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Myyr York Downtown
Myyrmäen asemakorttelit uudistuvat!

Yleisötilaisuus 22.8.2018



ILLAN OHJELMA
17.30 Tilaisuuden avaus, kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine

17.40 Ylhäältä alas vai alhaalta ylös - miten tulevaisuuden kaupunkia tehdään?
Katja Lindroos, toimitusjohtaja, Urban Practice Oy

18.20 Lähtökohdat suunnittelulle, asemakaavasuunnittelija Johanna Rajala

18.35 Yhteistyökumppaneiden osuus
Cityconin puheenvuoro, Risto Seppo, Kiinteistökehitysjohtaja / Citycon Oyj
Taitokaaren puheenvuoro, Jani Koivuniemi, Toimitusjohtaja / Taitokaari Oy
Myyrmäen asukkaat ja asuminen Myyrmäessä, Antti Laine,
Maanhankintapäällikkö / Sato Oyj
SRV – kaupunkikeskusten rakentaja, Toni Kankare, Hankekehitysjohtaja / SRV

19.00 Myyrmäki liikkeen puheenvuoro, Petteri Niskanen,
Myyrmäkeläinen asukasaktiivi / Myyrmäki liike

19.15 Keskustelua

19.30 Tilaisuus päättyy



VANTAALAISTEN TULEVAISUUSKUVAT

Lähtökohta

TASA-ARVOISET IHMISET JA ALUEET

Yhdyskuntarakenne
VEHREÄ

VALLANKUMOUS

Sosiaalinen taso
HUOKOINEN

PINTA

Toiminnallinen taso
YHTEYKSIEN KAUPUNKI

Voimavara:
Vihreys kuuluu jokaisen

elämään ja viheralueet ovat
hyvin saavutettavissa. Vihreyttä

arvostetaan.

Voimavara:
Vantaalaiset haluavat vaikuttaa

kotikaupungin kehitykseen.
Yhteisöllisyyttä arvostetaan.

Voimavara:
Liikennepalvelut muualle
seudulle ja lentokentältä
maailmalle ovat sujuvat.
Palveluita arvostetaan.

Voimavara:
Vantaan alueet ovat omaleimaisia.

Vantaalta löytyy kaikkea keskustoista maaseutuun.

Voimavaralähtöinen kaupunki



ASEMAKAAVOITUKSEN KÄRJET



SIJAINTI JA KAAVATILANNE
• Myyrmäen aseman vieressä. Suunnittelualue

rajautuu pohjoisessa Vaskivuorentiehen,
etelässä Punamultatoriin, idässä
Jönsaksentiehen ja lännessä Myyrmäenraittiin
ja Paalukylänpolkuun

• Suunnittelualueella sijaitsee pysäköintialue ja
pysäköintilaitos sekä Isomyyrin ja
Myyrinpuhoksen ostoskeskukset

• Yleiskaava: Keskustatoimintojen aluetta (C)
• Asemakaava: Liikerakennusten korttelialuetta

KL, Autopaikkojen korttelialuetta LPA



LÄHTÖKOHDAT
• Alueen maanomistajat hakeneet asemakaavan muuttamista siten,

että nykyiset ostoskeskusrakennukset ja pysäköintilaitos puretaan
ja tilalle rakennetaan asumista, palveluita, liike- ja toimitilaa.

• Kumppaneina hankkeessa Citycon Oyj, Sato Oyj, Taitokaari Oy ja
SRV Yhtiöt Oyj.

• Korttelin suunnittelusta järjestetään kutsukilpailu syksyllä 2018
Ø Kilpailun lähtökohtana korttelin nykyisten rakennusten

purkaminen.
Ø Kaavatyön aikana esitetään kuitenkin myös Myyrinpuhoksen

ostoskeskuksen säilyttävä ja osin säilyttävä suunnitteluvaihtoehto
(Konsulttityö/ Optiplan)



Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy

Kuva: Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy



Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy

Kuva: Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy



Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy



L Arkkitehdit Oy

Kuva: L Arkkitehdit Oy



Mandaworks Ab

Kuva: Mandaworks Ab



• Myyrmäen kaavarungon
tavoitteena viihtyisä ja vehreä
asuinympäristö ja elinvoimaisena
kehittyvä keskusta, jossa kohtaavat
ihmiset, palvelut, työ ja sujuva
liikkuminen.

