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Viherverkostoilla raikkautta Myyrmäkeen
Myyrmäen viheralueet yhdistetään toisiinsa luomalla eliöille hyödyllisiä ekokäytäviä ja ihmisille viihtyisä ja 

vehreä ympäristö. Viheralueet yhdistetään toisiinsa sekä katubulevardien että “Central Park” -

kokonaisuuden avulla. Central Park koostuu keskustan puisto- ja aukioalueista, sekä Montun tapahtuma-

alueesta.

 Viherverkostoa korostetaan talojen julkisivua elävöittävillä terassi-istutuksilla, kattopuutarhoilla ja 

junaradan betonipilareita kiertävillä köynnöksillä. Vehreys otetaan huomioon kaikkialla: esimerkiksi myös 

bussipysäkkien katoilla on istutuksia.

Hulevedet hyötykäyttöön
Hulevesiä puhdistetaan biosuodatuksen avulla muodostamalla niistä samalla visuaalisesti miellyttävä 

kokonaisuus. Myyrmäkeen rakennetaan sadevesipuutarhoja sekä muita biosuodatuksella toimivia 

vesielementtejä, jotka johtavat puhtaampaa vettä Mätäojaan.

Bulevardeja ja pyöräteitä
Tulevaisuuden Myyrmäessä kevyt liikenne on etusijalla. Jalankulkijoiden turvallisuutta parannetaan 

autoilijoiden pienemmillä nopeuksilla ja hidasteilla. Kevyen liikenteen väylistä tehdään miellyttäviä ja 

käytännöllisiä bulevardeja kaupunginosan keskustaan. Bulevardien läheisyyteen saadaan mukavia 

ajanviettopaikkoja sekä ympäri vuoden ylläpidettävät kaksikaistaiset pyörätiet. Julkinen liikenne on 

hierarkiassa toisena. 

Turvallinen ja tehokas ympäristö
Liikenteen solmukohtien turvallisuutta ja viihtyvyyttä parannetaan valaistuksen, katutaiteen ja julkisivu-

uudistusten avulla. Tulevaisuudessa julkisen liikenteen määrä kasvaa väestönkasvun myötä. 

Rautatieasemalle vievillä linja-autoilla on helppo kulkea töihin ja harrastuksiin. Uudet taloyhtiöt ottavat 

käyttöön yhteiskäyttöautoja asukkaiden vuokrattavaksi. Näin Myyrmäen liikenteestä saadaan 

ekologisempi ja sopeutuvaisempi väestön ja alueen muutoksiin.

Esihistoria esille
Identiteetin vahvistamiseksi ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi hyödynnetään jo olemassa olevaa 

infrastruktuuria ja tapahtumatarjontaa, jotka brändätään voimakkaammin myös Myyrmäen 

ulkopuolelle. Taloyhtiöille tuodaan yhteiskäyttöön soveltuvia puutarha-ja liikuntatarvikkeita. 

Tuomme ohelle myös Myyrmäen historia -aiheisen teemapäivän, johon liittyvät esimerkiksi 

markkinat ja muita teemaan sopivia tapahtumia, kuten jousiammuntakilpailuja ja interaktiivinen 

esihistorianäytelmä. 

Kohtaamispaikka katutilaan
Haluamme luoda näkyvän, monikulttuurisen ja värikkään kohtaamispaikan katukuvaan. Tätä 

tehtävää hoitaa taidetta ja esteettisyyttä vaaliva sekä asukkaiden kanssa yhteistyössä 

konstruktoitu aukio Myyrmannin ja Rajatorpantien välisellä alueella. Aukiolle tuodaan elementtejä 

eri Myyrmäen asukkaiden kulttuureista.

Tehdään yhdessä!
Metropolian kampus integroituu Myyrmäkeen tehokkaasti, kun korkeakoulun ja asukkaiden välille 

luodaan vuoropuhelua: Colosseumissa järjestetään tapahtumia ja avoimia luentoja, joihin kaikilla 

on vapaa pääsy, ja joissa asukkaat tutustuvat korkeakoulun opetukseen ja muuhun toimintaan. 

Niin ikään Colosseumissa järjestetään matalan kynnyksen työpajoja, joissa asukkaat pääsevät itse 

osalliseksi alueen kehittämiseen ja suunnitteluun. Lanseeraamme logokilpailun, jolla luodaan 

terävin kärki kaikille uusille tuulille, joita Myrtsissä puhaltaa. Asukkaiden käsialaa oleva muutosten 

symboli. Ottamalla asukkaat osaksi suunnittelua luodaan juuri heidän näköisensä elävä Myyrmäki!
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2030-luvun Myyrmäki on eloa huokuva ja moderni 

kaupunginosa, joka tarjoaa monipuolisia palveluja ja 

tapahtumia niin asukkailleen kuin vierailijoille. Sen valtteja 

ovat luontoarvot, yhteisöllisyys ja vahva paikallisidentiteetti. 

Se on sopiva yhdistelmä vanhaa ja uutta, ja tarjoaa loistavan 

ympäristön kaikenikäisille ihmisille.
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