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Myyrmäen ensimmäisten asukkaiden 
muutosta tuli elokuun lopussa ku-
luneeksi 40 vuotta. Sen kunniaksi 

ilmestyi uusi kirja Myyrmäki – kampakeramii-
kasta kauppakeskukseen, joka on Myyrmäen ra-
kentamisen historia. 

Myyrmäki on koko Suomessa ainutlaatuinen 
asuntoalue. Missään muualla maassamme ei eril-
lisen kaupunkiradan varrelle ole rakennettu yhtä 
suurta ja monipuolista kaupunkikeskusta kuin 
Myyrmäki. Myyrmäen tarina on tärkeä osa Suo-
men historiaa. 

Myyrmäen aluekeskuksen vaiheet, erityisesti 
Isomyyrin ja Myyrmannin rakentaminen, ovat 
värikästä lähihistoriaa. 
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Myyrmäki – kampakeramii-

kasta kauppakeskukseen 

on Myyrmäen rakenta-

misen historia. Ensimmäisten asuk-

kaiden muutosta Myyrmäkeen tuli 

kuluneeksi 40 vuotta elokuun lopussa 

2009. Kirjassa pureudutaan Myyrmä-

en suunnitteluun ja rakentamiseen 

kaava-alue kerrallaan. 

Myyrmäki on koko Suomessa ai-

nutlaatuinen asuntoalue. Missään 

muualla maassamme ei erillisen kau-

punkiradan varrelle ole rakennettu 

yhtä suurta ja monipuolista kaupunki-

keskusta kuin Myyrmäki. Siksi Myyr-

mäen tarina on tärkeä osa Suomen 

historiaa. 

Myyrmäki syntyi 1960-luvulla, 

jolloin maaseudulta muutettiin etelän 

kaupunkeihin ja Ruotsiin. Myyrmäki 

tarjosi edullisia asuntoja, toivoa tulevaisuudesta kotimaassa. Pal-

veluistaan Myyrmäki joutui taistelemaan, kuten muutkin alue-

rakentamisalueet. Myyrmäen aluekeskuksen vaiheet, erityisesti 

Isomyyrin ja Myyrmannin rakentaminen, ovat värikästä lähihis-

toriaa. 
Kirjassa on kaivettu esiin monta jo unhoon jäänyttä tarinaa 

Myyrmäen historiasta. Miksi Myyrmäestä ei tullut Suvelaa, mik-

si aikoinaan puhuttiin Etelä-Vantaan aluekeskuksesta, miksi vesi-

torniin ei rakennettu ravintolaa ja miksi yhteiskoulun kannatus-

yhdistyksen kokouksessa oli yli tuhat osanottajaa?

Myyrmäkeläisten omia kokemuksia ei ole unohdettu. Iso 

joukko Myyrmäessä asuneita tai yrittäjänä työskennelleitä ker-

too haastattelussa omasta suhteestaan Myyrmäkeen. Tilaa ovat 

saaneet alueen edunvalvojana toimivan Myyrmäki-Seuran al-

kuvuodet sekä Myyrmäen varhaisvuosien erikoisuus: oma kun-

tourheiluseura Myyrän Tossut. Kirjassa on myös katsaus Myyr-

mäen esihistoriasta, ovathan esihistorialliset löydöt Myyrmäestä 

maamme rikkaimpia. 

Myyrmäki-kirjassa on runsaasti ennen julkaisemattomia kuvia 

Myyrmäen alkuvuosilta.
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Kirjassa on kuusi päälukua. Ensimmäinen käsit-
telee Myyrmäen esihistoriaa.

Toinen kuvaa Myyrmäen rakentamista 
metsämaasta Vantaan suurimmaksi kaupunginosaksi. 
Kolmas kertoo Myyrmäen aluekeskuksen tarinan kaa-
vamyrskyistä Myyrmanniin. Neljäs kertoo Myyrmä-
en palveluista, joista on laadittu 17 pienoisartikkelia 
sekä kuva- ja ilmoituskooste 1970-luvulla Myyrmä-
essä toimineista kauppaliikkeistä. Viidennessä luvussa 
esitellään Myyrmäki-Seuran alkuvaiheet, Myyrmä-
essä aikoinaan toiminut ikioma kuntourheiluseura 
Myyrän Tossut sekä poimintoja Myyrmäen Huol-
lon 40-vuotisesta taipaleesta. Kuudes luku on varattu 
Myyrmäessä asuneille tai yrittäjänä työskennelleille, 
jotka kertovat omasta suhteestaan Myyrmäkeen. 

Myyrmäki-kirjassa on runsaasti ennen julkaisemat-
tomia kuvia Myyrmäen alkuvuosilta.

Myyrmäki-kirjan on toimittanut ja suurelta osin 
kirjoittanut vuodesta 1966 Länsi-Vantaalla asu-
nut Jukka Hako, joka on itse aikoinaan myös asunut 
Myyrmäessä.

Myyrmäki-kirja on kovakantinen ja siinä on muh-
keat 348 sivua. Kirjan hinta on 40 euroa.

Oman Myyrmäki-kirjasi voit tilata sähköpostitse 
senja.hako@kellastupa.fi tai puhelimitse: 050 330 
3061.

Myyrmäki-kirjan myyntipaikat Länsi-Vantaalla: 
Myyrmäen Huolto, K-market Myyrmäki ja Vantaan 
Antikvariaatti Uomatiellä sekä Suomalainen kirja-
kauppa Myyrmannissa.

Hinta 40 e

348 s, sid. Hinta 40 e.  
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