
Malminkartano ja Pohjois-Haaga, Pohjois-Espoo, Laaksolahti, Lintuvaara
sekä Klaukkala Nurmijärveltä. Vaikutusalueella asuu noin 100 000 ihmistä.
Lähimmät muut aluekeskukset ovat Leppävaara Espoossa, Malmi Helsingissä sekä Tikkurila Vantaalla. Muiden aluekeskusten tavoin Myyrmäki
tukeutuu Helsingin kantakaupunkiin. Tikkurila on Vantaan hallinnollinen
keskus, mutta sinne lähdetään vartavasten toimittamaan jotakin asiaa
tai osallistumaan tiettyyn tapahtumaan. Mikäli Myyrmäestä lähdetään
ilman ennalta laadittua suunnitelmaa alueen ulkopuolelle ostoksille tai
vapaa-aikaa viettämään, matka suuntautuu pääsääntöisesti Helsingin
keskustaan, joka on myös nopeammin saavutettavissa.
Kivistön suuralueen rakentuminen vahvistaa Myyrmäen merkitystä kattavien palveluiden rakentuessa uudelle alueelle viiveellä. Ensimmäiset
5 - 10 vuotta kivistöläiset joutuvat hakemaan merkittävän osan kaupallisista-, julkisista sekä vapaa-ajan palveluista muualta. Myyrmäen merkitys
kivistöläisille korostuu erityisesti julkisissa palveluissa sekä vapaa-ajan
palveluissa, mutta myös helposti junalla saavutettavissa kaupallisissa
palveluissa.
Myyrmäen keskustan merkitystä korostaa myös uudet Kuninkaantammen ja Honkasuon alueet Helsingin puolella. Vaikka Helsinki pyrkisi
tuottamana itse näiden alueiden tarvitsemat julkiset palvelut, kaupallisten palveluiden sekä vapaa-ajan palveluiden osalta Myyrmäki on helpoin
valinta.
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3. Myyrmäen nykyisiä vetovoimatekijöitä

Monipuolinen asuntokanta
Myyrmäkeä on rakennettu yhtäjaksoisesti liki 50 vuoden ajan vuodesta 1969 ja olemassa olevien suunnitelmien pohjalta rakentaminen jatkuu
ainakin 2020 luvulle. Tämän ansiosta alueelle on syntynyt monipuolinen
asuntorakenne, joka pitää sisällään eri ikäisiä, kokoisia ja hintaisia asuntoja.
Alueella on sekoittunut myös eri tyyppinen vuokra-asuminen, muu yhteiskunnan tukema asuminen sekä omistusasunnot. Runsaan asuntokantansa ansiosta alueelta on jatkuvasti löydettävissä vapaita asuntoja erilaisiin
tarpeisiin.

pääradan varresta vajaat puoli tuntia. Alue sijoittuu Hämeenlinnanväylän
ja Vihdintien väliin Kehä III:n eteläpuolelle.

Erinomaiset liikenneyhteydet ja sijoittuminen uudelle
joukkoliikenteen B -vyöhykkeelle.

Myyrmäestä löytyvät erinomaiset kevyen liikenteen väylät ja kaupunginosan laidasta laitaan voi liikkua joutumatta ylittämään suuria liikenneväyliä. Myyrmäen halki kulkee vilkas Myyrmäenraitin kävelykatu joka
kokoaa kulkioita niin Myyrmäen oppilaitoksiin, asemalle kuin Myyrmäen
keskustan kaupallisiin palveluihin.

Myyrmäkeen on erinomaiset liikenneyhteydet. Matka junalla Helsingin
keskustasta tai lentokentältä kestää hieman runsaan vartin ja Tikkurilasta

