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Monen maan Myrtsi on Helsingin Yliopiston ja Vantaan kau-
pungin yhteistyönä toteutettu projekti, jossa kehitetään Myyr-
mäen luonnonympäristöä, urbaania tilaa sekä identiteettiä. 
Tässä raportissa esitellään Green Team -ryhmän ehdotukset. 

Myyrmäki on tiiviisti rakennettu kaupunkimainen lähiö, jossa 
on lähes yksinomaan kerrostaloja. Talot on ryhmitelty ruutu-
maista asemakaavaa noudattaen. Myyrmäki on väestöltään sel-
västi suurin ja tiheimmin asuttu Vantaan kaupunginosa. Vuo-
den 2015 alussa asukasluku oli lähes 15 900. Myyrmäessä asuu 
keskimääräistä vähemmän lapsia (etenkin kouluikäisiä) ja työ-
ikäisiä, mutta enemmän yli 64-vuotiaita. Alueen väestöstä 23 
prosenttia oli yli 64-vuotiaita, mikä on toiseksi eniten koko Van-
taalla. Vieraskielisen väestön osuus Myyrmäessä on 16,6% 
(Vantaa 16,9%). Myyrmäen väestöstä puolet asuu yksin, joten 
myös asuntokuntien keskikoko on yksi Vantaan alhaisimmista. 
Metropolia laajenee kaksinkertaiseksi ja sen naapuriin rakenne-
taan opiskelija-asuntoja, mikä tulee lisäämään nuorten osuutta 
väestöstä.  

Myyrmäki on kansainvälinen ja uudistuva asuinalue. Konsep-
timme vievät meidät matkalle maailman ympäri: Tuomme 
Myrtsiin Central Parkin ja Suomen ensimmäisen vihertalon, pa-
lan Pariisiin puutarhakulttuuria sekä Rooman kulttuuria Colos-
seumille. Nämä ideat eivät kuitenkaan olisi mitään ilman sitä 
ympäristöä, jossa ne toteutetaan. Sen vuoksi emme ole unoh-
taneet tärkeimpiä asioita Myyrmäessä, kuten historiaa, paikalli-
suutta ja Suomen parasta brändiä - upeaa luontoa! 

Vanha rakennuskanta luo haasteensa, mikäli uudisrakentami-
sesta halutaan modernia myös ulkonäöltään, mutta samalla ko-
konaisuuden tulisi olla harmoninen. Ratkaisemme ongelman 
yhdistelemällä vanhojen rakennusten peruskorjauksessa sekä 
uudisrakennuksissa betonia, puuta, lasia sekä valoa. Vihreyden 
yhdistäminen ympäröivään betoniin luodaan myös uudessa 
keskuspuistossa sijaitsevalla vihertalohotellilla.  

Myyrmäen palvelutarjontaa taas kehitetään keskittämällä pal-
velut laajennettuun Myyrmannin kauppakeskukseen. Samalla 
alueen liikenneyhteyksiä ja turvallisuutta parannetaan katta-
malla juna-aseman ympäristö ja rakentamalla radan päälle ker-
rostaloja. Vastaavasti vanhempien kauppakeskusten tieltä va-

pautuu tilaa mm. puistoille. 

Haluamme parantaa Myyrmäen viihtyisyyttä kaupunkiviljelyn 
avulla. Pariisissa kaupunki aktiivisesti edistää kaupunkiviljelyä – 
haluamme tehdä saman Vantaalla. Kaupunkiviljely on suosittua 
erityisesti maahanmuuttajien ja eläkeläisten keskuudessa – 
konsepti sopii Myyrmäen asukasrakenteeseen siten erityisen 
hyvin. Kaupunkiviljelystä saamme myyrmäkeläisiä yhdistävän 
harrastuksen, joka juurruttaa asukkaat alueelle ja lisää yhteisöl-
lisyyttä asukkaiden keskuudessa. Graffitit kuuluvat Myyrmä-
keen ja suunnitelmissamme luontoa kuvaavat graffitit sulautu-
vat viljelyn kanssa saumattomasti yhteen.  

Metropolia laajenee ja tulevaisuuden Myyrmäessä onkin pal-
jon enemmän opiskelijoita kuin nyt. Kampusviljelyn avulla yh-
distämme opiskelijat ja opettajat. Selvitystemme mukaan kam-
pusviljely on suosittua eri koulutusohjelmissa ja kansainvälisten 
opiskelijoiden keskuudessa – se sopisi siis hyvin Metropoliaan 
yhdistämään kampusta.  

Mätäoja on Myyrmäen erityinen luontokohde. Tuomme Mätä-
ojalle uudenlaisen luontopolun, joka tutustuttaa kulkijat lajis-
toon monipuolisesti. Parannamme Mätäojan tunnettuutta tuo-
malla Mätäojasta kertovia kylttejä myös Mätäojan ulkopuolelle. 
Lisäksi lisäämme Mätäojan talvikäyttöä lintujen ruokintapaikko-
jen ja lintulavojen avulla.  

Elävöitämme viheralueita sadepuutarhojen ja pensasistutusten 
avulla. Pensasistutukset lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja 
pensaiden avulla hulevesiä voidaan imeyttää paremmin maa-
han. Vähennämme pintavaluntaa myös käyttämällä nurmikiveä 
uudisrakentamisen yhteydessä. Näin autamme Mätäojan luon-
nonsuojelualuetta säilymään elinvoimaisena.  

Konseptit on tehty asukkaiden toiveiden pohjalta. Lähiluonnon 
arvoa korostetaan kansainvälisyyttä ja paikallisidentiteettiä voi-
mavarana käyttäen. Me uskommekin, että näiden avulla voi-
daan luoda niin nykyisille, kuin kaikille tulevillekin alueen asuk-
kaille parempi Myyrmäki vuonna 2030.  
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”Elävä ja urbaani Myrtsi” -konseptin tarkoitukse-
na on tehostaa Myyrmäen toimintoja sekä luoda 
alueelle moderni ja toimiva ydinkeskusta. Tämä 
halutaan toteuttaa siten, että ne tukevat mahdol-
lisimman paljon tällä hetkellä toteutettavaa sekä 
tulevaa täydennysrakentamista ja toimivat hyväs-
sä vuorovaikutuksessa suunnittelemamme kau-
punkivihreän kanssa.  

Myyrmäen ehdoton vahvuus on hyvät liiken-
neyhteydet, sillä alueen juna-asema on yksi ke-
häradan vilkkaimmista ja linja – autoyhteydet 
kulkevat monipuolisesti kaikkialle pääkaupunki-
seudulla. Konseptimme ydinajatuksena on tehos-
taa aseman käyttöä laajentamalla Myyrmannia 
nykyisen juna-aseman sekä kauppakeskus Myy-
rinpuhoksen paikalle. Tämä tarkoittaa, että juna-
radan päälle rakennetaan hyvin näyttävä raken-
nus, jossa yhdistyvät asuminen, liikehuoneistot 
sekä julkinen liikenne. Haluamme myös luoda 
alueella liikkuville ihmisille miellyttävän ympäris-
tön, jossa pysähtyy mielellään viettämään aikaa 
ja käy ostoksilla. 

Kasvavana kaupunginosana Myyrmäki tarvitsee 
uusia työpaikkoja sekä asutusta, jotka parantavat 
alueen kilpailukykyä lähialueisiin verrattuna. Kon-
septimme tuo alueelle huomattavan paljon näky-
vyyttä sekä uusia liiketiloja yrityksiä varten. Halu-
amme, että nykyiset sekä uudet asukkaat saavat 

tulevaisuudessa ensiluokkaista palvelua viih-
tyisässä ja erottuvassa asuinympäristössä. 

Tueksi suunnitelmallemme Myyrmäen aseman 
kattamisesta haimme mielipiteitä itse Myyrmäes-
sä käyviltä ihmisiltä, sekä Myyrmäki-liikkeen aktii-
vilta, Petteri Niskaselta. Pohjana konseptillemme 
toimivat valmiiksi suunniteltu haastattelu. Esitim-
me nämä kysymykset 55:lle ihmiselle aseman ja 
Myyrmannin ympäristössä. Itse asemaan ja 
Myyrmanni-kauppakeskukseen liittyviä kysymyk-
siä oli kuusi kappaletta. Niissä pyrittiin taustoitta-
maan ihmisten kokemuksia Myyrmäen juna-
asemasta viihtyvyyden, käytettävyyden ja turval-
lisuuden kannalta. Lisäksi tiedustelimme ideaalia 
ympäristöä käydä kaupassa, ja onko Myyrmannin 
laajentaminen haastateltavien mielestä hyvä 
idea. Toisena aineistona meillä on Myyrmäki – 
liikkeen Petteri Niskasen haastattelu. Hän kertoi 
kokemuksia yleisesti Myyrmäestä ja miten hän 
kokee konseptimme. Olemme käyttäneet tieto-
lähteenä myös Helsingin seudun liikenteen teke-
mää selvitystä ”Kehäradan liikenteelliset selvityk-
set”. Kauppakeskuksen laajentamisessa käytim-
me Camilla Rouffiange-Ahmadin tutkimusta viih-
tyisästä ja modernista kauppakeskuksesta. 

