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Uusmäen arkkitehtuurikilpailu ratkaistu: "Tuhatjalkainen" voitti 
 
 
 
Uusmäen alueen asemakaavoituksesta järjestetyn arkkitehtuurikilpailun voitti nimimerkki 
"Tuhatjalkainen". Voittaneessa ehdotuksessa maankäytön kokonaisuus on tasapainoinen ja 
ratkaisu liittyy ympäröivään kaupunkirakenteeseen kauniisti.  
 
 
Espoon kaupungin ja Rakennusteollisuus RT Ry:n Muurattujen rakenteiden ryhmän sekä Wood Focus 
Oy:n järjestämässä yleisessä arkkitehtuurikilpailussa Uusmäen alueen asemakaavoituksesta etsittiin 
uusia ja raikkaita ratkaisuja alueen pienimuotoiseen ja puutarhamaiseen suunnitteluun. Aluetta pidettiin 
erityisen sopivanana arkkitehtuurikilpailulle, jonka avulla voidaan testata alueen tulevan 
asuinrakentamisen mitoitusta ja uusia puutarhakaupunkimaisia asumisen malleja. 
 
Espoon kaupungin edustajista ja arkkitehdeista sekä rakennusteollisuuden edustajista koostuva 
palkintolautakunta valitsi voittajaksi yksimielisesti nimimerkin "Tuhatjalkainen", jonka takana ovat 
arkkitehdit SAFA Jesse Anttila ja Mikko Rusanen sekä maisema-arkkitehti MARK Ulla Loukkaanhuhta 
avustajana maisema-arkkitehtiylioppilas Anna-Kaisa Aalto. 
 
Toisen palkinnon palkintolautakunta jakoi nimimerkille "Central Park", jonka tekijöinä ovat arkkitehdit 
SAFA Esa Kangas ja Johanna Vuorinen. Kolmannen palkinnon sai nimimerkki "Kalliopiirroksia", jonka 
tekijä on arkkitehti SAFA Janne Pihlajaniemi. 
 
Palkintolautakunta lunasti kaksi ehdotusta, jotka ovat nimimerkit "Natural" ja "Scherzo". "Naturalin" tekijät 
ovat arkkitehdit SAFA Juha Kronlöf ja Pauliina Kronlöf, avustajina arkkitehtiylioppilas Petteri Erling ja 
arkkitehti SAFA Petri Tuormala. "Scherzon" takana on arkkitehti SAFA Aaro Artto, avustajana Mika 
Saarikangas. 
 
Näiden lisäksi palkintolautakunta myönsi neljä kunniamainintaa nimimerkeille "Chilli", "Tanhut", 
"Timmerman" ja "Growhow".  
 
Voittanut työ on luonteva ja kaunis kokonaisuus 
 
"Tuhatjalkainen" rakentaa ja jättää rakentamatta oikeat paikat luontevasti. Maankäytön kokonaisuus on 
tasapainoinen. Ratkaisu liittyy ympäröivään kaupunkirakenteeseen kauniisti. Korttelit muuntelevat 
kauniisti perusratkaisua, jossa pientalot ja pienkerrostalot ovat melumuurina. Niiden takana on vaihteleva 
hidaskatu, johon liittyy pieniä pientaloumpikujia. Melumuuritalojen pysäköinti järjestetään talojen taakse 
pysäköintikampaan, jonka toisella laidalla on pientaloja.  
 
"Tuhatjalkainen" mahdollistaa erilaisten talotyyppien käytön. Alue muodostaa kuitenkin selvän 
kokonaisuuden eikä pirstoudu erillisiin "maailmoihin". Korttelit ovat herkkiä ja inhimillisiä. Viheryhteydet 
toimivat sujuvasti. Ehdotettu Lintulaaksontie johdetaan kauniisti ja luontevasti alueen läpi. Toimitilojen ja 
palvelujen muodostama kokonaisuus tuo Kehä II:n ja Vihdintien risteykseen linnakemaisen aiheen. 
Koulun sijainti on hyvä, ja se muodostaa kaupunkikuvassa selvän maamerkin. 
 
"Central Parkin" valttina on veistoksellisuus 
 
Toisen palkinnon saaneessa "Central Parkissa" kaupunkimaiset, selkeät ja voimakkaasti rakennetut 
korttelinreunat rajaavat keskelle jäävää veistoksellista keskuspuistoa. Rakennukset katsovat toistensa yli 
keskuspuistoon hyödyntäen rakennusten korkeuseroja ja maastoa. Korttelit ovat monipuolisia ja 
muunneltavia. Katujen tilanmuodostus on hienovaraista. Pysäköinti on hallittua ja sijoitttuu pääosin talojen 
välisiin taskuihin. 
 