HSL:n tariffiuudistuksen myötä matkat Myyrmäestä niin Helsingin keskustaan kuin Tikkurilaan voi tehdä halvimmalla kahden vyöhykkeen
lipulla. Tämä vahvistaa Myyrmäen vetovoimaa erityisesti nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa ja voi tehdä tehdä alueesta kaupan ja yritysten
silmissä kiinnostavamman sijoittumisalueen.
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Kaupalliset palvelut
Myyrmäen kaupalliset palvelut ovat nykyisin keskittyneet pitkälti Myyrmäen aseman
ympäristöön. Valtaosa Uomatien ja Virtatien varteen sekä radan itäpuolelle 1970-luvuilla syntyneistä päivittäistavarakaupoista lopettivat toimintansa siinä vaiheessa kun
Isomyyrin kauppakeskus (1987) ja Myyrmanni (1994) valmistuivat.
Kävellen tai kevyellä liikenteellä saapuvien asiakkaiden suhteellinen osuus on Myyrmannissa suurin verrattuna muihin Helsingin seudun kauppakeskuksiin. Tämä kertoo
välittömästi aseman vieressä ja asutuksen keskellä sijaitsevan kauppakeskuksen oikeasta sijainnista suhteessa paikallisiin asukkaisiin, mutta ehkä myös kauppakeskuksen
seudullisen vetovoiman puutteesta.
Jalan ja kevuellä liikenteellä tapahtuva asiointi tukee myös kauppakeskuksen ympäristössä sijaitsevaa kivijalkakauppaa. Kiinteistöjen kivijaloissa sijaitsevien liiketilojen
vuokrausaste onkin Myyrmäen eteläosissa liki 100 %.
Torikauppiaat pitävät Myyrmannin edustalla sijaitsevaa Paalutoria Helsingin seudun
kolmanneksi toimivimpana torikaupan paikkana Helsingin kauppatorin sekä Hakaniemen torin jälkeen. Torilla on laaja valikoima kalakauppiaita lukuunottamatta ja onpa
siellä vieraillut myös Helsingissä mainetta niittäneitä ruokarekkoja.

Koulutustarjonta
Myyrmäessä on monipuolinen koulutustarjonta. Peruskoulun lisäksi Myyrmäestä
löytyy maamme huippuihin lukeutuva Vaskivuoren musiikki- ja tanssilukio sekä naapurikaupunginosassa sijaitseva Martinlaakson lukio. Vaskivuoresta on noussut monia
musiikkimaailman eturivin tähtiä.
Varian Ojahaan toimipisteessä voi opiskella sähkö-, elintarvike-, matkailu- sekä sosiaali- ja terveysalan ammattitutkintoihin. Martinlaaksossa sijaitseva Mercuria Kauppiaiden kauppaoppilaitos kouluttaa monipuolisesti kaupalliselle alalle.
Metropolia ammattikorkeakoulu on keskittämässä toimintaansa muutamalle kampukselle. Myyrmäkeen syntyy jopa 4 500 opiskelijan kampus jonne keskitetään talouden ja
tekniikan opetusta.

Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet
Myyrmäestä löytyy erinomaiset liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet. Aluetta reunustaa
Mätäojanlaakson viheralue sekä Raappavuoren ulkoilumaastot. Yhteydet Helsingin
keskuspuistoon sekä Petikon ulkoilualueelle ovat myös hyvät. Noin puolentoista
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kilometrin etäisyydellä Myyrmäen keskustasta sijaitsee Vetokannaksen
maauimala.
Myös sisäliikuntamahdollisuudet ovat hyvät. Myyrmäessä ja Martinlaaksossa sijaitsee 2 uimahallia, Myyrmäen urheilupuistossa 2 jäähallia, sisäpalloiluhalli, jalkapallohalli, jalkapallostadion sekä urheilukenttä. Myyrmäestä on noussut muun muassa lukuisia NHL pelaajia.

Kulttuuripalvelut
Alueelta löytyy myös monipuoliset kulttuuripalvelut. Myyrmäessä sijaitseva Vantaan Taidemuseo on lähiösijaintinsa puolesta ainutlaatuinen
kohde. Myöskään omaa elokuvateatteria ei Myyrmäen lisäksi löydy kovin
monesta lähiöstä. Martinlaaksossa sijaitsee liki 500 paikkainen Martinus-konserttisali, jonka lisäksi Energia-areenaa voidaan käyttää isompien
kulttuuritapahtumien estradina.