Lisäksi suunnittelimme aivan Myyrmannin lähei-
syyteen näyttävää suihkulähdettä Paalutorille. 
Suihkulähde on yksinkertainen tapa tuoda alu-
eelle uutta ilmettä. Uniikki Myrtsiä kuvaava suih-

kulähde erottaa alueen muusta Vantaasta. Lisäksi 
se sopii hyvin yhteen suunnittelemamme Myrt-
sin keskuspuiston kanssa. 

Linja-autoaseman kattaminen lisää aseman viih-
tyisyyttä ja matkustusmukavuutta etenkin suo-
malaisessa usein sateisessa säässä. Tällä hetkellä 
junaradan päälle ollaan rakentamassa tai suunni-
tellaan rakennettavan asuntoja ja liiketiloja esi-
merkiksi Tampereella ja Helsingin Pasilassa. Tämä 
onkin yleistymässä tulevaisuudessa ja tekee 
Myyrmäestä houkuttelevan alueen asua.  

Kansainvälinen Myrtsi voi ottaa vaikutteita myös 
ulkomailta. Se on yksi Suomen nopeimmin kasva-
vista lähiöistä ja globalisaation myötä yksi Helsin-
gin metropolialueen merkittävimmistä keskuksis-
ta. Junaradan päälle ollaan suunniteltu raken-
nettavan myös esimerkiksi Yhdysvaltojen Wa-
shington, D.C:ssä ja Australian Melbournessa. 
Vuonna 2030 Myyrmäen tulee olla moderni, 
houkutteleva ja nuorekas kaupunginosa. 

Monet uudet kauppakeskukset ovat huomanneet asuintalojen 
hyödyn rakennelman yhteydessä. 

 

Urbaani  katut i la  

Urbaanin ympäristön ihanteet ja tavoitteet ovat muuttuneet sitten 70-luvun. Lähiöitä rakennettaessa us-
kottiin ympäröivien viheralueiden riittävän asukkaille. Näin ei kuitenkaan enää ole, sillä asukkaat vaativat 
urbaanilta asumiselta myös lähivihreää, eikä harmaita betonikomplekseja enää koeta riittävän viihtyisäksi 
asumisympäristöksi. Samaan aikaan palveluiden halutaan olevan runsaita ja mielellään mahdollisimman 
lähellä tai edes hyvien liikenneyhteyksien varrella. Haasteena onkin yhdistää nämä vaatimukset. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa korkeita rakennuksia, joita taloudelliset realiteetit ja rakentamiseen käytettävissä ti-
lan rajallisuus edellyttää. Tällä ratkaisulla pyrimme pelastamaan vähäistä ja arvokasta keskustan puistoti-
laa. Myös rakennuksissa ja urbaanilla viljelyllä pyritään tuomaan alueelle lisää luontoa ja kaupunkivihreää. 

Elävä ja Urbaani Myrtsi 
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Asukashaastatteluista kävi ilmi, että kauppakes-

kus on mieluisin paikka, jossa halutaan käydä os-

toksilla. Tämän valossa Myyrmannin laajentamis-

ta voidaan pitää hyvänä ideana. Lisäksi ihmiset 

toivoivat laajempaa kauppavalikoimaa. Heidän 

mielestään Myyrmanni täyttää tällä hetkellä vain 

perustarpeet, vaikka se onkin toimiva ja viihtyisä 

kauppakeskus. Lisäksi Myyrmäki - liike kannattaa 

Myyrmannin palveluiden lisäämistä ja erityisesti 

linja-autoaseman kattamista. Alueen asukkaat 

olivat avoimia junaradan päällä asumisen suh-

teen kunhan siinä huomioidaan asuintalojen hy-

vä äänieristys ja junien aiheuttaman melun jat-

kuva vähentyminen teknologian myötä.  

On myös tärkeää ottaa huomioon vuonna 2015 

valmistunut kehärata, joka on HSL:än mukaan 

lisännyt junamatkustajien määrää. Kauppakes-

kusta laajennettaessa on tärkeää luoda ihmiselle 

kutsuva ja turvallinen olo. Camilla Rouffiange-

Ahmadin tekemän tutkimuksen mukaan tulevai-

suuden kauppakeskuksen trendejä ovat globaa-

lius, demografiset muutokset, kaupungistumi-

nen, teknologisoituminen ja kestävä kehitys. Nä-

mä tulee ottaa huomioon Myyrmannin laajenta-

misessa. Hän myös kirjoittaa tutkimuksessaan 

”Kauppakeskus kutsuvana kaupunkitilana”, kuin-

ka kauppakeskuksen tulee miellyttää ihmisten 

kaikkia aisteja. Myyrmannin laajennuksessa eko-

logisuus on tärkeässä asemassa. Laajennus voi-

daan myös tehdä Vantaan kaupungin kanssa yh-

teistyössä, sillä siinä yhdistyvät julkinen liikenne 

ja yksityinen yritys. Näin rahoitus on helpompi 

saada kasaan ja hanke auttaa molempia osapuo-

lia. Ratkaisu on samankaltainen kuin Helsingin 

Kampin kauppakeskuksen bussiterminaalin ja 

kauppakeskuksen yhdistelmä. 

Pasilan asema on yksi merkittävimmistä juna-asemista Suomessa, josta 

myös Myyrmäki voisi ottaa mallia. Kuvassa suunnitteilla oleva Tripla han-

ke Keski-Pasilassa. 

Monitoimiareena rakenteilla Tampereen juna-asemalle. 

Myös Australian Melbournessa aiotaan rakentaa asuinrakennus 

junaradan päälle.  

Kansainvälistä esimerkkiä junaraiteiden päälle rakennettavasta 

monitoimitalosta Washington D. C.:ssä. 
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Konseptin ajatuksena on luoda Myyrmäen 
keskusta-alueelle lisää viihtyisyyttä urbaanil-
la vihreällä, viihtyisällä keskuspuistolla sekä 
upealla, modernilla vihertalolla. Viherraken-
tamisella lisätään alueelle myös väriä vasta-
painoksi harmaalle betonille ja korkea viher-
talo, näkyessään pitkälle, yhdistää Myyrmä-
en keskusta-alueen ympärillä olevat viher-
alueet keskuspuistoon. Uusi, urbaani Myyr-
mäki on ympäristöstään ja asukkaistaan vä-
littävä, vihreä, helposti saavutettava ja 
Myyrmannin laajentumisen myötä, entistä-
kin houkuttelevampi.  

Rakentamalla alueelle viihtyisä ja toiminnal-
linen keskuspuisto alkaen Paalutorin kulmal-
ta ja jatkuen aina Vaskivuoren lukiolle saak-
ka, välillä puistomaisena, välillä enemmän 
bulevardimaisena, poistaa tällä hetkellä hie-
man ongelmalliseksikin koetun Paalukylän 
puiston, kun alue rakennetaan viihtyisäm-
mäksi ja se kiinnitetään nykyisen Isomyyrin 
kauppakeskuksen kohdalle rakentuvaan vi-
hertaloon. Puisto ja bulevardi yhdistyvät 
kiinteästi ympärillä oleviin rakennuksiin, joka 
lisää puiston käyttökapasiteettia ja pitää alu-
een myös turvallisempana. 

Kaupunkiluonto vaikuttaa asukkaiden ter-
veyteen ja hyvinvointiin monella eri tavalla, 

joten vihertalo ja puisto tulevat olemaan vi-
suaalisen näyttävyytensä sekä vehreyttä li-
säävän vaikutuksensa ohella myös terveyttä 
lisääviä tekijöitä Myyrmäen kaupunginosas-
sa. Laajentuva puisto ja vihertalo antavat 
Myyrmäestä entistä vihreämmän ja raik-
kaamman kuvan ja yhdistävät Myyrmäen 
tarpeet: viheralueiden lisäämisen sekä ho-
tellin. 

Vihertalo on ensimmäinen Suomessa. Se luo 
Myyrmäkeen innovatiivisen, kansainvälisen 
ja ympäristöystävällisen tunnelman ja toimii 
vihreänä vastapainona radan päälle nouse-
valle modernille, laajentuvalle Myyrmannille 
ja asuintalolle. Se tuo positiivista huomiota 
Myyrmäelle niin kansainvälisesti, kuin koti-
maassakin. Vihertalo näkyy radanvartta pit-
kin saapuville ja on jo itsessään vetovoimai-
nen nähtävyys. Koska vihertalon rakennus-
kustannukset ovat korkeat, toimii se hyvin 
esimerkiksi hotellina, jota alueelle kaiva-
taan. Silloin vihertalon katolla voi olla esi-
merkiksi ravintola, joka toimii sekä näköala-
paikkana Myyrmäen ympäristöön, että vi-
herrakentamiseen. 