• Mahdollistaa jopa 10 000 uutta
asukasta Myyrmäkeen

• Kaupunkirakenteen tiivistämisen
periaatteena ”KONTRASTI”:

Ø tehokkaampi ja korkeampi
kaupunkirakenne radan varressa ja
vastapainona vehreät katutilat,
puistot ja suuret ympäröivät
viheralueet

MYYRMÄEN
KAAVARUNKO



• Aseman viereen korkeatasoinen ja elävä
kaupunkikortteli, jossa yhdistyvät urbaani
asuminen, palvelut, työ ja vapaa-aika sekä
laadukas julkinen ulkotila.

• Tekeillä olevassa Myyrmäen kaavarungossa
suunnittelualueelle on esitetty tehokasta
rakentamista.

• Tavoitteelliset rakennusoikeuden määrät
ovat:
Ø asuntorakentamista vähint. 60 000 k-m2
Ø liike- ja palvelutiloja vähint. 8 000 k-m2
Ø kaupungin palvelutilaa 3 000 k-m2
Ø toimitiloja vähintään 3 000 k-m2

SUUNNITTELUKONSEPTI:
MYYR YORK DOWNTOWN



Kaavarunkoluonnoksen kyselystä: Minkälaisia ajatuksia kaavarungossa
esitetty kaupunkirakenteen tiivistämisen periaate herättää?
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Mielestäni radan varren alueet voidaan rakentaa
tehokkaasti, mikä mahdollistaa monipuolisen

palvelurakenteen ja laajojen viheralueiden säästämisen.

Mielestäni koko kaupunginosaa tulisi tiivistää yhtä
tehokkaasti kuin asemien ympärillä.

Mielestäni koko kaupunginosaa tulisi tiivistää maltillisesti,
vaikka se tarkoittaisi osittaista rakentamista viheralueille.

Kaupunginosaa ei tulisi enää täydentää
lisärakentamisella, vaikka se tarkoittaisi palveluiden
osittaista vähenemistä ja rakentamista ympäröiville

viheralueille.

En osaa sanoa

joku muu, mikä?



• Tunnistettava torneista
muodostuva kaupunkikuvallinen
kokonaisuus, jossa tornit ovat
korkeita ja hoikkia, ja niiden
jalusta on matalampaa
rakentamista (noin 3-5 kerrosta)

• Tunnistettava
kaupunkikuvallinen kokonaisuus,
joka koostuu 1-2 tornista ja
niihin kytketystä noin 8-
kerroksisesta rakennusmassasta

• Tunnistettava
kaupunkikuvallinen kokonaisuus,
jonka rakennusmassa koostuu 8-
12-kerroksisista hybriditaloista.

Kaavarunkoluonnoksen kyselystä: Asemien ympärillä
tehokkaasti rakennettavien alueiden tulisi mielestäni olla:

43%

26%

31%



KAUPUNKIKUVA JA KORKEA RAKENTAMINEN
• Kaavarunkoluonnoksessa on esitetty korkean

rakentamisen paikkoja Myyrmäen
asemanseudulle suunnittelualueen kortteleihin.

• Isomyyrin tontille enintään 24-kerroksinen torni
• muille korttelialueille enintään 16-kerroksisia

torneja.
Ø Mahdollisten tornien tulee muodostaa

kaupunkikuvallinen, toiminnallinen ja
arkkitehtoninen kokonaisuus yhdessä viereisten
korttelien tornien sekä matalampien
rakennusten ja rakennuksenosien kanssa.

Ø Tornien tuulivaikutukset tulee huomioida
suunnittelun keinoin. Tornien varjostus
tutkitaan varjotarkasteluin.



ARKKITEHTUURI
• Kortteleista tulee suunnitella

arkkitehtuuriltaan vaihtelevia, monipuolisia
ja kerroksellisia kaupunkikortteleita.

• Katutason julkisivun tulee erottua muusta
julkisivusta: Julkisivu jäsennellään
värivalinnoin ja materiaalein siten, että
inhimillinen mittakaava säilyy ja katutasosta
syntyy vaihteleva ja virikkeellinen.

• Taide, erityisesti katutaide, on tärkeä osa
Myyrmäen identiteettiä.

Ø Kortteleiden suunnittelussa tulee huomioida
taiteen sijoittamisen mahdollisuudet ja
taiteen luonne osana alueen kaupunkikuvaa.



KILPAILUALUE
• Rajaus



KILPAILUALUE
• Ohjeellinen rakennusala ja

kerrosluvut

• Kaupunkikuvalliset kiinnekohdat

Ø Tornit ja kortteleiden kulmat
tulevat toimimaan alueen
kaupunkikuvallisina
kiinnekohtina.



