Espoon kaupunki, tiedote 6.8.2008

Espoon kaupungintalon ja keskustakortteleiden ideakilpailussa voittivat keskuksen
ilmettä uudistavat ratkaisut
Espoon kaupungintalon ja siihen liittyvien keskustakortteleiden uudistamiseksi järjestetyn
kansainvälisen ideakilpailun voittajat on valittu. Ideakilpailun avulla haluttiin löytää vastaus
kysymykseen, miten Espoon kaupungintalo ja sen lähikorttelit tullaan uudistamaan lähivuosina sekä
millä tavoin saadaan luotua kaupungin hallinnolliselle keskukselle nykyistä viihtyisämpi ja
korkeatasoisempi ilme.
Voittajiksi ehdotukset "Connexion", "Fenix", "Klein blue" ja "Uusi Espoo"
Palkintolautakunta valitsi voittajiksi neljä ehdotusta, jotka ovat "Connexion", "Fenix", "Klein blue" ja "Uusi
Espoo", asettamatta niitä paremmuusjärjestykseen. Voittajista Connexion'in tekijät ovat tanskalaisia, muiden
suomalaisia. Näiden lisäksi kunniamaininnan saivat ehdotukset "Aika", "Mars" ja "Uptown". Voittaneista
ehdotuksista "Connexion", "Fenix" ja "Klein blue" esittävät nykyisen kaupungintalon purkamista ja uuden
rakentamista.
"Fenix" ja "Klein blue" sijoittavat kaupungintalon toiminnot uudisrakennukseen kaupungintalon nykyiselle
paikalle. "Connexion" sijoittaa kaupungintalon junaradan päälle. Ehdotuksessa "Uusi Espoo" esitetään
kaupungintalon uudistamista täydentävän rakentamisen keinoin. Kilpailutehtävä oli haasteellinen. Yhdessä ja
samassa ehdotuksessa ei toteudu samanaikaisesti kaikki kilpailuohjelmassa asetetut tavoitteet. Voittaneissa
ehdotuksissa oli kussakin ratkaistu joitakin kilpailun osia erinomaisesti ja eri tavoin; yhtä ainoaa ylitse muiden
olevaa ehdotusta ei löytynyt.
Kilpailun tulos on onnistunut ja kärki korkeatasoinen
Kilpailuun saapui 68 ehdotusta. Kotimaisten ehdotusten lisäksi ehdotuksia tuli muun muassa Yhdysvalloista,
Kiinasta, Japanista, Saksasta, Iso-Britanniasta, Italiasta, Espanjasta, Ruotsista ja Sveitsistä. Kilpailussa
haettiin ratkaisuja, joissa kaupungintalo ja sen lähiympäristö muodostavat toimivan ja kaupunkikuvallisesti
eheän kokonaisuuden. Julkisten tilojen toimivuuteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen kiinnitettiin erityistä
huomiota. Palkintolautakunta piti kilpailun tasoa hyvänä ja kärkeä korkeatasoisena. Ehdotukset valaisivat
hyvin monipuolisesti hallinnollisen keskuksen kehittämismahdollisuuksia luomalla alueelle täysin uuden
identiteetin.
Palkintolautakunnan jatkosuositukset
Palkintolautakunta esittää, että jatkosuunnittelu toteutetaan seuraavia periaatteita noudattaen:
1) Kaupungintalo ja virastotalo 1 puretaan ja uusi kaupungintalo sijoitetaan suunnilleen nykyiselle
paikalleen. Näin saadaan muodostettua toiminnallinen torialue, jonka ympärille tulee asumista ja
muuta toimintaa.
2) Jalankulku ja toiminnallisuus ovat maantasossa.
3) Laaja puistoyhteys aseman ja kaupungintalon alueelta Espoonjokilaaksoon, tuomiokirkkoon ja
Kirkkokadun oppilaitoksiin on ratkaisun keskeinen elementti.
4) Espoon keskuksen yhtenäinen kehittäminen yhdistäen radan pohjoisen ja eteläisen puolen on osa
vuoteen 2030 ulottuvien rakennusvaiheiden ratkaisua, johon luodaan edellytykset jatkosuunnittelulla.
Palkintolautakunnan päätös ja jatkosuositukset olivat yksimielisiä lukuun ottamatta kaupungintalon
purkamissuositusta. Palkintolautakunnan 7 jäsentä 19:sta ei kannattanut purkamissuositusta.
Voittajat kutsutaan jatkokilpailuun
Tarkoitus on, että Espoon kaupunginvaltuusto päättää 550-juhlaistunnossaan maanantaina 25.8.
kaupungintalon uudistamisesta ja keskustakorttelien tulevasta kehittämisestä kilpailun tulosten perusteella.
Keskustakorttelien asemakaavan muutossuunnitteluun ryhdytään voittaneiden ehdotusten pohjalta.
Jatkosuunnittelussa tarkennetaan keskustasuunnitelmaa ja kaupungintalon tilaohjelmaa, määritellään
tarvittavat osahankkeet ja niiden aikataulu. Jatkokilpailuna järjestetään kaupungintalon rakennussuunnittelun
kutsukilpailu, johon kutsutaan ainakin neljän parhaiten menestyneen ehdotuksen tekijät.

Palkintoluokan työt näyttelyssä Espoon keskuksessa
Palkintoluokan kilpailuehdotukset ovat esillä näyttelyssä 7.–15.8. ma-pe klo 8-15.30 Espoon keskuksessa,
teknisen keskuksen näyttelytilassa, Virastopiha 2 C, ala-aula. Espoo 550 -juhlaviikolla (25. - 31.8.2008)
palkintoluokan ehdotukset ovat esillä näyttelyssä kaikissa kaupunkikeskuksissa. Kilpailun verkkosivut
löytyvät osoitteesta www.espoo.fi/kaupungintalonideakilpailu.
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