Keskuspuiston tarvetta kartoitimme sekä 
asukashaastatteluilla, että haastattelemalla 
Myyrmäki – liikkeen aktiivia, Petteri Niskas-

ta. Niskanen mainitsi haastateltaessa, että 
viheralueet ovat Myyrmäelle tärkeitä ja tällä 
hetkellä olemassa olevat, lähinnä keskusta – 
alueen ulkopuolella, sijaitsevat viheralueet 
tulee ehdottomasti säilyttää ja näiden aluei-
den toimivuutta tulisi parantaa. Hän totesi 
myös, että keskuspuistoa suunniteltaessa 
olisi tärkeää, että alueen hyvään suunnitte-
luun ja hoitoon panostetaan. Niskanen 
myös mainitsi Paalukylän puiston olevan on-
gelmallinen, joten aluetta on tärkeä paran-
taa Myyrmäen viihtyvyyden kannalta. 

Keskuspuiston tarvetta kartoitimme sekä 
asukashaastatteluilla, että haastattelemalla 
Myyrmäki – liikkeen aktiivia, Petteri Niskas-
ta. Niskanen mainitsi haastateltaessa, että 
viheralueet ovat Myyrmäelle tärkeitä ja tällä 
hetkellä olemassa olevat, lähinnä keskusta – 
alueen ulkopuolella, sijaitsevat viheralueet 
tulee ehdottomasti säilyttää ja näiden aluei-
den toimivuutta tulisi parantaa. Hän totesi 
myös, että keskuspuistoa suunniteltaessa 
olisi tärkeää, että alueen hyvään suunnitte-
luun ja hoitoon panostetaan. Niskanen 
myös mainitsi Paalukylän puiston olevan on-
gelmallinen, joten aluetta on tärkeä paran-
taa Myyrmäen viihtyvyyden kannalta. 

Kuva: Asukaskyselyn tuloksia Myyrmäestä  

Vantaan vihreä sydän 
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Petteri Niskasen haastattelun lisäksi jalkauduim-
me Myyrmäkeen ja kävimme tekemässä asu-
kashaastatteluita aseman ja Myyrmannin ympä-
ristössä. Aineistomme on 55 haastattelun kokoi-
nen. Haastattelussa käsiteltiin enemmän ase-
man alueen kattamiseen keskittyvää konsepti-
amme, mutta kysyimme myös asukkaiden mieli-
pidettä viheralueista ja niiden lisäämisestä 
Myyrmäen keskusta – alueelle. Vastaajista 
61,8% halusi ainakin jonkin verran lisää puisto-
ja. Vastaajista 29,2% ei halunnut lisää viheralu-

eita, koska vastaajien mielestä reuna – alueilla 
sijaitsevat viheralueet ovat riittäviä ja samalla 
pelättiin, että puistot vetäisivät puoleensa lä-
hinnä niin sanottuja laitapuolen kulkijoita. Tästä 
syystä onkin tärkeää puuttua Paalutorin kulmal-
la sijaitsevaan Paalukylän puistoon ja tehdä alu-
eesta osa keskuspuistoa ja lisätä näin alueen 
viihtyisyyttä hoitamalla puistoa säännöllisesti. 
Puiston turvallisuutta lisätään hyvällä valaistuk-
sella sekä lisäämällä laatikkoviljelmiä. Yli puolet 
vastaajista (51%) toivoi puistoon penkkejä ja 

kolmasosa toivoi myös vettä tai suihkulähdettä. 

Vihertalon rakentamiseen liittyen haastattelim-
me vielä sekä viherkattojen rakentamiseen eri-
koistuneen Icopal Oy: n tuotepäällikköä Mikko 
Nikanderia, että viherrakentamisessa käytettä-
viin kasveihin erikoistuneen Harvialan Anneke 
Bosia. Nikander totesi, että viherrakentamisessa 
tärkeää on huomioida rakennuksen erilaisuus jo 
suunnitteluvaiheessa, jotta vedenpoistojärjes-
telmät ja vedeneristys on huomioitu riittävän 
hyvin. Hän totesi myös, että viherrakentamises-
sa tulee harvoin vastaan tilannetta, että kas-
vien, kosteuden tai mahdollisen lumen paino 
estäisi rakentamisen. Anneke Bos totesi, että 
vihertalon rakentamiseen ei olisi mitään esteitä 
ja hän mainitsi esimerkiksi Puolan, mistä löytyy 
vihertalo ja missä myös on kovia pakkasia ja 
lunta, kuten Suomessa. Suomen talvet eivät ole 
siis este vihertalojen rakentamiselle. Bosin mu-
kaan rakentamiseen on ollut jonkin verran kiin-

nostusta, mutta rakennuskustannukset ovat ol-
leet tähän saakka esteenä hankkeiden toteutu-
miselle.  

Bos kertoi, että vihertaloissa on tietokoneohja-
tut kastelu – ja lannoitusjärjestelmät. Kasvit va-
litaan alueen kasvuvyöhykkeen mukaan ja ne 
sijoitetaan niiden valon tarpeen mukaan. Meille 
löytyy useita ikivihreitä kasveja, kuten erilaiset 
kuuset ja pensasmaiset tuijat. Ikivirheiden kas-
vien kirjo on todella laaja. Tietysti talvella kas-
vusto on karumpi, mutta kevään tullen jälleen 
upea. Kaikki vihertaloihin istutettavat kasvit 
ovat esikasvatettuja, kuten myös viherkatoissa 
käytettävät kasvit ja maksaruoho. Kasvualustana 
toimii paneeli, jonka sisällä kasvien juuret leviä-
vät, jolloin kasvutila ei lopu kesken. Vihertalossa 
seinälle tulevat kasvit ovat hyvin erilaisia kuin 
normaalisti viherkatolla käytössä olevat kasvit ja 
seinille suositaan pieniä puita ja pensaita.  

Ympäristö.fi. Suomen Ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus 
tiedottavat: Luonto lähelle ja terveydeksi. (25.2.2015)  
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/
Luonto_lahelle_ja_terveydeksi(32834) 

Luonnonvarakeskus. Viherrakentaminen pohjoisissa matkailu-
kohteissa Pohjoisen viherpäivien 2010 seminaariluennot. 
(2010) 
http://jukuri.luke.fi/handle/10024/438287 

Koko MTT raportti:  
http://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/438287/
mttraportti8.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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Helsingin seudun liikenne, HSL ”Kehäradan liikenteelliset vai-
kutukset” K. Kiiskilä, J. Tuominen, R. Valli, A. Herneoja, luettu 
24.4.2018 (https://www.hsl.fi/sites/default/
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na” luettu 24.4.2018 
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Pariisi on kaunis puistokaupunki, jonka tunnelmaa halu-
amme myös Myyrmäkeen.  Pariisissa jokainen voi perus-
taa omia puutarhaprojekteja eri puolella kaupunkia ja 
kaupunki tukee tätä viljelytoimintaa. Pala Pariisia Myrtsiin-
konseptin tarkoituksena on kannustaa Myyrmäkeläisiä 
kaupunkiviljelyyn.  

Pariisin tavoitteena on kasvattaa viherkattojen ja kaupun-
kiviljelysten pinta-alaa huomattavasti. Vuonna 2016 Parii-
sissa säädettiinkin uusi laki “permis de végétaliser”. Kau-
pungin asukkaat hakevat kolmivuotisen luvan kaupungilta 
kaupunkiviljelyprojektiinsa. Lähtökohtaisesti lupa myönne-
tään, ja lisäksi kaupunki tarjoaa multaa ja siemeniä asuk-
kaille. Asukkaat sitoutuvat hoitamaan viljelyksiään, heidän 
tulee käyttää kestäviä viljelymenetelmiä, edistää lajiston 
monimuotoisuutta ja olla käyttämättä hyönteismyrkkyjä. 
Vastaavaa, helposti lähestyttävää ja helposti toteutettavis-
sa olevaa kaupunkiviljelytoimintaa tuomme myös Myyr-
mäkeen. Tulevaisuudessa Vantaan kaupunki ja taloyhtiöt 
voivat tarjota asukkailleen viljelylaatikoita, joissa asukkaat 
itse voisivat viljellä haluamiaan kasveja.    

Kaupunkiviljelyn lisäksi tuomme kampusviljelyä Metropo-
lia-ammattikorkeakoulun yhteyteen. Kampusviljelyllä on 
suuri suosio muun muassa Helsingin yliopistolla, jossa 
kampusviljelytoimintaan voi osallistua kuka tahansa. Met-
ropolia-ammattikorkeakoululta tarvitaan laatikoille osoite-
tut paikat ja vesipisteet sekä toimintaa pyörittämään aktii-
vinen opiskelija- tai opettajaporukka. Metropolian kam-
puksella voidaan käyttää sekä viljelylaatikoita että -
säkkejä, joita on käytössä myös Helsingin yliopiston kam-
pusviljelyssä. Helsingin yliopiston kampusviljelijät viljele-
vät monipuolisesti erilaisia ruokakasveja, kuten pinaattia, 
papuja, ruohosipulia, kesäkurpitsaa ja lehtikaalia. Kaupun-
kiviljely elävöittää kampusaluetta ja lisää yhteisöllisyyttä 
kampuksella! 

