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Suomen suurin uusi kotikaupunki hahmottuu:
IHANNEKAUPUNKI ”A FRUIT CALLED WANDA” VOITTI
MARJA-VANTAAN KESKUSTA-ASUMISEN IDEAKILPAILUN
-Korkeatasoisen kilpailun voitti palkintolautakunnan yksimielisellä päätöksellä ehdotus,
jonka tekijät ovat arkkitehti, professori Trevor Harris ja arkkitehti Hennu Kjisik
työryhmineen/Arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik.
Marja-Vantaa on Vantaan kaupungin suuri tilaisuus ja samalla Vantaan vastaus
pääkaupunkiseudun
asuntokysymykseen.
Helsinki-Vantaan
kansainvälisen
lentokentän
läheisyyteen ja Kehäradan varteen sijoittuva uusi joukkoliikennekaupunki tarjoaa erinomaiset
mahdollisuudet tulevaisuuden asumiselle ja työnteolle. Marja-Vantaan rakentamisella Vantaan
kaupunki haluaa myös jatkaa Kartanonkoskelta alkanutta kaupunkirakentamisen menestystarinaa.
Marja-Vantaa -projekti järjesti Kehäradan Kivistön aseman läheisyydessä urbaania keskustaasumista koskevan ideakilpailun, jonka tavoitteena on löytää uuden vuosituhannen
laatuvaatimuksia vastaava ideasuunnitelma keskusta-asumiselle, siihen liittyvälle virkistykselle ja
uuden Kehäradan aseman ympäristölle. Kilpailu järjestettiin kansainvälisenä kutsukilpailuna, siihen
kutsuttiin yhteensä kuusi osallistujaa, Suomesta, Ruotsista ja Hollannista.
Voittajaehdotus täyttää kilpailun tavoitteet erittäin ansiokkaasti
Voittajaehdotus on arkkitehtonisesti korkeatasoinen,
monipuolinen ja 2000 -lukua kuvastava.

toiminnoiltaan

ja

asumismuodoiltaan

Ehdotus ”A Fruit called Wanda” luo uudelle kaupungille vahvan ja omaperäisen identiteetin, joka
on tunnistettavissa ihmisen tasolla kuljettaessa ja elettäessä sekä jopa lentokoneesta käsin.
Ehdotus luo mielenkiintoiset, vaihtelevat ja uudenlaiset julkiset kaupunkitilat, puitteet todellisen
kaupunkielämän syntymiselle. Ihannekaupunkiperinteestä ammentava ruutujen ja ympyröiden
sommitteluun perustuva rakenne on joustava ja helposti muokattavissa myös tulevaisuudessa.
Tuleva Marja-Vantaa tarjoaa asumiselle uusia vaihtoehtoja kaikille ikäryhmille. Siitä tulee
turvallinen ja esteetön uuden ajan joukkoliikennekaupunki, jossa palvelut ovat lähellä ja pyöräily
sekä jalankulku ovat pääroolissa.
Kilpailun voittajille lahjoitettiinkin marjanpunaiset polkupyörät tulevan Marja-Vantaan hengessä.
Lisäksi kilpailussa annettiin kaksi erityismainintaa, ehdotuksille ”Mansikkapaikka” ja ”A445”.
Kilpailualueen jatkosuunnittelua koskevat päätökset tehdään erikseen kevään kuluessa. Kilpailuehdotukset asetetaan näytteille kaupungintalolle huhtikuussa. Aineistoon voi tutustua ja sitä
kommentoida Marja-Vantaan internet-sivuilla www.vantaa.fi/marja-vantaa
Suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on, että asuinrakentaminen ajoitetaan Kehäradan
toteuttamisen kanssa siten, että ensimmäiset asukkaat voivat muuttaa keskustaan vuonna 2011.
Tavoitteena on, että koko Kehäradan avajaisia vietetään 15.8.2014.
Lisätietoja antavat:

Ja tarina jatkuu…

Apulaiskaupunginjohtaja Jukka Peltomäki puh. 040 504 4131
Projektinjohtaja Reijo Sandberg puh. 040 570 3171
Kaavoituspäällikkö Lea Varpanen puh. 040 847 0944

MARJA-VANTAAN KESKUSTA-ASUMISEN IDEAKILPAILUN TAUSTAA
Kilpailun järjesti Vantaan kaupungin maankäytön ja ympäristön toimialan Marja -Vantaa –projekti.
Se järjestettiin kutsukilpailuna ja kilpailuaika oli 10.10.2007 - 11.1.2008. Kilpailuavauksen
yhteydessä järjestettiin myös seminaari 10.10.2007.
Kilpailuun kutsuttiin seuraavat suunnittelijaryhmät:
-Gert Wingårdh, Arkkitehtitoimisto Wingårdhs, Ruotsi
-Francine Houben, Arkkitehtitoimisto Mecanoo, Hollanti
-Arkkitehtitoimisto Harris – Kjisik Oy, Suomi
-Arkkitehtitoimisto Davidsson Oy, Suomi
-Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy, Suomi
-Arkkitehtitoimisto JKMM Oy, Suomi
Palkintolautakuntaan kuuluivat:
Vantaan kaupungin nimeäminä
Tapani Mäkinen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (puheenjohtaja)
Markku J. Jääskeläinen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Riitta Ollila, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja
Jukka Peltomäki, apulaiskaupunginjohtaja, varapuheenjohtaja
Reijo Sandberg, rakennusvalvontajohtaja / 1.1.2008 alkaen projektin
johtaja
Urpo Vainio, kaupungininsinööri
Jukka Kullberg, kaupunkisuunnittelujohtaja
Lea Varpanen, Marja - Vantaa -projektin kaavoituspäällikkö
C G Sandell, varatuomari
Jyrki Tiensuu, arkkitehti (sihteeri)
Suomen Arkkitehtiliiton kilpailutoimikunnan nimeämänä edustajana toimi
arkkitehti Johanna Vuorinen.
Palkintolautakunnan asiantuntijoina toimivat:
Palkintolautakunnan pysyvänä asiantuntijana toimi asukaspalvelujohtaja
Timo Juurikkala.
Palkintolautakunnan muina asiantuntijoina toimivat:
-

Heikki Pajunen, katupäällikkö
Hannu Laakso, liikennesuunnittelupäällikkö
Ritva Kotilainen, arkkitehti
Gilbert Koskela, projekti-insinööri

Marja-Vantaan alueelle tullaan rakentamaan yhteensä 1.200.000m2 asuinkerrosalaa, josta
kilpailualueen osuus on runsas 300.000m2.
Alueelle tulee noin 27.000 asukasta, joista keskusta-alueelle noin 6.000…7.000.
Kaikki kilpailijat saivat 20.000€ palkkion. Lisäksi voittaneen ehdotuksen tekijöille myönnettiin
20.000€ palkkio ja erityismaininnan saaneille 5.000€ kummallekin.