Kupliva kaupunkikulttuuri ja omaleimaisuus
Helsingin Sanomat julkaisi 30.11.2014 artikkelin Helsingin seudun alueista joiden vetovoima on nousussa. Alueista 4 oli Espoossa, 13 Helsingissä
ja 5 Vantaalla. Myyrmäki oli Helsingin kantakaupungin ulkopuolisista
kohteista ainoa, jossa vetovoimaa kasvatti täydennysrakentamisen sekä
parantuneiden liikenneyhteyksien lisäksi kaupunkikulttuuri.
Musiikilla ja katutaiteella on pitkät perinteet Myyrmäessä. Vaskivuoren
musiikkilukion edeltäjän Myyrmäen yhteiskoulun kellarissa syntyi jo
70-luvulla Agentsin kaltaisia rock-yhtyeitä. Alueen omalla festarilla kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina järjestettävällä Louhela Jam -tapahtumalla on yli 20 vuoden perinteet. Väliaikaistilana toimiva Myyrmäen
monttu on mahdollistanut useiden uusien tapahtumien synnyn.
Ensimmäiset graffitit Myyrmäkeen maalattiin 1980- ja 90- luvuilla, jolloin
paikallisten koulujen oppilaat maalasivat Myyrmäenraitin alikulkutunnelit Virtatien ja Vaskivuorentien kohdalla. Nykyisin Myyrmäestä löytyy liki
parikymmentä maalattua alikulkutunnelia sekä Helsingin seudun toiseksi
pisin avoin graffitiseinä.
Myyrmäen asema on myös ainutlaatuinen taideasemakokonaisuus.
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4. Myyrmäen muutostekijöitä
Kehärata ja uudet alueet
Kesällä 2015 avattu kehärata kytkee Myyrmäen Kivistön uuteen asuinalueeseen, lentoasemaan sekä Tikkurilaan. Kivistön asukkaat joutuvat
ensimmäisen 5 - 10 vuoden aikana hakemaan suuren osan palveluistaan
Myyrmäestä mikä kasvattaa kaupallisten palveluiden sekä vapaa-ajan
palveluiden asiakaspotentiaalia Myyrmäessä. Vastaava vaikutus on Helsingin puolelle rakennettavilla kokoluokaltaan pienemmillä Kuninkaantammen ja Honkasuon alueilla, jotka tukeutuvat luonnostaan Myyrmäkeen.
Lentokenttäyhteys avaa uusia mahdollisuuksia erityisesti matkailun
alueella, kun Myyrmäen katutaidekaupunginosaa sekä Vantaan Taidemuseota voidaan merkkinoida uudella tavalla lentomatkustajille. Huomionarvoista on myös että Paalutorille sijoittuvasta Hotellista on mahdollista
kulkea lentoaseman lähtöportille ajallisesti nopeammin kuin Flamingon
hotellista. Mutkaton yhteys lentoasemalle synnyttää varmaan uutta ky-

syntää myös Myyrmäen asuntomarkkinoille alueella jossa palvelut
ovat jo olemassa.
pahtumaan sukupolvenvaihdos, jota vauhdittaa opiskelijoiden määrän
kasvu Metropolian kampuksen myötä.

Metropolia ammattikorkeakoulun kampus
Metropolia ammattikorkeakoulu keskittää toimintansa neljään
kampukseen, joista Myyrmäkeen sijoittuisi opiskelijoiden määrältä
toiseksi suurin liki 4 500 opiskelijan kampus. Korkeakouluopiskelijoiden kolminkertaistuminen tulee näkymään Myyrmäen katukuvassa, palveluiden käytössä sekä pienten asuntojen kysynnässä.
Ammattikorkeakoulu mahdollistaa myös erilaista startu yritystoimintaa sekä yrityshautomotoimintaa.

Ikärakenne
Myyrmäen nykyisessä ikärakenteessa yli 65 vuotiaiden osuus on
keskimääräistä suurempi. Alueella tulee lähitulevaisuudessa ta-

Myyrmäen omaleimaisuuden vahvistuminen lisää kiinnostusta nuorempien muuttajien keskuudessa. Monet Myyrmäestä ensimmäisten
opiskeluvuosien myötä pois muuttaneet palaavat perheen perustamisen jälkeen takaisin kotiseudulleen.
Myös uudisrakentaminen on omiaan nuorentamaan ikärakennetta.

Asuntokanta
Myyrmäen asuntokannassa on keskimääräistä enemmän pieniä yksiöitä ja kaksioita. Yhdessä opiskelijoiden määrän lisääntymisen kanssa
tämä saattaa vauhdittaa sukupolvenvaihdosta.
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5. Myyrmäen kehityshaasteita

Kaupalliset palvelut
Myyrmäen kaupalliset palvelut ovat keskittyneet kahteen aseman
lähistöllä sijaitsevaan kauppakeskukseen. Kauppakeskuksissa liikkeiden vaihtuvuus on ollut silmämääräisesti arvioiden keskimääräistä suurempaa. Myyrmanni on menettänyt vetovoimaa suhteessa
lähiseudun muihin kauppakeskuksiin Jumboon, Selloon ja Kaareen.
Osaltaan tämä on seurausta siitä, että kauppakeskus ei ole kyennyt
uudistumaan samassa tahdissa kun lähistölle on noussut uusia suurempia kauppakeskuksia. Myyrmannin ongelmana on myös kauppakeskuksen rakentuminen yhden ison ankkuriliikkeen (Citymarket) ympärille. Asukkaat ovat kokeneet että päivittäistavarakaupan
kilpailun puute on vaikuttanut hintatasoon ja valikoimiin.
Myyrmanni sekä vanha IsoMyyrin kauppakeskus eivät sijaitse riittävän lähekkäin, jotta ne voisivat aidosti tukea toisiaan. Toisaalta