Ruuaksi kelpaavan sadon saaminen onkin tutkitusti mer-
kittävin vetovoimatekijä kaupunkiviljelyssä Pariisissa. Hyö-
tykasvien viljelyn on todettu juurruttavan asukkaita aluee-
seen sekä lisäävän yhteisöllisyyttä myös Suomessa. Ruu-

antuotannon lisäksi kaupunkiviljelyllä on todettu olevan 
positiivisia vaikutuksia myös terveyteen ja mielentervey-
teen, stressinsietokykyyn ja muun muassa maahan-
muuttajien sopeutumisessa paikalliseen kulttuuriin. Kas-
vien hoito voidaan kokea myös elvyttäväksi henkireiäksi 
arjen keskellä, ja se tuo asukkaille mukavaa ajanvietettä ja 
virkistystä. Kaupunkiviljely on myös ekologista ja siinä ruo-
antuotanto tapahtuu kuluttajien lähellä. Esimerkiksi Parii-
sissa viljelyn suosioon liittyy muun muassa kiinnostus lähi-
ruokaa ja käsillä tekemistä kohtaan. Saman suosion ja hy-
vinvointia edistävät tekijät haluamme tuoda myös Myrt-
siin! 

Myyrmäen ikärakenne on muita Vantaan suuralueita hie-
man vanhempi, ja konsepti huomioikin erinomaisesti 
myös eläkeläiset. Kaikkien väestöryhmien osallistuminen 
viljelytoimintaan on mahdollista, ja eläkeläisille laatikon 
hoitaminen onkin helpompaa kuin moni muu puutarhan-
hoitomuoto. Puutarhanhoidon on tutkitusti todettu vä-
hentävän muistisairauksien riskiä. Lisäksi viljelypalstoilla 
on paljon aktiivisia eläkeläisiä jo nyt.  

Viljelylaatikoiden oheen istutetaan hedelmäpuita ja mar-
japensaita, mikä lisää lajien monimuotoisuutta, kun niille 
luodaan uusia elinympäristöjä. Etenkin linnuille marjapen-
saat ovat tärkeitä elinympäristöjä. Pariisissa kaupunkivilje-
lyn on todettu lisäävän kaupunkiluonnon monimuotoi-
suutta ja auttavan muun muassa pölyttäjähyönteisiä. 

Huomioimme Myyrmäki-liikkeen työn katutaiteen parissa 
ja jatkamme sen jalanjäljissä. Suunnitelmana on tuoda 
luontoa ja vihreyttä esiin myös graffitien muodossa sekä 
mahdollistaa pop up -viljelyä graffitien yhteyteen. Näin 
yhdistetään luontoa ja urbaania ympäristöä sulavasti ja 
mielenkiintoisesti toisiinsa. Yhteistyökumppaniksi graffiti-
taiteeseen voitaisiin pyytää juurikin Myyrmäki-liikettä, jol-
la on pitkät perinteet katutaiteen parissa. Liike jo hallin-
noikin Myyr York Street Art -hanketta. Katutaide ja graffitit 
sekä toisaalta myös kaupunkiviljelykset ovat julkisen tilan 
tilapäistä käyttöä, ja myös siten ne luontevasti yhdistyvät-
kin toisiinsa. 

Myr ts in luonto  

Pala Pariisia Myrtsiin;  vihreää betonin rinnalle 

Luonto yhdistyy muraaliin — yllä kuvat samasta muraalista talvella ja kesällä. 
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Sadevedestä vihreyttä katukuvaan 

Intensiivinen rakentaminen ja vettä läpäise-
mättömien pintojen lisääntyminen tulevat li-
säämään pintavaluntaa Myyrmäessä. Ta-
voitteena on, että konseptissamme esitettyjen 
ratkaisujen avulla hulevesiä pystytään imeyttä-
mään tehokkaasti jo paikallisesti vettä läpäise-
mättömien pintojen lisääntymisestä huoli-
matta. 

Koska Myyrmäki kuuluu Mätäojan valuma-
alueeseen, alueella syntyvät hulevedet laske-
vat lopulta Mätäojaan. Jos hulevesiä pystytään 
konseptin ratkaisuiden avulla imeyttämään jo 
syntysijoillaan, tällöin hulevesien mukana Mä-
täojan alueelle valuvien haitallisten yhdistei-
den ja roskien määrää saadaan vähennettyä. 
Konseptin avulla parannetaan Mätäojaan las-
kevien hulevesien laatua ohjaamalla osa hule-
vedestä ensin kosteikkomaiseen sadepuutar-
haan ennen veden laskua Mätäojaan. Veden 
laatua parantamalla mahdollistetaan Myrtsin 
alueen viihtyisyys ja Mätäojan luonnonsuojelu-
alueen säilyminen elinvoimaisena. 

Paikallista imeyttämistä tehostava elementti 
konseptissamme on sadepuutarha eli “rain 
garden”. Tällä termillä tarkoitetaan imeytyspai-

nannetta, jonne hulevesi johdetaan ja jossa 
kasvillisuus viivyttää ja puhdistaa hulevesiä. 
Hulevedet voidaan sadepuutarhassa joko 
imeyttää suodattavan rakenteen avulla maape-
rään tai ohjata sadepuutarhan kautta huleve-
sijärjestelmään tai lähimpään vesistöön.  

Suunnittelimme sadepuutarhan hyödyntämistä 
keskusta-alueen Central Parkissa ja Mätäojan 
alueen luoteispuoleisen niityn vieressä. Central 
Parkin sadepuutarhaan ohjattaisiin sadevedet 
puiston alueelta ja tarkoituksena olisi pystyä 
imeyttämään tällä tavoin puistoalueen huleve-
det kokonaan paikallisesti. Näin saadaan Cent-
ral Parkin yhteyteen myös kaivattua ve-
sielementtiä. Mätäojan viereen suunnitellun 
sadepuutarhan tarkoituksena taas olisi paran-
taa Mätäojaan valuvan huleveden laatua, eli 
vesi ohjataan sadepuutarhasta eteenpäin Mä-
täojaan. Näin suurimmat partikkelit valuvat sa-
depuutarhan pohjalle eivätkä päädy rehe-
vöittämään Mätäojaa. Sadepuutarhan sijoitta-
minen lähelle Mätäojan pohjoispuoleisia teitä 
on myös tietoinen valinta, koska sadepuutar-
han pohjalle istutetun kasvillisuuden on to-
dettu sitovan tehokkaasti teiden suolaukseen 
käytettyä natriumkloridia. Mitä monimuotoi-

sempaa kasvillisuutta sadepuutarhassa hyö-
dynnetään, sitä paremmin se pidättää vettä ja 
puhdistaa hulevesiä. 

Paikallista imeyttämistä tehostetaan myös hyö-
dyntämällä nurmikiviä uusilla asuinalueilla esi-
merkiksi kulkuväylien päällystämisessä. Nurmi-
kiveä voi käyttää myös uusien parkkialueiden 
päällysmateriaalina asfaltin sijaan. Nurmikiven 
ansiosta pintavalunta hidastuu, koska nurmikivi 
sitoo tehokkaammin hulevesiä verrattuna ta-
valliseen kiveen tai asfalttiin. Nurmikivissä ruo-
ho pystyy kasvamaan kivien saumoissa ja sade-
vesi pääsee imeytymään kiveyksen läpi. Nämä 
kaksi tekijää yhdessä vähentävät sadevesien 
pinta-valuntaa ja tehostavat paikallista imeyty-
mistä. Lisäksi kiveys on kestävä ratkaisu ja hinta 
kilpailukykyinen esimerkiksi asfaltin kanssa. 
Nurmikiven ansiosta kaupunkikuvaan on help-
po tuoda lisää vihreyttä.  

Sadepuutarha toimii 30% tehokkaam-
min hulevesien sitojana kuin pelkkä 
nurmikko ja samalla se lisää alueen 

monimuotoisuutta. 
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Sadepuutarhojen lisäksi katoilta kerättyä sa-
devettä voi hyödyntää laatikkoviljelyiden 
kasteluvetenä. Siksi suunnitelmassamme on-
kin ehdotettu sadeveden keräystä tynnyrei-
hin niiltä katoilta, joiden läheisyyteen olem-
me suunnitelleet myös laatikkoviljelyä. Täl-
löin sadevesi saadaan hyötykäyttöön jo heti 
paikallisesti ja viljelylaatikoiden kastelukus-
tannukset pysyvät alhaisina. Tämän lisäksi 
viljelylaatikoiden yhteyteen suunnitellut he-
delmäpuut ja marjapensaat vähentävät pin-
ta-valuntaa sitomalla sadevesiä. Koska Mätä-
ojan maaperä on pääasiassa savimaata ja 
imee itsessään huonosti vettä, istutamme 
Mätäojan Myyrmäen puoleiselle rinteelle 
pajupuita, jotka hidastavat pinta-valuntaa ja 
tehostavat veden imeytymistä.  Näiden lisäk-
si suunnittelemamme viherkatot ja vihertalo 
tulevat myös pidättämään sadevesiä ja näin 
ollen vähentämään hulevesien määrää. 

