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Myyrmäkeä ympäröivät viheralueet yhdistyvät toisiinsa viherväylällä, joka toimii
kulkureittinä asukkaille ja eliöstölle. Osa väylästä on urbaanilla kaupunkivihreällä
koristeltua bulevardimaista katua, kun taas osa on luonnollisempaa ja vehreämpää
kevyelle liikenteelle omistettua kulkureittiä.

Myyrmäki on yhä toiminnallisempi, viihtyisämpi ja kaikin
tavoin värikkäämpi vuonna 2030. Seuraavat teemat
vahvistavat yhteisöllisyyttä ja rakentavat houkuttelevan
ympäristön, jossa jokainen otetaan huomioon. Myyrmäki
on uuden ajan kaupunginosa, jossa eletään urbaania elämää
luonnonläheisessä ympäristössä.

 

Myyrmäkeä brändätään uuden lempinimen ja logon valossa erityisesti turistikartan
avulla. Kartta sisältää esimerkiksi Mykin nähtävyyksiä, paikallisten suosimia paikkoja,
tapahtumia ja vinkkejä paikalliskulttuurissa selviytymiseen. Markkinointi tapahtuu
usealla kielellä ja huomioi alueen monikulttuurisuuden muun muassa erilaisten
kulttuuritapahtumien muodossa. 

Löydä MYyrmäKI eli MYKI2
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Katutilasta tulee viihtyisä ja kutsuva yhteisöllinen tapaamispaikka. Oleskelulle
löytyvät hyvät ympärivuotiset puitteet sekä sisä- että ulkotiloista, joita koristavat
erilaiset taidemuodot ja värit.

Värikäs ja yhteisöllinen MYKI

STÄJÄT

       tilat mahdollistavat erilaisia toimintamuotojaColousseumin 
           yhdessä tekemiselle. Monikulttuurisuuden keskuksena se tarjoaa
    teatteri- ja tanssielämyksiä sekä mahdollisuuden vierailla taidegallerioissa.
   Tilat sopivat loistavasti myös opiskelijoiden tarpeisiin yliopistoliikunnan
    ja terveyspalveluiden muodossa.

             Kampus integroidaan muuhun kaupunginosaan
             järjestämällä Metropolian alueelle yhteisiä
kohtaamispaikkoja. Lisäksi kampusravintola, kahvila
ja kirjasto houkuttelevat paikalle avoimilla ovillaan.

Värejä tuodaan rakennusten lisäksi katutasoon laattoihin ja junaraiteisiin.
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Eri toimijoita kannustetaan yhteistyöhön ja yritystoimintaan ryhtymisen
kynnystä madalletaan jaettavilla monikäyttöisillä kivijalkatiloilla. Tiloissa
järjestetään myös monikulttuurisia tapahtumia.

Taideteokset inspiroituvat kadunnimistä ja eri alueista: esimerkiksi
Ruukkukujalle tuodaan katutaidetta ruukkuteosten muodossa.

Erityisesti näillä alueilla istumapaikkoja, värejä ja taidetta lisätään sekä
valaistusta tehostetaan ja integroidaan osaksi taidetta. 
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Kaupunkivihreää tuodaan myös viherseinien, uusien istutusten ja puiden muodossa.
Rajatorpantiestä ja Vaskivuorentiestä kehittyy kaupunkibulevardeja. Kasvisto lisää
alueen viihtyvyyttä, parantaa ilmanlaatua ja edistää hulevesien imeytymistä.

Sadevedet ohjataan luonnonkivistä koostuvaan bulevardipuroon, joka virtaa
Rajatorpantien kaupunkibulevardin keskellä.

Luonnonläheinen MYKI

http://tiny.cc/ljpaty, http://tiny.cc/7npaty,
http://tiny.cc/ippaty, http://tiny.cc/e4paty
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