
Järvenpään kaupunki, tiedote 31.8.2007 

 
Järvenpään Lepolan-Ristinummen arkkitehtuurikilpailu on ratkennut 
 
 
Järvenpään kaupunki järjesti yleisen, kaksivaiheisen arkkitehtuurikilpailun Lepolan-Ristinummen alueen 
suunnittelusta. Kilpailu oli avoin myös ulkomaalaisille arkkitehdeille. Kilpailun ensimmäinen vaihe käytiin 
19.6.-2.10.2006. Toiseen vaiheeseen, joka käytiin 13.12.2006-2.4.2007, valittiin viisi kilpailijaa. Kilpailun 
tarkoituksena oli hahmottaa Lepolan-Ristinummen kasvusuunnan ratkaisuja erityisesti kulttuuriympäristön 
ja yhdyskuntarakenteen kannalta ja kehittää laadukkaita asuntokorttelisuunnitelmia. Ensimmäiseen 
vaiheeseen saapui 33 ehdotusta, joista toiseen vaiheeseen valittiin nimimerkit NET, Leporanka, Saaret, 
Pioneerit ja Peltosaaret. 
 
Suunnittelutehtävä on ollut vaikea. Kilpailualue sijaitsee Järvenpään keskustan eteläpuolella, osa siitä 
valtakunnallisesti merkittävässä Tuusulanjärven kulttuuriympäristössä. Kaksivaiheinen kilpailu osoittautui 
hyväksi tavaksi tutkia alueen suunnittelukysymyksiä syvemmin. Ensimmäisen vaiheen ehdotukset olivat 
pääosin suhteellisen luonnosmaisia ja jatkotutkimista vaadittiin kaikkien suunnitelmien osalta. 
 
Keskeisimmät arvosteluperusteet olivat: 
- kulttuuriympäristön huomioonottaminen uudisrakentamisessa  
- kokonaisrakenteen suhde nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja kaupungin kasvusuuntiin  
- ehdotusten toiminnallinen rakenne, liikenne, liittyminen palveluihin  
- asuntokortteleiden toiminnallinen rakenne, kaupunkikuva, monipuolisuus, kaavatalous ja ekologisuus  
 
Kilpailun tulokset 
 
1. palkinto, "Saaret"  
"Monipuolista ja viihtyisää asuinaluetta muodostava ehdotus, joka rakenteellisesti istuu oivasti 
järvenpääläiseen kulttuurimaisemaan."  
Tekijä: Kari Nykänen, avustaja Jaakko Kallio-Koski, liikennekonsultti (2. vaihe) Jorma Hämäläinen 
 
2. palkinto, "Peltosaaret"  
"Vahva, alueen kokonaisrakenteen hyvin hahmottanut sekä korttelitasolla onnistuneesti hierarkiaa luova, 
ammattitaitoisesti laadittu työ." 
Tekijät: Linja Arkkitehdit Oy / Esa Paajanen, Timo Koljonen, Teemu Fyrstén, Johan Lindfors, Ville 
Niskasaari, avustaja Tommi Heinonen, ympäristö- ja viherasiantuntija (2. vaihe) Tommi Heinonen, 
liikenneasiantuntija (2. vaihe) Erkki Sarjanoja 
 
3. palkinto, "Pioneerit"  
"Mielenkiintoinen, paikkaan omintakeisesti ja runollisesti sitoutuva, huvilamaista asumista manifestoiva 
suunnitelma."  
Tekijät: Sanna Meriläinen, (2. vaihe) Aino Aspiala, Ville Nurkka, avustaja Väinö Nikkilä  
 
Lunastus, "NET"  
"Rakentamisen painopisteet ja alueet varmaotteisesti löytänyt kokonaisuus."  
Tekijä: Kari Martikainen, avustaja (2. vaihe) Kaisa Ikävalko 
 
Lunastus, "Leporanka"  
"Kaupunkikuvaa ja korttelinosien toiminnallisuutta raikkaasti tutkinut ehdotus."  
Tekijät: Elina Ahdeoja, Anna Puisto, Mika Saarikangas, Mikko Siltanen 
 
Kunniamaininta, "Milky Way"  
"Rakennemallillaan kulttuurimaisemaa sympaattisesti kommentoiva yleisön suosikki."  
Tekijät: Sami Heikkinen, Vesa Humalisto, Antti Lehto  
 
Kilpailuehdotusten näyttely 31.8.-13.9.2007 
Järvenpää-talolla (Hallintokatu 4, avoinna arkisin 8-21, viikonloppuisin 9-15). Arkkitehti SAFA Päivi 
Saloranta ja kaupunginarkkitehti Ilkka Holmila esittelevät kilpailun ja palkitut työt Järvenpää-talolla 
keskiviikkona 5.9.2007 klo 18. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita!  
 
Lisätiedot: 
Ilkka Holmila, kaupunginarkkitehti, puh. (09)2719 2455  
Terttu-Elina Wainio, asemakaava-arkkitehti, palkintolautakunnan sihteeri, puh. (09)2719 2353 