Olemme pyrkineet miettimään ratkaisuja 
hulevesien hallintaan konseptissamme eko-
logisesti kestävästä ja kustannustehokkaasta 
näkökulmasta. Jo olemassa olevaa asfalttia 
ei tarvitse lähteä purkamaan, vaan sitä voi-
daan uudisrakentamisen yhteydessä korvata 
nurmikivellä. Lisäksi sadepuutarha on melko 
helposti toteutettavissa ja se on kustannus-
tehokas tapa sitoa sadevesiä, koska varsinai-
nen sadevesiviemäristö ei ole välttämätön 
sadepuutarhan yhteydessä. Sadevesien ke-
rääminen kasteluvedeksi on ekologisesti te-
hokasta ja Mätäojan hulevesien laadun pa-
rantaminen takaa Myyrmäen asukkaille elin-
tärkeän ekosysteemipalvelun säilymisen. Hu-
levesien tehokkaalla hyödyntämisellä pysty-
tään tuomaan luontoa lähemmäs kaupunki-
keskustaa ja vihreyttä elävöittämään betoni-
valtaisia katuja. Ilmastonmuutoksen myötä 
lisääntyvät sademäärät luovat paineita hule-
vesien hallintaan ja siksi olemmekin keskitty-
neet konseptissa niin sanottuihin “vihreisiin 
ratkaisuihin” sadevesiviemäröinnin sijaan. 

Luonnon helmaan helposti 

Suomen paras brändi on luonto ja Myrtsissä tätä 
edustaa Mätäojan luonnonsuojelualue. Moni Vantaa-
lainen ei kuitenkaan tunne tätä upeaa luontokoh-
detta.  Haluammekin, että yhä useampi Vantaalainen 
löytäisi tämän lähiluontokohteen. Kävelyreitillä Mätä-
ojan luonnonsuojelualueella pääsee helposti keskelle 
harvinaista luontoa suunnittelemamme uuden luon-
toreitin avulla. Reitillä on kaikille sopivia kuvallisia ha-
vaintokylttejä, joissa esitellään sekä alueen tyypillisiä 
että harvinaisia lajeja. Kyltit ovat eri paikoissa reitin 
varrella.  

Alueella on jo entuudestaan kulkeva luontoreitti 
“Halavasepikän mailla”. Reitti on perua Vantaan kau-
pungin purot ja joet -teemavuodelta 2016. Kyseinen 
reitti toimii vain mobiiliohjeiden avulla, eikä paikan 
päällä ole kylttejä. Tarkoituksena on tuoda uusia 
mahdollisuuksia jo olemassa olevaan reittiin. Konk-
reettiset kyltit helpottavat lähestymistä luontoon ja 
lisäävät tietämystä ympäröivästä luonnosta. Jo ole-
massa olevaa mobiilitukea käytettäisiin myös uudella 
reitillä, jolloin älylaitteella saisi lisätietoa kylteistä sen 
lajeista sekä alueesta. 

Reitin alussa olisi opaskyltti, missä kuvataan yleisesti 
kulkureittiä ja Mätäojan aluetta. Iso ohjekyltti on 
suunniteltu Mätäojan Myyrmäen puolelle. Kyltit ovat 
kaikki yksilöllisiä ja keskittyvät luonnon mielenkiintoi-
siin ilmiöihin, piirteisiin ja lajistoon. Osassa kylteissä 
lajeja ja niiden elintapoja kuvataan yksityiskohtai-
semmin, esimerkiksi tyypillisiä piilopaikkoja, joista 
niitä voi löytää. Kyltit sijoitetaan paikkoihin, joissa ky-
seinen laji on todennäköisintä nähdä tai muu esitelty 
ominaisuus on hyvin havaittavissa. Kylteissä on myös 
talvea varten eri eläinten lumijälkiä kuvaavia kuvia.  

Parannamme Mätäojan talvikäyttöä myös tuomalla 
reitin varteen talviruokintapaikkoja. Talviruokinta-
paikkojen yhteyteen rakennetaan lintulavoja ja ra-
kennamme paikalle myös lintutornin. Lintujen ha-
vainnointi paranee lavojen ja tornin avulla, lisäksi nä-
köyhteyden parantamiseksi  havaintopaikkojen ym-
päristön risukkoa hieman siistitään.  

 

Havainnekuva luontoreitistä  
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Myrtsin luonnon konseptit kokoava kartta Luontoreittiä tuodaan tunnetummaksi kuvaamalla 
Mätäojan harvinaisia lajeja graffitien avulla myös 
kaupunkiympäristössä. Esimerkiksi vain Mätäojassa 
esiintyvä Halavasepikkä ansaitsisi tulla nostetuksi 
parrasvaloihin. Suunnitelmissamme luontoaiheiset 
graffitit olisivat pieninä osina isompia kokonaisuuk-
sia. Lisäksi lajeja esitellään pieninä maalauksina 
luontoreitin suunnalla, esimerkiksi sähkölaatikoihin 
ja roskakoreihin maalattuina. Myös kyltit, jotka yksin-
kertaisesti ohjaavat luontopolulle jo kaupunkiympä-
ristössä lisää asukkaiden kiinnostusta Mätäojaan.  
Konseptissa on huomioitu paikallinen erikoisuus, his-
toriallisesti merkittävä luontoalue ja luonnonsuojelu-
alue. Luontoreitti toisi mahdollisuuden nähdä paikal-
liset tutut ja harvinaiset lajit. Luontoreitin toteutus 
on hyvin yksinkertaista ja edullista, sillä suuria konk-
reettisia muutoksia alueeseen ei tehtäisi, vaan käy-
tettäisiin hyväksi jo valmiin luonnon tuomia mahdol-
lisuuksia. Lisää kunnossapitoa ei tarvittaisi ja esimer-
kiksi reitin varrelle tuotuja linnunpönttöjä voisi ra-
kentaa talkootyöllä, jolloin mahdolliset kustannukset 
tulisivat pysymään hyvin pieninä. Reitti myös sopisi 
loistavasti kaikille ikä- ja kohderyhmille, sekä siihen 
on lisäksi helppo tuoda erikoisuuksia esimerkiksi lap-
sia piristämään. 

 

Ku va k y lt e i l l ä  l a j i t  t u t u k s i  

Opastaulut ovat kuvallisia ja niissä on lajien nimet. 
Osassa kylteissä on tilan mukaan enemmän tietoa 
lajin elämäntavoista yms. Reitin alussa olevassa 
isommassa ohjekyltissä esitellään reitti kartalla, sekä 
yleisesti aluetta ja sen piirteitä ja lajistoa. Myös kää-
vät, suot ja pohjanlepakko mainittaisiin. Nisäkäskyl-
tissä esitetään alueen tyypilliset nisäkkäät, sekä nii-
den jalanjälkiä. Eteläisemmässä lintukyltti sijaitsee 
lähempänä vesistöä ja siinä keskitytään enemmän 
vesilintuihin. Toisessa lintukyltissä esitellään alueen 
harvinaisia lintuja, kuten Pikkutikka ja Pensastasku. 
Kasvikyltissä alueen yleisten kukkien lisäksi suojeltu 
Sääskenvalkku. Halavasepikän kyltissä käsitellään tä-
tä harvinaista lajia, sen elintapoja ja mahdollisesti 
miten tämän kovakuoriaisen voisi havaita. 
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Kansainvälisyys on Myrtsin valttikortti nyt ja vuonna 2030! 

Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus ovat vahvasti läsnä 
Myrtsissä. Green Teamin konseptit korostavat Myyrmäen 
jo olemassa olevia vahvuuksia ja tuovat uusia tuulia New 
Yorkista, Pariisista ja Roomasta. Myyrmäessä on vahva 
monipuolinen ja monikulttuurinen asukaspohja. Luomal-
la yhdistäviä tiloja ja tapahtumia tuomme kaikki myyrmä-
keläiset yhteen ja parannamme paikallista yhteisölli-
syyttä. Myrtsillä on kaikki mahdollisuudet Suomen kan-
sainvälisyyden keskukseksi. 

Myyrmäen asukkaiden mielestä kaupunginosan vahvuuk-
sia ovat kotoisuus, hyvät liikenneyhteydet, luonnonlähei-
syys sekä monet muut asiat. Kuitenkin kyselymme avulla 
selvitimme joitakin Myyrmäen ongelmakohtia. Näitä oli-
vat muun muassa asemanseudun turvattomuus ja rähjäi-
syys, vanhojen kiinteistöjen ulkonäkö ja niin suomalaiset 
häiriköt kuin maahanmuuttajatkin. Haluamme parantaa 
Myyrmäen identiteettiä tarjoamalla ratkaisuja näihin on-
gelmiin. Asemanseudun ulkonäköä ja sen lähialueita ha-
lutaan kehittää niin uusilla rakennettavilla tornitaloilla ja 
uusilla asuinrakennuksilla, kuin myös vanhojen rakennus-
ten uudistamisella. Haluamme säilyttää katutaiteen 
Myyrmäen katukuvassa ja luoda Myyrmäkeen mieleen-
painuvan ulkoasun uusien rakennusten ja taiteen keinoin. 
Haluamme myös tuoda nyt melkein tyhjillään olevaan 
Colosseumiin yhdistäviä palveluja ravintolamaailman ja 
bändi-, tanssi- ja näytelmätilojen kautta. Colosseumista 
tulee kohtaamispaikka, jossa myös pienyrittäjyydellä ja co
-working –tiloilla on oma paikkansa. Mukana toiminnassa 
tulevat olemaan myös Metropolian opiskelijat. 

