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MYRSKYLÄN KUNTA NIMEÄÄ LIPPULAIVA-ASUINALUEENSA RANTAPOLUN LASSEN 
RAITIKSI JUOKSIJALEGENDA LASSE VIRÉNIN 70-VUOTISPÄIVÄNÄ 
 
Myrskyläläinen juoksijalegenda Lasse Virén täyttää kunniakkaat 70 vuotta 22.7.2019. 
 
Myrskylän kunta muistaa nelinkertaisen olympiavoittajansa menestyksekästä urheilijanuraa, 
pitkäaikaista toimintaa kunnanvaltuustonsa jäsenenä ja puheenjohtajana, kansanedustajana sekä 
arvostettuna kuntalaisena nimeämällä keskustan Kirkkojärven asemakaava-alueen rannassa 
kulkevan nykyisen Paattipolun Lassen raitiksi sankarin syntymäpäivänä. 
 
Uudehkoa Kirkkojärven asemakaava-aluetta rantoineen tullaan lähivuosina merkittävästi 
kehittämään, jolloin nyt nimettäväksi esitettävän virkistyspolun käyttö yleistyy. Asemakaava-
alueella ja rannassa myöhemmin alkavien kunnostustöiden yhteydessä raitille pystytetään 
nimiviitoitus. Raitille on asemakaavassa suunniteltu lisäksi muun muassa venepaikkoja, 
näköalalaitureita sekä yleistä sauna- ja kahvilatoimintaa. 
 
Alkuperäisen ajatuksen muistamisesta esitti Myrskylän kunnanjohtaja Sam Vuorinen 
kunnanhallituksen kokouksessa 17.6.2019. Hallintosäännön mukaisesti kunnan tekninen lautakunta 
päätti asian lopulta juhannuksen jälkeen 25.6.2019. Kunnassa ei aikaisemmin ole nimetty polkuja, 
katuja tai liikenneväyliä Lasse Virénin mukaan, pois lukien epävirallisesti Lassen poluksi vakiintunut 
nimitys tämän harjoitusmaastoista Laivakuopalla, Orimattilantien varressa.  
 
− Lasse on ehdottomasti ansainnut tällaisen muistamisen merkkipäivänään. Sen hyvin rehellisen 
suomalaisuuden ja hyvässä mielessä kansanomaisuuden säilyttäminen tuon tason 
ansioituneisuuden, sinnikkyyden ja monitaitoisuuden ohella on esimerkillistä. Lasse on usealla eri 
tavalla tuonut paljon hyvää kunnallemme. Olen varsin tyytyväinen asian lopputulemasta, 
ehdotukseen on suhtauduttu kaikin puolin myötämielisesti sen käsittelyn eri vaiheissa, 
kunnanjohtaja Sam Vuorinen iloitsee. 
 
- Kunnassa kunnioitetaan Lassen tahtoa pitää verrattain matalaa profiilia, joten toki tähänkin 
nimeämiseen tiedusteltiin hänen kantaansa. Erillistä tilaisuutta rannassa ei pidetä, vaan toivomme 
ja uskommekin nimen vakiintuvan käyttöön ja saavan arvoisensa aseman lippulaiva-
asuinalueemme kehittymisen myötä ihmisten mielessä ja kielessä. Uskomme tämän toteutuksen 
heijastelevan hyvin Lassenkin jättämää jälkeä kunnan ja koko Suomen kulttuuriperintöön, 
Vuorinen kertoo toteutustavan taustoista. 
 
 
 

 
 
Myrskylä on Suomen toisiksi pienin kaksikielinen kunta Porvoon seutukunnassa, tunnin ajomatkan päässä 

pääkaupunkiseudulta. Lasse Virénin lisäksi muita tunnettuja nykyisiä tai entisiä myrskyläläisiä ovat 

kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner sekä edesmenneet toimittaja Timo T.A. Mikkonen ja muusikko-
lauluntekijä Pekka Streng. 
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