muutaman sadan metrin päässä sijaitseva IsoMyyri on liian lähellä
kyetäkseen profiloitumaan itsenäisenä kauppapaikkana. Myyrmäessä olisi ehkä viisaampaa keskittää kauppakeskusmuotoinen
toiminta yhteen keskukseen, jota laajennettaisiin toisella päivittäistavarakaupan yksiköllä riittävän kilpailun saamiseksi. Näin
torjuttaisiin yksityisautoilla lähistön muihin kauppakeskuksiin
tapahtuvaa ostosmatkailua ja pidettäisiin Myyrmäen kaupalliset
palvelut elinvoimaisina. Toistaiseksi laajenemisvaran muodostaa
vielä vanha terveysaseman tontti sekä Myyrmannin ja Rajatorpantien väliin jäävä torialue.
Myyrmannin ympärille on jo nyt syntynyt elävä kivijalka- ja torikaupan vyöhyke jossa kivijalkatilojen vuokrausaste on liki sata
prosenttia. Kauppakeskuksen vetovoiman kasvu vahvistaisi osaltaan kivijalkamyymälöiden elinvoimaa niin, että kivijalkatilan
määrää olisi mahdollista lisätä radikaalisti keskustan uusissa kaa-8-

varatkaisuissa (kilpailualue, Jönsaksentien varren pysäköintialueet sekä
mahdollisesti myös vanhusten palvelukeskus). Toisaalta mikäli Myyrmanni ei kykene uudistumaan on olemassa konkreettinen uhka myös
kivijalkakaupan menestymismahdollisuuksien hiipumisesta asiakasvirtojen vähenemisen seurauksena.
Uusien kivijalkatilojen osalta on syytä selvittää olisiko niiden hallinnointia- ja vuokrausta mahdollista hoitaa keskitetysti kauppakeskusten tapaan. Malli mahdollistaisi myös tehokkaan yhteismarkkinoinnin.
Keskitetyt hallinnoinnin kääntöpuolena saattaa tosin olla vuokratason
kohoaminen.
Vanhan IsoMyyrin kauppakeskuksen tulevaisuus kannattaa ottaa harkintaan. Myyrmäessä tuskin on kysyntää toiselle kauppakeskusmuotoiselle kiinteistölle. IsoMyyrin kolmannessa kerroksessa sijaitsee jo
nyt kaupungin nuoriso- ja asukastiloja. Yksi mahdollisuus olisi muuttaa
kiinteistö kokonaisuudessaan asukas- ja kulttuuritaloksi josta löytyisi eri
tyyppisiä asukas-, konsertti-, näyttely- ja teatteritiloja. Toinen vaihtoehto olisi purkaa nykyinen kauppakeskus ja miettiä tontin käyttö uudelleen esimerkiksi asunto- tai hotellikäyttöön. Molemmissa vaihtoehdoissa kivijalat on syytä säilyttää myymälätiloina.
Mikäli päädytään ensimmäiseen vaihtoehtoon, työnjakoa Myyrmäkitalon kanssa tulisi selkeyttää. Kirjastolla olisi mahdollisuus saada isommat
tilat Isomyyrin katutasosta. Samoin nuorisotilat olisi mahdollista sijoittaa katutasoon joko IsoMyyrissä tai Myyrmäkitalossa. Jossakin vaiheessa oli kaupallisten investoreiden puolelta esillä myös vaihtoehto, jossa
Myyrmäkitalo olisi muutettu ainakin taidemuseon tiloja lukuunottamatta useamman salin multiplex elokuvateatteriksi.
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Työpaikkojen säilyminen
Elävävä kaupunginosa on vireä lähes vuorokauden ympäri. Hyvien kaupallisten palveluiden säilyminen edellyttää säännöllistä
asiakasvirtaa myös päivällä. Tämä ei ole mahdollista, mikäli alue
muuttuu nukkumalähiöksi.
Myyrmäkeen on alun perin 1960-luvulla suunniteltu silloisen
kompaktikaupunki -ajattelun mukaisesti myös runsaasti työpaikkoja. Työpaikkojen myötä myös alueen palveluille löytyy enemmän käyttäjiä. Entisen Imatran Voiman korttelin päärakennusta
lukuunottamatta kaikkia Myyrmäen työpaikkakiinteistöjä uhkaa
purkaminen asuntorakentamisen alta.
Myyrmäessä tulisi jatkossakin sekoittaa eri toimintoja ja säilyttää
riittävä määrä toimitilakiinteistöjä. Myyrmäkeä olisi mahdollisuus
markkinoida toimitiloja etsiville yrityksille alueena jossa on valmiina työvoima, palvelut ja asunnot.
Eri ikäisen kiinteistökannan säilyttäminen turvaa myös sen että
alueelta löytyy startup yrityksille, erilaisille pop up toiminnolle
sekä kansalaisyhteiskunnan käyttöön myös edullisempaa toimitilaa.

