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Nimimerkki "Tarhanopat" voitti Suurpellon lastentalon arkkitehtuurikilpailun
Espoon kaupunki järjesti Suurpellon lastentalon suunnittelusta yleisen arkkitehtuurikilpailun. Kilpailun
voitti ehdotus nimimerkki ”Tarhanopat”, tekijänä Auer & Sandås Arkkitehdit Oy. Palkintolautakunta
suosittelee, että rakennus toteutetaan voittaneen ehdotuksen pohjalta.
Voittanut ehdotus "Tarhanopat" on palkintolautakunnan mukaan voimakasluonteinen, särmikäs, iloinen ja
moderni. Ehdotus on tunnistettava julkinen rakennus, joka leikittelee eri mittakaavoilla. Osin suunnitelma
kaipaa kuitenkin vielä jatkokehittelyä.
Toisen palkinnon sai Altti Suomisen ehdotus ”Pihapuut” ja kolmannen palkinnon Reijo Jallinojan ehdotus
”Dada”. Lunastukset annettiin ehdotukselle ”Mesikämmen” tekijöinä Verstas Arkkitehdit Oy ja
ehdotukselle ”Aarrearkku”, jonka tekijänä oli Jouni Karttinen. Lisäksi jaettiin kolme kunniamainintaa;
ehdotukselle ”Tynnyri”, tekijänä Pekka Ojalammi, ehdotukselle ”Pajupilli”, tekijöinä Arkkitehtitoimisto
Pirkko ja Pekka Piirta Oy sekä ehdotukselle ”Nuu-Nuu”, tekijänä Arkkitehtitoimisto JKMM Oy.
Kilpailuun saapui 44 ehdotusta. Kilpailun tarkoituksena oli löytää Suurpellon lastentalon toteuttamiseksi
kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen ratkaisu, jossa esteettiset,
toiminnalliset ja teknis-taloudelliset tavoitteet on ratkaistu tasa-painoisesti. Tavoitteena on, että
Suurpellon lastentalosta tulee myös elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus.
Suurpellon lastentalo sisältää neljän lapsiryhmän päiväkodin sekä neuvolan tilat. Rakennuksen laajuus on
noin 1 500 neliömetriä. Osa tiloista on päiväkodin ja neuvolan yhteiskäytössä sekä monikäyttöisiä siten,
että rakennus piha-alueineen toimii uuden alueen asukkaiden yhteisenä kohtauspaikkana. Päiväkodin ja
neuvolan käsittävä Suurpellon lastentalo on ajoitettu rakennettavaksi vuonna 2010 siten, että rakennus
otetaan käyttöön vuoden 2011 alusta. Lastentalon tontti sijoittuu Suurpellon alueella keskeisesti Henttaan
Puistokadun varren suurkorttelin sisäosiin.
Suurpellon lastentalo tulee valmistuessaan olemaan Suurpellon ensimmäinen julkinen rakennus. Kilpailun
arvostelussa pidettiinkin tärkeänä, että lastentalo on arkkitehtuuriltaan riittävän voimakas ja
persoonallinen luodakseen tunnistettavan ja asukkaita yhdistävän kiintopisteen alueelle. Lastentalon
halutaan myös korostavan Suurpellon alueen tavoitteita luovuudesta ja elinikäisestä oppimisesta sekä
ympäristön korkeasta laadusta. Palkintolautakunta toteaa, että tontin ahtaus ja muoto ovat asettaneet
suunnittelulle haasteita. Ehdotuksista löytyy kuitenkin hienoja esimerkkejä, joissa piha ja
päiväkotirakennus muodostavat luontevan kokonaisuuden sekä kaupunkikuvallisesti että toiminnallisesti.
Espoon Suurpelto on pääkaupunkiseudun merkittävimpiä kehitys- ja rakennushankkeita. Suurpellosta
muodostuu seuraavan kymmenen vuoden aikana uusi innovatiivinen asuin-, koulutus- ja yritysympäristö,
jonne suunnitellaan monenlaisia elämäntapoja, perhemuotoja ja elämänvaiheita tukevia asuntoja 7 000
asukkaalle.
Kilpailu arvostelun suoritti palkintolautakunta, johon kuuluivat Espoon kaupungin nimeäminä:
- Titta Tossavainen, VM, päivähoitopalvelujen johtaja, Päivähoitopalvelut, pj
- Arja Erma, vs. osastonhoitaja, terveydenhoitaja, Perhe- ja sosiaalipalvelut
- Lars Hagman, TkT, arkkitehti SAFA, kaupunginarkkitehti, Tekninen keskus
- Paula Hakala, THM, terveydenhoidon päällikkö, Perhe- ja sosiaalipalvelut
- Seppo Holste, VTM, toimitilapäällikkö, Kiinteistöpalvelukeskus
- Arja Lukin, arkkitehti SAFA, rakennuttaja-arkkitehti, Tekninen keskus
- Riikka Nikulainen, KM, erityissuunnittelija, Hallintopalvelut
- Veronica Rehn-Kivi, arkkitehti SAFA, rakennusvalvontapäällikkö, Rakennusvalvonta-keskus
- Kaarina Salonen, KM, päivähoitopäällikkö, Päivähoitopalvelut
- Mikko Kivinen, arkkitehti SAFA, arkkitehti, Kaupunkisuunnittelukeskus
- Heikki Sillanpää, DI, rakennuspäällikkö, Tekninen keskus
- Pekka Vikkula, DI, projektinjohtaja, Suurpelto-projekti
Suomen Arkkitehtiliiton nimeäminä:
- Johanna Vuorinen, arkkitehti, SAFA
- Minna Lukander, arkkitehti, SAFA

Kilpailun teknisestä toteutuksesta sekä palkintolautakunnan sihteerin tehtävistä vastasi Päivi Etelämäki,
arkkitehti SAFA, Pöyry CM Oy. Palkintolautakunta teetti ehdotusten parhaimmistosta laajuus- ja
kustannusvertailun sekä kuuli apunaan eri alojen asiantuntijoita.
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