Hyvät liikenneyhteydet muualle, niin Helsinkiin (17 mi-
nuutissa) kuin lentokentälle (12 minuutissa) takaavat sen, 
että Myyrmäkeen virtaa vierailijoita pääkaupungista ja 
ulkomailta. Myös Myyrmäen asukkaat ja yritykset voivat 
hyödyntää liikenneyhteyksien tuomia mahdollisuuksia. 
Kansainvälinen kilpailukyky on yksi Myyrmäen vahvoista 
puolista ja haluamme yhdistää sen jo olemassa olevaan 
hyvään pohjaan, jota Myyrmäestä löytyy. 

 

”Ihmiset juttelevat 

bussipysäkeillä, 

lapsiperheitä nä-

kee paljon, tää on 

meidän yhteinen 

kotipaikka!" 

"Kaikki lii-

kuntamuodot 

ovat lähellä, 

samoin taide 

ja elokuvat”  

"Helsinkiin 17 minuu-

tissa ja lentokentälle 

12 minuutissa" 

Enää ei tarvitse lähteä ruoan tai kulttuurin perässä 

Roomaan;  Colosseum on keskustan uusi elävä keskus 

Luomme Myyrmäen sydämessä sijaitse-
vasta Colosseumista Myrtsin identitee-
tin symbolin: se on hyvinvoivan, innova-
tiivisen, kansainvälisen ja ennakkoluu-
lottoman Myrtsin fyysinen ilmentymä. 
Colosseumin eri kerroksiin sijoittuvat 
monipuoliset toiminnot nousevat Myyr-
mäen vahvuuksista, sillä siellä asukkaat 
toteuttavat itseään erilaisten harrastus-
ten ja järjestötoiminnan parissa, mieli 
virkistyy kansainvälisestä tunnelmasta ja 
opiskelijat oppivat tärkeitä taitoja teke-
mällä todellisia tekoja yhteisön hyväksi - 
tämä kaikki tietysti täysin vatsoin. Nyky-
aikaiset ja innovatiiviset ratkaisumallit 
osana Colosseumin toimintaa osallista-
vat jokaisen asukkaan tekemään raken-
nuksesta hyvinvointia ympäristöönsä 
luovan keskustan sosiaalisen keskuksen.  

Colosseumin ravintolamaailma  

Myyrmäki-liike kuvailee Myyrmäkeä 
Myyrmäen infopaketti -julkaisussaan slo-
ganilla “Uuden yrittäjyyden kaupungin-
osa”. Tavoitteeseen päästään, kun Colos-
seumin laajat tilat ja Myyrmäen asukas-
rakenne hyödynnetään täyteen potenti-
aaliinsa: Colosseumiin järjestetään tiloja, 
jossa uudet yrittäjät voivat hyvin pienillä 
riskeillä kokeilla ja harjoitella yrittämistä. 

Yhtenä Suomen talouskasvun valttikortti-
na nähdään maahanmuuttajien aktivoi-
minen yrittämiseen, ja pääkaupunkiseu-
dulla joka kolmas yrittäjä onkin jo maa-
hanmuuttaja.  Voisi siis väittää, että 
Myyrmäen monikulttuurinen asukasra-
kenne tarjoaa paljon potentiaalia uusiin 
yrittäjiin. Yrittäminen on kuitenkin erityi-
sesti alussa varsin haastavaa, ja monet 

aloittavat yrittäjät painivatkin mm. byro-
kratian ja veronmaksujen kanssa. Lisätu-
ki missä tahansa uudessa työssä on 
erittäin tärkeää, ja yhteisöllisessä Myrt-
sissä tätä onkin jo entuudestaan tarjolla, 
sillä alueella toimii jo järjestöjä, jotka tu-
kevat esim. maahanmuuttajanaisia suo-
men kielen oppimisessa ja töiden hank-
kimisessa. 

Myr ts in ident i teet t i  
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Colosseumissa yrittäjä ei ole yksin  Colosseumin yhteen kerrokseen perustetaan 
“ravintolamaailma”, jossa on vaihtuville yrittäjille perus-
tarpeet ravintolatoimintaan. Yrittäjät saavat mahdolli-
suuden luoda omaa asiakaskuntaansa ja kokeilla ravinto-
layritysideansa toimivuutta tosielämässä, jossa tukea on 
helposti saatavilla ravintolamaailman ylläpitäjiltä. Yrittä-
jäksi saa hakea kuka tahansa - ravintolamaailmasta löy-
dät kaikkea isovanhempien perinneherkuista nuorekkai-
siin trendikahviloihin sekä tuhannen ja yhden yön ma-
kuihin. Ravintolamaailmassa juomat hankitaan yhdestä 
keskitetystä juomapisteestä, jossa tarjoillaan myös en-
simmäistä kertaa opiskelijapanimon tuottamaa paikallis-
ta erikoisuutta, Myrtsin olutta. 

Metropolian Myyrmäen kampus laajenee Colos-
seumin vieressä lähiaikoina, ja sinne muodostuu 
“kansainvälisen liiketoiminnan osaamiskeskittymä”. 
Kasvavaa opiskelijamäärää hyödynnetään Colos-
seumin ravintolamaailmassa paitsi luonnollisesti asi-
akkaina, mutta myös ravintolamaailman ylläpitäjinä ja 
yrittäjien tukijoina. Mikä olisikaan parempaa tosielä-
män kokemusta osana liiketalouden opintoja, kuin 
projektimuotoiset kurssit, joissa hallinnoidaan ja 
markkinoidaan todellista monikulttuurista ravintola-
maailmaa aivan kampuksen vieressä? 

Myyrmäki-liikkeen perustamalle Coworking MyyrYork-
tilalle löytyy myös paikka Colosseumista. Coworking 
space-toiminta on kasvanut Myyrmäessä tasaisesti 
vuosien varrella ja muutaman vuoden päästä erityi-
sesti Metropolian kampuksen laajentuessa voidaan 
odottaa kasvuharppausta. Tällä hetkellä juna-aseman 
kupeessa Isomyyrin kauppakeskuksessa sijaitseva Co-
working MyyrYork tarjoaa halukkaille kevyen lähdön 
yrittäjyyteen ilman suuria pääomia, ja mm. maahan-
muuttajien työllistymistä tuetaan jo sieltä käsin. Tä-
män kaltainen kevyen yrittäjyyden tukeminen sopisi 
mainiosti lähellä Metropolian kampusta sijaitsevaan 
Colosseumiin, sillä näin yrittäjyydestä kiinnostuneet 
opiskelijat saavat helpon mahdollisuuden verkostoitua 
sekä aloittaa yrityksiä, jotka takaavat Myrtsin menes-
tyksen myös tulevaisuudessa. Colosseumin ensimmäisen kerroksen pohjakartassa vihreällä on 

merkitty ravintolamaailma, ja punaisella juomapiste. 

Colosseumista Myrtsin kulttuurin kehto  

Colosseumin laajat ja monimuotoiset 
tilat tarjoavat ravintolamaailman lisäk-
si useita muita mahdollisuuksia erilai-
selle harrastus- ja järjestystoiminnalle. 
Colosseumilla on mahdollisuus nousta 
Myrtsin sekä sen suuralueen kulttuuri-
keskukseksi. Colosseumissa yhdistyisi-
vät musiikki, tanssi sekä teatteri. Sa-
moissa tiloissa toimiva monikulttuuri-
nen ravintolamaailma tarjoaa Colos-
seumissa käyville monitahoisen 
kulttuurikokemuksen! 

Yksi Myyrmäen valttikorteista on ollut 
vuosien ajan musiikki- ja tanssipai-
notteinen Vaskivuoren lukio, josta on 
useampikin tunnettu artisti saanut al-
kunsa. Huipulle nousemiseen tarvi-
taan kuitenkin harjoitusta, johon tar-
vittavat harjoitustilat ovat vähäiset. 
Colosseumista löytyy vastaus. 

Nuorille ja miksei myös vanhemmille-
kin muusikoille voidaan Colosseumin 
monimuotoisiin tiloihin perustaa bän-
dihotelli, joka tarjoaa yhtyeille tree-
nitiloja opiskelijaystävälliseen hintaan. 

Tanssin opiskelijoille luotaisiin harjoi-
tussaleja käden käänteessä. Myyrmä-
estä löytyy myös teatteriharrastajia, 
joilta tällä hetkellä puuttuvat pysyvät 
harjoitustilat. Colosseum tarjoaa kai-
kille esiintyjille mahdollisuuden harjoi-
tella sekä esittää näytöksiä sekä kon-
sertteja rakennuksesta löytyvässä au-
ditoriossa. Rakennuksesta löytyy myös 
muualtakin tilaa erilaisten yleisötapah-
tumien järjestämiseen. 