Asuntorakentamisen tiivistäminen,
pysäköintipaikat ja liikennealueet
Asuntorakenteen tiivistäminen raideyhteyksien vaikutusalueilla
alkaa tänä päivänä olemaan jo itsestään selvyys. Myyrmäen keskustan ympäristössä on runsaasti pysäköintikenttiä, jotka olisi
mahdollista ottaa tehokkaaseen asuntorakentamiseen.
Myyrmäen pääväylät on mitoitettu 60-luvun suunnitteluihanteiden mukaisesti turhan monikaistaisiksi. Kaventamalla esimerkiksi
Vaskivuorentien liikenneväyliä ja yhdistämällä niihin kadun varren
pysäköintikenttiä löydetään asuntorakentamiselle lisää tilaa.
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Aseman ympäristö
Myyrmäen aseman ympäristön kehittämiseen tulisi kiinnittää
erityistä huomiota. Radan alla olevat liityntäpysäköintipaikat
olisi mahdollista siirtää jo tämän kilpailun yhteydessä maanalaiseen pysäköintiin, jolloin radan alle jäävää tilaa voisi kehittää vaikka pienimuotoisena Lontoon Portobello Roadin kaltaisena kirpputorialueena.
Nykyisin läpikulkualueena toimivalle Punamultatorille olisi
löydettävä pysyviä aktiviteettejä joiden turvin aseman välittömässä läheisyydessä sijaitseva tori pysyisi rauhallisena.

Myyrmäen “kaapelitehdas”
Myyrmäkeen tarvitaan kulttuurikeskus joka pitäisi sisällään
pienimutoisia konserttitiloja, teatteritiloja sekä artesaaniverstaita, minkä kaltaisesta tilasta Helsingin seudulla on huutava
pula.
Mikäli Isomyyrin muuttaminen kulttuurikäyttöön ei onnistu,
tarvittava tila voisi löytyä Elon Colosseumin kiinteistön C-rakennuksesta jossa on runsaasti vaikeasti vuokrattavia epätyypillisiä tiloja.
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6. Kilpailualuetta ja kilpailutöitä koskevat
yksityiskohtaisemmat kommentit
Korttelirakenne
Pidämme perusteltuna, että keskustakortteleita kehitetään pitkälti
umpikorttelinomaisen ratkaisun pohjalta vaikka tämä ei ole ominaista Myyrmäen muulle rakennuskannalle. Avoin korttelirakenne
johtaa helposti sekavaan ja vaikeasti hahmotettavaan lopputulokseen joka ei välttämättä tue esimerkiksi kivijalkakaupan menestymismahdollisuuksia.
Pidämme myös hyvinä eratkaisuja, joissa liiketilat kiertävät kokonaisuudessaan kilpailualueelle syntyviä kortteleita. Tällöin liiketilat
voisivat jatkua luontevasti myös Myyrmäen palvelukeskuksen kortteliin. Liiketilat vahvistavat turvallisuudentunnetta reunustavilla
kulkuväylillä verrattuna umpinaiseen seinään. Asuntojen terassirat-

kaisut eivät taas sovellu keskusta-alueella julkisivujen katutasoon
ja muodostuvat helposti myös asukkaiden kannalta rauhattomiksi.

