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Projektinumero: 202
Tilaaja:  Espoon kaupunki
Sijainti:  Espoon keskus
Tunnusluvut: asuinrakentaminen n. 25 000 k-m2  / 
                                     työpaikat ja palvelut n. 30 000 k-m2 

Suunnitteluaika:  2013-2014
Työryhmä: Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy,
                                      projektip. Mikko Rusanen
                                      projektiarkkit. Leena Holmila          
 WSP (alikonsultti)
                                      maisemasuunittelu
 

ESPOON VIRASTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUU-
TOSEHDOTUKSEN KESKEISTEN KORTTELIALUEIDEN 
JA YLEISTEN ALUEIDEN VAIHTOEHTOTARKASTELUT

AAR&

 

Tehtävänä oli tuottaa Espoon virastokeskuksen keskeisten kortteli-
en kaavaehdotusvaiheen päätöksentekoa varten vertailukelpoiset 
vaihtoehdot sekä täsmentää asemakaavan rajausta ja mitoitusta. 
Työn ensimmäinen vaihe teetätettiin kolmella eri suunnittelutoi-
mistolla riittävän vertailuaineiston tuottamiseksi, jatkovaiheessa 
toimisto jatkoi lopullisten käsittelyyn vietävien vaihtoehtojen kehit-
tämistä.

Alueella on yhteensovitettava useampi toiminta ja intressi. Tavoit-
teena on Espoon keskuksen elinvoiman turvaaminen ja kaupunki-
kuvallisen laadun kohentaminen. Alue on keskeinen koko Espoon 
keskuksen kannalta ja se liittyy suoraan juna-asemaan. Alue on jää-
nyt kaupunkilaisten kannalta epämääräiseksi vyöhykkeeksi ja alu-
een tulisi liittyä paremmin radan eteläpuolen keskustapalveluihin. 

Nykyinen kaupungin virastokeskus on määrä korvata uudella toimi-
tilakorttelilla, jonne sijoittuisi myös julkisia ja kaupallisia palveluja. 
Alueen asukasmäärää halutaan kasvattaa ja kaavamuutosalueelle 
sijoittaa tehokasta kerrostalorakentamista. Alueen käytettävyyden 
kannaltaa on merkittävää, että puistoalueita ja julkisia kaupunkitilo-
ja kehitetään korkeatasoisina ja toiminnallisesti monipuolisempina. 

Suunnitelmat oli laadittava siten, että nykyinen kaupungintalo voi-
daan säilyttää tai purkaa ilman, että se vaikuttaa muiden korttelien 
toteutumiseen. Tästä johtuen julkisten kaupunkitilojen kehittämi-
seen avautui kaksi eri näkökulmaa. Tältä osin tehtävänä oli esittää, 
mitä mahdollisuuksia kumpikin ratkaisumalli tarjoaisi.

Suunnittelualue sijoittuu kuvan keskelle. Tarkastelualue sijoittuu vehreän 
Espoojokilaakson ja juna-aseman eteläpuolella voimakkaasti kehittyneiden 
keskustapalvelujen välille. Rata jakaa Espoon keskustaa selkeästi. 

Virastokeskuksen kehittäminen muuttaa Espoon keskuksen aseman ympä-
ristöä huomattavasti. Julkisia kaupunkitiloja kehitetään molemmin puolin 
rautatietä. Alueelle sijoittuu myös korkeampi, maamerkkimäinen rake nnus.

Alla: suunnittelutyön tehtävänä oli tuottaa vaihtoehdoista vertailukelpoista 
aineistoa eri näkökulmista. Kuvissa näkökulma Vaakunatorilta Lakelan puis-
toon. Työn yhtenä haasteena oli kehittää tehostuvan rakentamisen rinnalla 
puistoalueita ja julkista kaupunkitilaa.
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Vaihtoehtojen vertailu. Vaihtoehto yllä havainnollistaa 
tilannette, jossa nykyinen kaupungintalo säilytetään. Alla 
vastaavia tarkasteluja tilanteessa, jossa kaupungintalo 
korvataan uudella. Ratkaisujen vaikutusta vertailtiin eri 
puisto- ja katutilojen osalta.