Tavoitteena on tarjota jokaiselle Myyr-
mäen asukkaalle jotakin ja ottaa yh-
deksi Colosseumin voimavaraksi Myyr-
mäestä löytyvä monikulttuurinen asu-
kaskanta. Erinäiset harrastus- ja järjes-
tötoiminnat tuovat Myrtsin asukkaita 
uudella tavalla yhteen saman katon 
alle. Myyrmäestä löytyy useita mata-
lan kynnyksen tapahtumia, joihin on 
jokaisen helppo osallistua. Colosseum 
tarjoaa tilaa näille tapahtumille, ja nii-
tä järjestäville toimijoille. Useiden eri 
järjestön tuominen yhteen paikkaan 
Colosseumiin helpottaa toimintaa en-
tisestään. 
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Myyrmäen maine keskittyy alueen sen 
rouheaan 80-luvun betoniarkkitehtuu-
riin ja epäviihtyisään ulkoasuun. Tässä 
projektissa luodaan alueesta visuaali-
nen mielikuva arkkitehtuurin ja katutai-
teen avulla. Uuden yhtenäisen ja tun-
nusomaisen ilmeen kautta Myrtsistä 
muodostuu positiivinen mielikuva ilman 
paikan päällä käyntiä. Tarkoituksena on 
luoda alueelle uniikki visuaalinen imago 
mikä sitoo ajatukset alueeseen. 

Vantaa on yksi Suomen suurimmista 
kasvun alueista, mikä tarvitsee hou-
kuttelevan vetonaulan keskuksekseen. 
Alueella on jo verrattavan paljon palve-
luita ja kulkuyhteydet alueelta ovat lois-
tavat, Myyrmäki tarvitsee enää vain toi-
mivan brändin. Myyrmäen nykyinen 
imago ei kokisi täydellistä muutosta 
vaan alueen tunnusomainen rentous ja 
helposti lähestyttävyys olisivat alueen 
maineen perustuspilareina. Alueen 
luonne pysyisi siis samana, mutta Myyr-
mäestä luotaisiin vahva positiivinen 
mielleyhtymä sen ulkoasuun liittyen. 

Alueen rakennuksissa erottuisi selkeästi 
puu- ja lasipintojen innovatiivinen yh-
distäminen. Tämä toisi esteettisen, ava-
ran ja luonnonläheisen tunnelman 
Myrtsiin. Näitä pintamateriaaleja olisi 
helppo käyttää vanhojen rakennusten 
julkisivuremontissa sekä erityisesti uu-
disrakentamisessa. Myrtsissä keski-
tyttäisiin myös tehokkaaseen ja tunnel-
malliseen valaistukseen, joka nostaisi 
alueen viihtyvyyttä sekä turvallisuuden 
tunnetta. 

Mieleenpainuva Myrtsi 

Vanhan identiteetin integrointi 

alueen uuteen ilmeeseen  
Rakennusten uudisrakentamisen kautta pyrimme ko-
rostamaan ja säilyttämään alueen paikallisidenti-
teettiä ja urbaania tunnelmaa. Tämä olisi kustannus-
tehokas tapa tuottaa mielenkiintoista miljöötä alu-
eelle. Hybridirakennuksissa yhdistyisi Myrtsin uusi ja 
vanha rakennustyyli integroiden alueet yhteen. Alu-
eiden yhtenäistäminen vähentää uusien ja vanhojen 
alueiden segregaatiota. Tuottamassamme kyselyssä 
usea vastaaja oli maininnut vanhojen rakennusten 
huonomman maineen. Uudisrakentaminen keskittyi-
si vanhojen elementtitalojen ulkoasun kehittämi-
seen. Huonomaineisempien alueiden yhtenäistämi-
nen uuteen arkkitehtuuriseen imagoon julkisivure-
montin avulla toisi alueelle lisäarvoa ja eheyttäisi 
alueen brändiä. 

Tiettyjen noodien, kuten Vaskivuoren lukion, Am-
mattiopisto Varian, Myyrmäen urheilupuiston sekä 
Vaskivuorentien, läheisyydessä olevat huonokuntoi-
set rakennukset uudistetaan. Näin kävijöille jotka ei-
vät ole paikallisia muodostuu modernimpi kuva alu-
eesta. 

Katutaiteen säilyttäminen  

Katutaiteella on Myyrmäessä jo vahva asema ja 
monet ulkopuoliset assosioivat katutaiteen 
osaksi aluetta. Katutaiteen avulla pyrimme otta-
maan huomioon eri alueiden ominaispiirteet 
kuten Mätäojan luonnonsuojelualueen ja sen 
erityislaatuisen kasvillisuuden ja eliöstön. Katu-
taiteen avulla pysyisimme tuomaan myös esille 
alueen kulttuurisen monipuolisuuden. Eri 
kulttuuriryhmät alueella pääsisivät julkisesti tuo-
maan esille oman taustansa katutaiteen kautta. 
Katutaiteesta voitaisiin tehdä uusiutuvaa vaihtu-
van taideseinän avulla. Kaupunkilaiset voisivat 
maalata omaa taidettaan seinälle, joka tietyin 
väliajoin tyhjennettäisiin uutta taidetta varten.  

Mieleenpainuvan Myrtsin hallitsevat pintamate-
riaalit rakennuksissa: 

BETONI 
Betonin avulla pystyy yhdistämään Myyrmäen 
nykyinen urbaanitunnelma uuteen rakennustyy-
liin.  

LASI 
Puhdas ja valoisa pintamateriaali, jonka voi yh-
distää uudisrakentamiseen vaivattomasti, van-
han rakennuksen estetiikan säilyttäen. 

VALO 
Smart street lights on ekologinen ja turvallisuu-
den tunnetta tuova katuvaloratkaisu alueen pi-
meille kaduille.  

PUU 
On luontoystävällinen materiaalivalinta, joka on 
kustannustehokas ja monipuolinen. 
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http://www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/maahanmuuttajille
https://moodle.helsinki.fi/pluginfile.php/1940698/mod_resource/content/1/Myyrma%CC%88ki%20kokeilu_kehitysalustana.pdf
https://moodle.helsinki.fi/pluginfile.php/1940698/mod_resource/content/1/Myyrma%CC%88ki%20kokeilu_kehitysalustana.pdf
https://moodle.helsinki.fi/pluginfile.php/1940699/mod_resource/content/1/108646_Tietoja_Myyrmaen_suuralueelta%20%284%29.pdf
https://moodle.helsinki.fi/pluginfile.php/1940699/mod_resource/content/1/108646_Tietoja_Myyrmaen_suuralueelta%20%284%29.pdf
http://tilapioneerit.fi/2018/02/14/tilapioneerit-myyrmaki/
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Tuomme Myrtsin keskustaan monessa maailman kaupungissa nähdyn keskuspuiston, eli 
”Central Parkin”. Urbaani vihreä väylä jatkuu aina Paalutorilta Vaskivuoren lukiolle saakka 
sekoittaen täydellisesti bulevardimaisen kävelykadun ja vihreää viljelevän luonnontilaisen 
puiston. Paalutorin päädyssä keskuspuisto päättyy Suomeen ensimmäisenä tuotavaan 
vihertaloon, jonka mallia on nähty esimerkiksi Aasiassa. Vihertalo toimii vastapainona 
kauppakeskus Myyrmannin ja aseman urbaanille maisemalle, tuoden samalla tilaa esimer-
kiksi alueelle kaivatulle hotellille. Vihertalon katolle sijoitetaan ravintola kauniilla näköalal-
la, josta koko vihreä ja urbaani Myrtsi on näkyvissä.  

Vihreyden lisäksi urbaania katutilaa uudistetaan Myyrmäen aseman alueella, joka toimii 
Myrtsin ehdottomana keskuksena. Julkista liikennettä tehostaaksemme katamme bussi- ja 
juna-aseman kokonaan, ja laajennamme Myyrmannia länteen päin. Katetun aseman päälle 
tuomme näyttävän kerrostalorakennuksen, joka yhdistää niin liike- kuin asuintilojakin. Mal-
lia tähän konseptiin olemme ottaneet niin maailmalta kuin Suomestakin. Suomessa sa-
manlainen hanke on juuri nyt meneillään Helsingin Pasilassa, ja maailmalla junaradan pääl-
lä sijaitsevaa monitoimitaloa rakennetaan esimerkiksi Yhdysvaltojen Washington D.C:ssä 
sekä Australian Melbournessa. 

Myrtsin betoni saa uuden ilmeen uusien viherrakentamisen ratkaisujen avulla. Lisäämme 
vihreää kaupunkiin muraalien, graffitien ja Pariisista tuodun kaupunkiviljelyn avulla, jotka 
auttavat alueen jo olemassa olevaa identiteettiä kasvamaan sekä tuovat vierelle myös uu-
den ihmisten kohtaamista ja hyvinvointia edistävän harrastuksen. Kaupunkiviljely saa paik-
kansa niin katoilta kuin kadultakin, missä ne ovat tuomassa viihtyisyyttä kaikkien nähtävil-
le. Kaupunkiviljelyn lisäksi panostamme kampusviljelyyn Metropolian kampuksella, jossa 
opiskelijat ja opettajat saavat uuden kohtaamispaikan vihreyden keskeltä. Muraalit ja 
graffitit ovat mukana tuomassa vihreää kaupunkiin ja ne kuvaavat Mätäojan kaunista lajis-
toa. 