Riittävän tehokas asuntorakentaminen
MYYRMÄKI-liike pitää tärkeänä että Myyrmäen keskustan asuntorakentaminen toteutetaan riittävän tehokkaasti. Kilpailualueella
olisi ollut potentiaalia jopa yli 50 000 k-m2 asuntorakentamiselle. Siinä suhteessa erityisen kannatettavia ovat ehdotukset joissa
asuntorakentamisen ala ylittää 30 000 k-m2 ja joista osassa on
vielä esitetty optioita lisärakentamiselle. Optioiden hyödyntämistä
kannattaa harkita, vaikka se merkitsisi kaupungin kannalta alhaisempia myyntituloja.
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Riittävä kivijalkakauppojen tarjonta
MYYRMÄKI-liike pitää myös tärkeänä että kilpailualueelle sijoittuu
riittävästi liiketilaa, joka lisää kaupallisten palveluiden vetovoimaa
Myyrmäen keskustassa. Yhdessä ehdotuksista kivijalkaliiketilan
määrä (300 k-m2) oli jäänyt aivan liian vähäiseksi, kun huomioidaan
se että kilpailualueen yhtenä tarkoituksena oli korvata toteutumatta
jäänyt Myyrmannin laajennus. Tässä yhteydessä ei voi olla korostamatta sitä, että kivijalkamyymälöiden vuokrausaste on Myyrmannin
ympärillä nykyisin lähes 100 %.
Pidämme erittäin hyvänä myös ehdotuksessa A esitettyä katettua
arkadia, jonka varrelle kivijalkamyymälät sijoittuvat. Toimiakseen
arkadin tulee olla riittävän korkeatasoinen. Pimeät ja ahtaat arkadit
heikentävät kivijalkatilojen vetovoimaa mikä on havaittavissa esimerkiksi Malminkartanossa.
Arkadien ja sisään vedettyjen kiistaton etu muodostuu niiden toimivuudesta Suomen vaihtelevissa sääoloissa. Muuten kivijalkakaupan
vetovoiman kannalta houkuttelevimpia ovat esitysten isot pitkälle
näkyvät näyteikkunat (mm. D, G ja H)
Myyrmäen keskustassa on tilausta myös pienemmälle päivittäistavaraliikkeelle, jota kaupan aukiolomääräykset eivät sitoisi. Ehdotukseen I sisältyvä katutason alapuolelle sijoittuva 1 900 k-m2 liiketila
mahdollistaisi Lidlin tai S-marketin kokoluokkaa olevan päivittäistavarakaupan sijoittumisen tavalla joka saattaisi lisätä kaivattua päivittäistavarakaupan kilpailua Myyrmäessä.

Hotelli
Pariin esitykseen (ainakin A ja D) sisältyy mahdollisuus Paalutorille tai sen varteen sijoittuvasta hotellista. Tämä on hyvä. Erityisesti
pylväiden varaan torialueelle sijoittuva hotelli voisi kehittyä yhdeksi
Myyrmäen keskustan maamerkeistä. Paalutorille sijoittuva hotelli
palvelisi urheilupuiston majoitustarvetta, lentomatkustajien majoitustarvetta sekä paikallisten asukkaiden ja yritysten tarpeita. Pitkään

urheilupuistoon kaavailtu hotelli olisi ollut muiden käyttötarkoitusten kannalta liian syrjässä.
MYYRMÄKI-liike pitää tärkeänä että Myyrmäen keskustan hotelliahnketta edistetään aktiivisesti. Esitykseen A sisältyvä hotelli olisi
mahdollista toteuttaa yhdessä useamman muunkin kilpailutyön
kanssa.

Asukastila, nuorisotila sekä esittävän taiteen estradi
MYYRMÄKI-liike pitää hyvänä eräiden kilpailuehdotusten sisältämiä
asukastiloja. Erityisen ansiokkaasti asukastilakysymystä oli kehitelty
ehdotuksessa B.
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mannen sektorin toimijoille sekä startup yrittäjille edullisemman
mahdollisuuden päästä käsiksi tiloihin joita muokattaisiin toiminnan
kehittyessä esimerkiksi talkoovoimin.
Pidämme myös hyvänä ehdotuksen E sisältyneitä pieniä työtiloja,
minitoimistoja tai minivarastoja. Samankaltaisia ratkaisuja löytyy
ehdotuksen D hybriditalosta.

Värimaailma
Kilpailutyöt ovat värimaailmaltaan pääosin vaaleitä lukuunottamatta esitystä A. Asukkaiden näkemykset ilmeen ja värimaailman
osalta vaihtelevat runsaasti. Merkitsevänä jakolinjana voidaan pitää
palautteen atajan ikää. Seniorikansalaiset toivovat vaalensävyisiä ja
rauhallisia julkisivuja kun taas nuoremmat asukkaat ovat valmiita
käyttämään värejä rohkeasti. MYYRMÄKI-liike katso ettei keskustan tarvitse lähteä kilpailemaan värikkyydessä Kilterinmäen kanssa,
mutta suotavaa olisi että vallitsevat värisävyt olisivat jotain muuta
kuin aivan valkoista. Vaaleista pinnoista jää helposti joidenkin vuosien kuluessa jäljelle vain ankea betoni, joka vetää puoleensa töhryjä.