KILPAILUALUE
• Kivijalkakerroksen liike-, palvelu

ja toimitilat

Ø Osan kivijalkakerroksen
toiminnoista tulee olla
mahdollista levittäytyä
katutilaan esimerkiksi
katukahvila- tai toritilana.

Ø Tulee huomioida ulkotilojen
ympärivuotinen käyttö,
esimerkiksi katoksin tai
arkadein.

Kuva: Innovarch Oy



KILPAILUALUE
• Kehitettävät aukiot ja katutilat

Ø Länsi-itä-suuntaista kevyen
liikenteen yhteyttä
vahvistetaan Liesikujalla.

Ø Liesitoria kehitetään vehreäksi
ja viihtyisäksi aukioksi, joka
täydentää Myyrmäenraitin
aukioiden sarjaa.

Ø Liesikujan, Liesitorin sekä
Liesikuja 4:n edustalla
sijaitsevan ”kolmioaukion”
tulee muodostaa jatkossa
selkeä ja yhtenäinen
kokonaisuus.

Ø Myyrmäen aseman edusta



KILPAILUALUE
Kaavarunkoluonnoksen
kyselystä: Minkä aukioiden
tai torien kehittämiseen
tulisi eniten panostaa? Voit
valita 1-3 kohdetta.

ASEMAN EDUSTA

LIESITORI

ISKOSTORI

DELFIINIAUKIO

61%

58%

35%

33%



KILPAILUALUE
• Yhteystarve
Ø Vaskivuorentieltä

Liesitorille osoitetaan uusi
jalankulku- ja pyöräily-yhteys.

Ø Jönsaksentien länsipuolelle
jalkakäytävä, jonka voi myös
sijoittaa arkadiin.
(tulevaisuudessa
raitiovaunupysäkin kohta)



KILPAILUALUE
• Kortteleilla on keskitetty

pysäköinti.

Ø Liittymät pysäköintiin
Liesikujan kautta radan
itäpuolisiin kortteleihin ja
Vaskivuorentieltä Isomyyrin
kortteliin. Maantasopysäköintiä
ei sallita.



KILPAILUALUE
• Liesipolku Liesikujasta etelään

siirretään osaksi radan
laiturialuetta.

• Kilpailuehdotuksessa tulee
esittää Punamultatorin
liittyminen julkiseen ulkotilaan
ja alikulkujen ympäristöön.



KILPAILUALUE
• Kilpailussa esitetään ideoita

keskusta-alueelle sopivista
hulevesien
hallintamenetelmistä, jotka
ovat samalla osa ulkotilojen
maisema-arkkitehtuuria.

Ø Tarkempi hulevesisuunnitelma
tehdään jatkosuunnittelun
yhteydessä.

• Korttelialueilla varmistetaan
riittävä vehreys
vihertehokkuuslaskennan
avulla.



TYÖN ALUSTAVA AIKATAULU
Asemakaavamuutos vireille 21.6.2018
Yleisötilaisuus 22.8.2018
Mielipiteet 28.8.2018
Kilpailuaika 09/2018-01/2019

Näyttely ja mielipiteet ehdotuksista 02/2019
Kilpailun ratkaisu 02-03/2019
Kaavasuunnittelua 04-11/2019
Asemakaavanmuutosehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta
12/2019

Asemakaavanmuutosehdotus nähtävillä 01-02/2020
kaavamuutoksen työstöä 03-04/2020
Asemakaavanmuutosehdotus kala 2 + kh 06...08/2020
Kaupungin valtuusto hyväksyy 09..12/2020

2018

2019

2020



MITEN JÄTÄN MIELIPITEEN?

Mielipiteet
kaavatyöhön ja sen tavoitteisiin liittyen 28.8.2018 mennessä.

• Kirjallisesti: Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa tai
sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@vantaa.fi

• Ilmoittakaa mielipiteessänne kaavatyön numero 002400, osoitteenne
sekä sähköpostiosoitteenne. Antamanne mielipide on julkinen.

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan tehdä työn kuluessa
tarvittaessa muutoksia ja täydennyksiä.

• Ajantasainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä kaupungin
internetsivulla www.vantaa.fi/ajankohtaiset kaavat



Tiedostosta ei löytynyt kuvaosaa, jonka suhdetunnus on
rId2.

Kiitos!

Asiaa hoitaa

Asemakaavasuunnittelija Johanna Rajala
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö
puhelin 050 302 8975
sähköposti johanna.rajala@vantaa.fi

Suunnittelusta vastaa

Aluearkkitehti Timo Kallaluoto
Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö
puhelin 050 312 2132
sähköposti timo.kallaluoto@vantaa.fi



KIITOS!


