Espoon kaupunki, tiedote 15.11.2007

Espoonkartanon asuntoalueen ideakilpailu ratkaistu
Espoonkartanon uuden asuinalueen ideakilpailun voittivat kylämäisyyttä korostavat
ratkaisut Espoonkartanoon rakennettavan uuden asuinalueen suunnittelusta järjestetyn
kansainvälisen ideakilpailun voittajat on valittu. Ideakilpailun kohteena olivat Peringin, Mynttilän
ja Finssinmäen kyläkeskukset sekä Espoonkartanon kartanokeskus - yhteensä noin 415
hehtaaria. Kilpailun tarkoituksena oli saada kokonaissuunnitelma nykyaikaisen luonnonläheisen
asuinalueen toteuttamiseksi.
Ideakilpailun voittajiksi valittiin ehdotukset ”Kuudet laaksot” sekä ”Saaristo”. Palkintolautakunnan
mielestä ehdotus ”Kuudet laaksot” ratkaisi yleissuunnitelman parhaiten ja jalosti maisemaa taitavasti.
Mynttilän alueen urbaaneja ominaisuuksia kehitetään lähipalveluiden avulla ja asumista
monipuolistamalla.
Ehdotuksen ”Kuudet laaksot” laati Linja arkkitehdit Oy. Työryhmään kuuluivat arkkitehdit SAFA Teemu
Fyrstén, Timo Koljonen, Johan Lindfors, Ville Niskasaari ja Esa Paajanen.
Ehdotuksessa ”Saaristo” luotiin houkutteleva kokonaisuus Finssinmäen alueesta. Ehdotuksen teki
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy. Työryhmään kuuluivat arkkitehdit SAFA Jussi Murole, Daniel Bruun,
Tuomas Seppänen, Miina Vuorinen ja Mathias Nyström sekä arkkitehtiylioppilaat Matti Jääskö, Teemu
Seppänen, Anna Sirola ja Grete Terho sekä asiantuntijoina Björn Silfverberg ja Jouni Ikäheimo WSP
Finland Oy:stä sekä Reino Ruotsalainen VK-Groupista.
Ideakilpailun järjestivät pääosan alueesta omistavat Espoon kaupunki ja Esbogård Aktiebolag sekä YIT
Rakennus Oy. Kilpailuun saapui 21 ehdotusta. Kilpailun parhaimmistolle jaettiin yhteensä 88 000 euroa.
Tavoitteena oli luoda kyläkeskuksille omaleimainen pientalomiljöö sekä esittää ideoita kartanokeskuksen
aktivoimiseksi. Suunnitelman tuli myös liittää alue voimakkaasti kehittyvään Kauklahden
paikalliskeskukseen. Erityistä huomiota kiinnitettiin alueen kulttuuri- ja luonnonympäristön säilyttämiseen
ja kehittämiseen, ekologisten arvojen toteutumiseen ja monipuolisiin vapaa-ajan viettotapoihin.
Ehdotukset esillä näyttelyssä Tapiolan keskustassa
Kilpailualue kuuluu Espoon eteläosien yleiskaavaan, josta kaupunginvaltuusto tekee päätöksen vuonna
2008. Alueen jatkosuunnittelusta päätetään tämän jälkeen.
”Mielestämme kilpailu antoi hyviä eväitä historiallisesti arvokkaan alueen kehittämiseksi. Kokemukset
arkkitehtikilpailuista ovat Espoossa olleet hyviä”, sanoo Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko.
"Kokonaisten alueiden kehittäminen YIT:n yhdyskuntarakentamisen konseptilla edesauttaa myös Espoon
tavoitteita pientalojen määrän kasvattamisesta", toteaa YIT Rakennuksen toimitusjohtaja Ilpo Jalasjoki.
Kilpailuehdotukset ovat esillä näyttelyssä 19.11. - 30.11. ma-ti ja to-pe klo 10-17 ja ke 10-19
Tapiolan keskustassa Tapiolan Liiketalo Oy:n huoneistossa (Tapiontori 3 / Kauppamiehentie 5,
katutaso, entinen Teesi)
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