Vantaan seurakunnat, tiedote 4.6.2008

Arkkitehtuurikilpailun voittivat Kirsti Sivén ja Asko Takala
Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien järjestämä arkkitehtuurikilpailu yhteistyössä Vantaan
kaupungin kanssa on ratkaistu. Voittajaksi selviytyi äänestyksen jälkeen Leiske-niminen ehdotus.
Sen päätekijät ovat arkkitehdit Kirsti Sivén ja Asko Takala; maisemasuunnittelusta vastasi Eeva Byman.
Lisäksi jaettiin kunniamaininta ehdotukselle Salamanteri, jonka tekijät ovat Arkkitehtitoimistot A-konsultit
Oy ja Frondelius-Keppo-Salmenperä Oy. Maisemasuunnittelusta vastasi Soile Heikkinen.
Arvostelulautakunnan mielestä Leiske toteuttaa parhaiten kilpailulle asetetut tavoitteet. Työtä
luonnehditaan arvostelupöytäkirjassa rohkeaksi ja omaleimaiseksi: ”Se esittää yhtenäisenä jatkuvan,
maisemaan sovitetun, kiemurtelevan rakennusnauhan koko alueen ratkaisuksi. Kokonaisuus luo alueelle
vahvan identiteetin, se on kaupunkikuvallisesti voimakas ja elämyksellinen.”
Voittaneen työn korttelirakenne on sovitettu ympäröivään maisemarakenteeseen hienosti. Maisemallisesti
arvokkaat kallioiden lakialueet ja painanteiden kosteikot säilyvät. Myös liittyminen kaupunkikuvallisesti
arvokkaan Asolan suuntaan on luonteva. Viherkiilat tarjoavat asolalaisille viehättävät yhteydet
Rekolanmetsän ja Kylmäojanlaakson viheralueille. Ehdotuksen erityisenä vahvuutena pidettiin
asuntoratkaisuja ja niiden liittymistä ympäröivään luontoon.
Salamanterissa Leineläntien yhteyteen ehdotetun keskuspuiston ympärille rakentuva kokonaisratkaisu on
arvostelulautakunnan mukaan kaupunkitilallisesti rikas ja monipuolinen. ”Ehdotuksen katutilat ja
korttelipihat muodostavat kiinnostavia ja vaihtelevia tilasarjoja. Ehdotuksen arkkitehtuuri on sympaattista
ja hulevesiratkaisut kilpailun parhaiten toteutettu.”
Palkintolautakunta suosittelee, että kilpailun voittanut työryhmä jatkaa alueen asemakaavoituksen ja
rakentamisohjeen laatimista. Erityistä huomiota tulisi jatkosuunnittelussa kiinnittää liikenneturvallisuuteen,
katuliittymien toteutukseen ja pysäköintijärjestelyihin.
Palkintolautakunta pitäisi toivottavana, että myös kunniamaininnan saaneen Salamanterin
jatkokehittelyedellytyksiä tutkittaisiin.
Kutsukilpailuun oli pyydetty ehdotukset viideltä arkkitehtitoimistolta. Kilpailualue on Vantaan ja Helsingin
seurakuntayhtymien omistuksessa.
Lisää tietoa osoitteesta www.vantaanseurakunnat.fi/leinela2
Palkintolautakuntaan kuuluivat Vantaan seurakuntayhtymän edustajina Jari Porthén pj, kiinteistöasiain
johtokunta ja Olavi Jaskara, kiinteistöpäällikkö, Helsingin seurakuntayhtymän edustajina Kalle Kallio,
yhteisen kirkkoneuvoston jäsen sekä Kai Heinävaara, rakennuttajainsinööri, Vantaan kaupungin
edustajina Marika Bremer, maisema-arkkitehti, Tuula Hurme, asunto-tuotannon kehittämispäällikkö,
Erkki Lång, liikenneinsinööri, Anitta Pentinmikko, aluearkkitehti sekä Lassi Tolkki,
asemakaavasuunnittelija. Kilpailijoiden nimeämänä asiantuntijana toimi Jussi Murole, arkkitehti SAFA.
Palkintolautakunnan sihteerinä toimi Päivi Etelämäki, arkkitehti SAFA, Pöyry CM Oy.
Kaikki kilpailuehdotukset ja arvostelupöytäkirja ovat 18. - 29.8. nähtävillä Tikkurilassa Vantaan
kaupungintalolla osoitteessa Asematie 7 arkisin klo 7 - 17.
Kilpailun tulosten julkistamistilaisuudessa Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja Jukka Kullberg korosti,
ettei Vantaan kaupungille kelpaa laitakaupungin laatu. Vantaan kaupunki hakee eheyttä, kiinteyttä ja
vantaalaista identiteettiä vahvistavaa arkkitehtuuria. Tämä saavutetaan yhteistoiminnassa, jossa mm.
Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien kanssa tehtävä yhteistyö on erittäin tärkeää. Kullberg myös
kiitti seurakuntayhtymiä kilpailun rahoittamisesta.