"Kalliopiirroksia" luo herkän lähitilan ja pihakadut 
 
Kolmannen palkinnon saaneessa "Kalliopiirroksissa" alueen metsäinen miljöö säilyy, ja rakentaminen 
sijoittuu saarekkeina puuston keskelle. Korttelialueet erottuvat toisistaan miellyttävästi. Kokonaisuus on 
herkkä, ja ehdotuksesta löytyy tapiolamaista henkeä. Erityisen ansiokasta on lähitilan ja pihakatujen 
käsittely. Koulun ympäristöön sijoittuva alueen keskus on lupaava. 



 
Jatkosuunnittelutyö voittajalle 
 
Uusmäen arkkitehtikilpailuun tuli yhteensä 58 ehdotusta. Palkintolautakunnan puheenjohtajana Olavi 
Louko toteaa töiden olleen varsin korkeatasoisia. Palkintolautakunta suosittelee asemakaavaa 
vamistelevan jatkotyön antamista ensimmäisen palkinnon voittajalle. Kaavoituksen edistyessä kilpailun 
järjestäjien tulee lisäksi tehdä osa-alue- ja korttelikohtaisia toimeksiantoja asuntorakentamisen 
tuotantomallien kehittämiseksi. 
 
Kaikki voittaneet, lunastetut ja kunniamaininnan saaneet työt ovat esillä näyttelyssä 22. - 26.8. 
Leppävaarassa Sellosalin ala-aulassa, Soittoniekanaukio 4. Näyttely on avoinna klo 10 - 18. 
Uusmäen alue on kooltaan noin 1,3 km2 ja, se rajoittuu suoraan Helsingin ja Vantaan rajaan. Tulevan 
rakentamisen mitoitushaarukka on 150 000 - 190 000 kem2, josta suurin osa on tarkoitus toteuttaa tiiviinä 
ja matalana pientalorakentamisena. 
 
Palkittujen, lunastettujen ja kunniamaininnan saaneiden ehdotusten tekijät ja työryhmät 
 
Ehdotuksista seuloutui omaksi joukokseen yhdeksän ehdotusta, jotka palkittiin seuraavasti: 
 
1. palkinto, 35 000 euroa ehdotukselle "Tuhatjalkainen" luontevasta ja kauniista kokonaisratkaisusta, 
tekijät Jesse Anttila, arkkitehti SAFA ja Mikko Rusanen, arkkitehti SAFA / Arkkitehdit Anttila & Rusanen 
Oy ja Ulla Loukkaanhuhta, maisema-arkkitehti MARK, avustajana maisema-arkkit.yo Anna-Kaisa Aalto 
 
2. palkinto, 20 000 euroa ehdotukselle "Central Park" veistoksellisista katutiloista ja viheralueista, tekijät 
Esa Kangas, arkkitehti SAFA ja Johanna Vuorinen arkkitehti SAFA / Kangas & Vuorinen arkkitehdit Oy. 
 
3. palkinto, 15 000 euroa ehdotukselle "Kalliopiirroksia" herkästä lähitilan ja pihakatujen käsittelystä, tekijä 
Janne Pihlajaniemi, arkkitehti SAFA. 
 
Kaksi lunastusta, kumpikin 10 000 euroa ehdotuksille: 
 
"Natural" taidokkaista pihakaturatkaisuista, tekijät Juha Kronlöf, arkkitehti SAFA ja Pauliina Kronlöf, 
arkkitehti SAFA / Arkkitehtitoimisto Pauliina ja Juha Kronlöf Oy, avustajina Petteri Erling, arkkit. yo ja Petri 
Tuormala, arkkitehti SAFA, visualisoinnit Deep Shape Oy / Petri Kataja. 
 
sekä "Scherzo" Kehä II:n ja Vihdintien risteysalueen ideoinnista, tekijä Aaro Artto, arkkitehti SAFA / 
Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy, avustajana Mika Saarikangas. 
 
Lisäksi myönnettiin neljä kunniamainintaa ehdotuksille: 
 
"Chilli" luontevista pientalokortteleista, tekijät Antti Moisala, arkkit. yo ja Kimmo Ylä-Anttila, arkkitehti 
SAFA, avustajina Niina Rissanen, arkkitehti SAFA, Malin Moisio, ra., arkkit. yo, Timo Vahter, arkkit. yo ja 
Linnea Korko, arkkit. yo. 
 
"Tanhut" rakentamisen ja viheralueiden onnistuneesta vuoropuhelusta, tekijät Paula Julin, Arkkitehti 
SAFA ja Katja Maununaho, arkkit. yo. 
 
"Timmerman" elämyksellisestä tilanmuodostuksesta ja pientaloratkaisuista, tekijä Ilkka Svärd. 
 
sekä "Growhow" pientaloalueen omaperäisestä kokonaisajatuksesta, tekijä Reijo Jallinoja, professori, 
arkkitehti SAFA. 
 
 
 
 
Lisätietoja: 
arkkitehti Laura Tuokko,  p. (09) 8162 4154, 040 527 3131 
arkkitehti Marja Sopanen, p. 040 516 5316 
arkkitehti Tarmo Mustonen, p. 040 529 6700 
 