Myrtsin arvokasta luontoa tuomme kirkkaampaan valokeilaan luomalla Mätäojan alueelle 
luontopolun lintulavoineen ja ruokintapaikkoineen. Lisäämme Myyrmäkeläisten tietoi-
suutta Mätäojan lajistosta erilaisin tietoiskuin polun varrella kylttien muodossa. Kyltit sisäl-
tävät esimerkiksi tietoa lajien tyypillisistä elintavoista sekä jalanjäljistä. Luontopolun avulla 
uskomme Myyrmäkeläisten innostuvan läheisestä viheralueesta enemmän, ja sen hyödyn-
täminen lisääntyy paljon.  

Kasvavan väestön tuoman hulevesiongelman olemme ratkaisseet tuomalla keskuksen alu-
eelle sadepuutarhoja, jotka lisäävät hulevesien luonnonmukaista imeytymistä. Sadepuu-
tarhoja sijoitetaan myös Mätäojan ja Myrtsin keskuksen väliin suojelemaan Mätäojan luon-
toa sinne valuvilta hulevesiltä. Sadepuutarhojen kasvillisuus valitaan tarkasti, jotta ne pysy-
vät vehreinä ja kauniina ympäri vuoden hoidon niukkuudesta huolimatta. Hulevesien imey-
tymistä asfalttipinnoilla tehostamme nurmikivillä, joita tuodaan parkkialueille ja kevyenlii-
kenteen väylille. Nurmikiveä asennetaan vuosien saatossa aina kun vanhaa asfalttia revi-
tään pois. 

Myyrmäen jo olemassa olevaa identiteettiä tehostamme luomalla nykyisin liiketiloina käy-
tössä olevasta Colosseumista uuden monipuolisen ihmisten kohtauspaikan. Italian Roo-
man malliin tuomme Colosseumille ravintolamaailman, jossa vaihtuvat yrittäjät saavat 
kokeilla siipiään ravintola-alalla unohtamatta silti tukea, jota Colosseumilla on tarjolla. 
Metropolian kampuksen laajentuessa Colosseumin ravintolamahdollisuuksia voidaan myös 
hyödyntää opiskelussa sekä yrittäjyysharjoitteluissa. Ravintoloiden lisäksi tuomme Colos-
seumiin tiloja, joissa jokainen ihminen pystyy toteuttamaan itseään monipuolisesti juuri 
oman harrastuksensa parissa. Colosseumilla on tarjota liikunta-, musiikki- sekä teatteritilo-
ja, joita esimerkiksi musiikki- ja tanssipainotteinen Vaskivuoren lukio pystyy hyödyntä-
mään. Kulttuuri ei rajoitu Euroopan miljoonakaupunkeihin, vaan kulttuuria voidaan kokea 
monipuolisesti myös Myrtsissä! 

Luomme Myyrmäelle uutta, esteettistä ja innovatiivista brändiä vanhan imagon tilalle. Ko-
rostamme Myrtsin monikulttuurisuutta tuomalla innovaatioita joka puolelta maailmaa. 
Kansainvälisyys näkyy Myrtsissä niin infrastruktuurissa kuin sosiaalisessa toiminnassakin. 
Myyrmäen vanhaa identiteettiä ei poisteta, vaan vanha pyritään integroimaan tehokkaasti 
uuteen Myrtsiin. Tulevaisuuden Myrtsi tunnetaan luonnonläheisenä, urbaanina, kansain-
välisenä ja ihmisläheisenä keskuksena, jossa jokainen voi olla kuin kotonaan.  

T I IVISTELMÄ  
Aamuauringon lempeät säteet lämmittävät jo, ja vastapäisen vihertalon 
kasvit ovat heränneet eloon; vehreys valtaa alaa pitkän talven jälkeen. 
On helppoa herätä tällaisiin aamuihin, Maija miettii ja nappaa kastelu-
kannun mukaansa. Itse viljellyt kukat ja vihannekset tarvitsevat myös 
vettä lämpimän päivän edellä. Ne ihastuttavat oman taloyhtiön pihassa 
ja niiden hoitamisen myötä Maija on tutustunut naapureihinsa ja viettä-
nyt useita mukavia iltoja uusien ihmisten kanssa. Yhteishenki ja autta-
misenhalu ovat korostuneet ja tuoneet mukanaan helpotusta monen 
asukkaan arkeen.  

Rappukäytävässä Maija törmää töihin lähtevään Mattiin. ”Nähdään illal-
la”, Matti huikkaa ja hymyilee. Matti on melkein myöhässä, mutta on-
neksi asemalle on lyhyt matka. Junia kulkee lyhyin väliajoin ja katetun 
aseman kahviloista on helppo napata herkullisesti tuoksuva kahvi ja 
croissant aamupalaksi. Työmatka lentokentälle sujuu ongelmitta, ilman 
tarvetta vaihtaa junaa.  Junamatkustaminen on yhtä sujuvaa kuin oli 
Matin vaihto-oppilasvuotena Tokiossakin. 

Maija kävelee rauhassa läpi keskuspuiston kohti Myyrmannin kauppa-
keskusta. Puisto on valtavan kaunis aamuisin, Maija miettii. Viljelylaati-
kot kukkivat ja vastaantulevat lenkkeilijät hymyilevät. Maija muistelee 
viime vuoden lomaansa. Pariisissa samanlaisia viljelylaatikoita näki ym-
päri kaupunkia ja Maija on onnellinen, että myös Myrtsiin on juurtunut 
uusi kaupunkiviljelykulttuuri. Laajennetun ostoskeskuksen myötä Myrt-
siin avautui myös uusia liikkeitä ja Maija sai mahdollisuuden työskennel-
lä lähellä kotiaan. Kävelymatka töihin, onko mitään mukavampaa!  
Maija nauttii uusista haasteistaan töissä, mutta odottaa jo lounastau-
koa. Hän on sopinut lounastreffit ystävänsä kanssa Colosseumin uuteen 
pop-up -ravintolaan, joka tuo Myrtsiin makuja maailmalta. Tällä kertaa 
ravintolassa on mahdollisuus nauttia afrikkalaisia kotiruokia. Pähkinöi-
den tuoksu herättää ruokahalun, kauniit astiat ihastuttavat ja hetki ystä-
vän kanssa antaa juuri oikean määrän energiaa loppupäiväksi töihin. 
Ystävä työskentelee Metropolian Myyrmäen toimipisteessä. Kaverukset 
keskustelevat siitä, kuinka koko Myyrmäen kampus on innostunut vilje-
lystä ja perustanut yhteisiä kastelurinkejä, kuten Maijan taloyhtiössäkin.  
Hypätessään iltapäivällä junasta Matti muistaa, että hänen täytyy käydä 
vielä kaupassa ennen kuin tapaa Maijan. Kauppakeskuksesta löytyy on-
neksi myös erikoisruokakauppa, josta hän löytää kaiken tarvitsemansa. 
Iltapäivän lyhyt ja raikastava sadekuurokaan ei tässä kohtaa haittaa, 
koska katetulta asemalta pääsee suoraan kauppakeskuksen uusiin tiloi-
hin.  

Matti miettii eteisessä vaatevalintaansa illan treffeille, kun ovikello soi. 
Matti on taas vähän myöhässä ja Maija odottaa häntä jo. Matti valitsee 
lenkkarit ja avaa oven. Viime viikolla he kävivät syömässä ja katselemas-
sa maisemia Myrtsin huipulta eli vihertalon kattoterassilta. Matti kertoi 
tarinoita matkoistaan Aasiassa, joissa näitä vihertaloja on useampiakin. 
Maijasta oli mahtavaa, että Suomeen oli saatu samanlainen. Onnistu-
neen illan päätteeksi he sopivat uudet treffit Mätäojan luontopolulle.  
Kauniina iltana Mätäojan luonnonrikkauksista on nauttimassa monia 
muitakin. Maija ja Matti kipuavat uuteen hienoon lintutorniin ja bon-
gaavat useita uusia lajeja. Luontopolulla he tutustuvat opaskylttien 
avulla alueen muuhunkin lajistoon. Illan jo hämärtyessä he suuntaavat 
takaisin kotiin, joka on helpon kävelymatkan päässä tästä ainutlaatui-
sesta luontoelämyksestä. Alueen läpi on nykyään myös mukavaa ja tur-
vallista kävellä, koska uusien asukkaiden saapuminen ja baarien vähe-
neminen ovat rauhoittaneet ennen välillä villiksikin käynyttä aseman-
seutua.  Pimenevässä illassa alueelle lisätty valaistus luo kauniita varjoja 
kävelevästä pariskunnasta.  

PÄIVÄ  MYRTSISSÄ  KOKOAVA  KARTTA  