Myyrmäen keskustassa on erityinen tarve katutason kahvilatyyppiselle nuorisotilalle. Mikäli Isomyyrin korttelin käyttötarkoitusta
muutetaan tulevaisuudessa ja kiinteistö puretaan tulevissa ratkaisuissa tulisi varmistaa Myyrinkiä korvaavan myös koko kaupunginosaa palvelevan asukastilan sijaintipaikka.
Myyrmäessä on lisäksi tarve noin 100 paikkaiselle esittävän taiteen
estradille, johon olisi mahdollista toteuttaa nouseva katsomo, riittävän suuri teatteri- ja tanssiesityksille soveltuva esiintymislava sekä
atrvittavat aputilat. Vähintään 1,5 kerroksen korkuinen teatteritila
olisi mahdollista sisällyttää useampiin kilpailuehdotuksiin.

Loft-, hybriditilat ja työtilat
MYYRMÄKI-liike pitää hyvänä muutamissa ehdotuksissa esitettyjä ratkaisuja, joissa osa tiloista oli muunneltavissa olevia loft- tai
hybridimäisiä tiloja. Tämä koskee sekä asuintiloja että asukas- ja
liiketiloja. Perinteisten loft asuntojen lisäksi kortteli voisi pitää sisällään esimerkiksi artesaani -ammateille soveltuvia tiloja joissa samassa tilassa yhdistyis yrittäjän asunto, että työ ja liiketilat.
Katutasoon sijoittuvat loft-tyyliset tilat mahdollistaisivat myös kol- 14 -

Myyrmäenraitti, tori ja muut kevyen liikenteen yhteydet

monikäyttöisyyttä, torikauppaa ja markkinoita rajoittavia kiinteitä
rakennelmia.

MYYRMÄKI-liike pitää tärkeänä, että Paalutorilla on torikaupalle varattu vähintään nykyisen suuruinen alue. Tori on jo nyt kauppiaiden
mukaan kolmanneksi vilkkain torikauppapaikka Helsingin seudulla
heti kauppatorin ja Hakaniementorin jälkeen. Mikäli kivijalkakaupan
määrä alueella kasvaa, on oletettavaa että myös kysyntä toripaikkoja kohtaan kasvaa.
Keinotekoisten aktiviteettien esittäminen Paalutorille ei ole tarkoituksenmukaista. Ulkoilmalavaa katsomorakennelmineen pidämme
kuitenkin perusteltuna, koska vanhan terveysaseman tontilla sijaitseva tapahtumamonttu tullaan jossain vaiheessa varaamaan rakentamiselle. Monikäyttöinen tila mahdollistaisi niin ulkoilmaelokuvan,
kesäteatterin, konsertit kuin erilaiset puhetilaisuudet.

Myyrmäessä sijaitsee jo nykyisin runsaasti aukioita, joilla ei ole
selkeästi hahmotettavaa käyttötarkoitusta (mm. Liesitori, Punamultatorin jalankulkualue) joten kilpailualueelle ei ole perusteltua
synnyttää uusia aukioita, mikäli niille ei samalla esitetä toiminnallista sisältöä.

Emme pidä hyvänä ratkaisuja joissa Paalutorille tuodaan torin

Pidimme myös mielenkiintoisina esityksiä, jossa nykyisin viivasuora
Myyrmäenraitti voisi jossain määrin mutkitella. Erikseen kannattaakin tutkia onko nykyinen näköyhteys Myyrmannille aina Vaskivuoren lukiolta lähtien säilyttämisen arvoinen.
Myyrmäenraittia tulee kehittää kävelykatuna jonka varrelta löytyy
entistä enemmän kivijalkaliikkeitä sekä muita aktiviteettejä. Pyöräilyn ja jalankulun erottaminen eri väylille ei raitilla ja torilla ole tar-
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koituksenmukaista, koska erillisillä pyöräväylillä nopeudet
kasvavat ja aiheuttavat riskipaikkoja niitä ylittäville jalankulkijoille.
Ehdotuksissa oli pohdittu ansioituneesti pyörien säilytyspaikkoja sekä niiden turvallisuutta. Esitys osakepohjaisista
(tai vuokrattavista) pyörätalleista oli sinänsä mielenkiintoinen. Koska asukkaiden tarpeet säilytystilojejen suhteen
vaihtelevat suuresti kannattaisi harkita malleja, joissa
kukin asukas voisi vuokrata kellaritiloista tarvitsemansa
kokoisia säilytystiloja nykyisen kaltaisten vakiokokoisten
verkkokellareiden sijaan.
MYYRMÄKI-liike pitää hyvänä että ehdotuksissa on lähdetty rakentamaan aitoa kävelykeskustaa. Muutamissa
ehdotuksissa (mm. B,D,E,G) Paalutoria oli kavennetty
laajentamalla pysäköintialuetta torin länsilaidalla Iskostien
päässä. Emme pidä tätä tarkoituksenmukaisena, esityisesti
ottaen huomioon torin länsipuolella sijaitsevan koulun.
Huoltoliikenteen ohjaamiseen tulee kiinnittää erityistä
huomiota, jotta liikenne ei muodosta riskiä alueella kulkeville ihmisille. Torialueesta ja kevyen liikenteen väylistä ei
myöskään saa muodostua epävirallisia pysäköintipaikkoja.
Yhteen esitykseen (C) sisältyvän jätteiden imuputkikeräyksen toteutusmahdollisuus olisi syytä tutkia.

Paalukylän puisto
Paalukylän puistoa tulisi kehittää enemmän kaupunkipuiston ja oleskelutilan suuntaan. Puiston puolelle Myyrmäenraitin varteen on mahdollista sijoittaa yksi rakennus,
mutta muuten alue olisi hyvä säilyttää puistona.
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Keskustan taidekonsepti

Myyrmäen keskustan omaleimainen ilme

Myyrmäen keskustalle tulisi löytää omaleimainen ilme ja toteutus
josta muodostuisi kaupunginosan maamerkki. Keskustaan soveltuisi
hyvin myös yksittäinen korkeampi rakennus, sillä kaupunkikuvasta
löytyvät jo nykyisin 1970-luvulla rakennetut Myyrmäenraitin korkeat asuintalot. Tornin kattoterassille sijoittuva kahvila- tai ravintoMyyrmäki on hyvää vauhtia kehittymässä Helsingin seudun johtala voisi muodostua alueelliseksi vetovoimatekijäksi, mutta tämän
vaksi katutaidekaupunginosaksi. Tämä vahvuus tulisi huomioida
myös keskustan taidekonseptissa, eikä esimerkiksi lähteä hakemaan kaltaista hanketta julkistettaessa tulee varmistua pysyvän toiminnan
edellytyksistä. Tilojen tulee olla riittävät kannattavan kahvila- tai
vastaavaa toteutusta mihin Kivistössä ja Leinelässä on päädytty.
ravintolatoiminnan kannalta eikä taloyhtiölle tulee jättää mahdollisuutta lopettaa toimintaa mahdollisen asukaspalautteen seuraukseMyyrmäen ilme voidaan tietoisesti pitää elämänmakuisena ja rouna.
heana.
Useissa kilpailutöissä on nostettu esille taiteen merkitys ympäristön
elävöittäjänä. Ainakin yhdessäe sityksistä esitettiin erityisen taidekaavan laatimista.

Parhaiten urbaanin kaupunkikeskuksen tunnelma käy ilmi esityksen A visualisoinneista, mutta myös esitysten G ja H kuvista. Selkein
umpikorttelirakenne sisältyy esityksiin A ja I.
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–Mä synnyin vuonna -45 ja kuljin täällä lapsena. Oli metsää ja korpea,
täällä oli kärrytiet vaan siihen aikaan. Oli semmoisia hevoshakoja ja
kaikkea. Veräjät oli tien varrella, ne piti ottaa auki että pääsi eteenpäin.
Joka puolella oli veräjiä, tuolla nykyisen asemankin kohdalla. Oli myös
kaikenlaisia puuaitoja. Ei se ollut tätä aikaa ollenkaan, sodan jälkeen
kun elettiin.
-Tää oli ihana paikka. Tossakin Myyrinkodin takana, missä nykyisin on
lastentarha, oli oikein lähde. Puutynnyri oli siinä purossa, josta sai vettä
ottaa ennen vanhaan.
- Pitäjänmäen asemalla oli hevostallit, jonne jätettiin hevonen kun
mentiin junalla Helsinkiin. Kimpassa tehtiin silloin kaikki, oli vanhan
ajan kyläyhteisöllisyyttä. Kaikki tunsivat toisensa ja auttoivat toisiaan.
Kuva: Olli Berg, Humans of Myyr York
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