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• varuskunta lakkautettu 2007

• alueen suunnittelu käynnistynyt 2008

• osayleiskaava hyväksytty 2012, lainvoima 

2014

• 480 hehtaaria, 800 000 – 1 000 000 k-m2

• 12 000 – 15 000 asukasta

• asemakaavaluonnos valmistui 12/2013

• 150 hehtaaria, 550 000 k-m2

• 8800 asukasta

• Lainvoimaiset kaavat yhteensä

• Noin 79 ha

• 364 000 k-m2

• 6000 asukkaalle

Rykmentinpuiston suunnittelu





Rykmentinpuiston toteutus



Suunnittelussa tai rakenteilla olevat kohteet



omakotitalottuottajamuotoiset

Asuntomessukohteet



kerrostalokortteli

Asuntomessukohteet



Asuntomessukohteet

Tulevaisuuden huoltoasema Yhdessä -kortteli



asuinkerrostalot

Asuntokohteet



Monio ja Rykmentinpuiston koulu

Oppimisympäristöt





Kunnallistekniikan rakentaminen



Uudenlainen lähestymistapa

• Huomattavan suuri hanke Tuusulan mittakaavassa, joka on 

paljon muutakin kuin maankäytöllistä alueen kehittämistä 

mm. 

• Asuntomessut 2020

• Taideohjelma

• Kestävä energiaratkaisu

• Nollaenergia 2020 –pilotti

• Avoin valokuituverkko



Energia



Fortum & Rykmentinpuisto

• Alun perin ajatuksena oli perustaa 

alueelle oma energiayhtiö yhdessä 

Keravan Energian kanssa

• vuosien suunnittelu- ja selvitystöiden 
jälkeen päätettiin olla perustamatta yhtiötä 

• Fortumin kanssa solmittu 

yhteistyösopimus liittyen 

Rykmentinpuiston energiahuoltoon ja 

kiertotalouteen



Energiavisio

1. paikallisesti tuotettu ja uusiutuvaan energiaan perustuvat

2. lähes nollaenergiaratkaisu

3. asukkaiden tarpeet ja koko elinkaaren kattavat 

asumisenkustannukset

4. uusien innovaatioiden pilotointi



Rykmentinpuiston taideohjelma



Miksi taide?

- Suomalaiset haluavat nähdä taidetta arkiympäristöissä

- Taide nostaa asuinalueiden ja kiinteistöjen arvoa 

- Taiteen koetaan parantavan turvallisuutta ja viihtyisyyttä

- Valtaosa rakennuttajista näkee, että taide on lisännyt ostohalukkuutta, 

alueen arvostusta ja mahdollisesti vähentänyt ilkivaltaa alueella

- Tuusulalla ja Hyrylällä vahva kulttuuri- ja taidehistoria

- Rykmentinpuiston vetovoimaa halutaan lisätä taiteen avulla



file:///C:/Users/maattajo/Desktop/taide/Rykmentinpuistotaiteenyleisuunnitelma_iso.pdf


Rykmentinpuiston taideohjelma

• Rykmentinpuiston taideohjelmalla on kaksi 

punaista lankaa; alueelle sijoitetut 

kokoelmaveistokset ja uudet teoshankinnat 

(kartassa keltainen) sekä nykyaikaisin 

keinoin erityisesti alueen infrarakenteisiin, 

katu- ja puistoalueille integroitu taide 

(kartassa punainen).

• Rykmentinpuiston taideohjelman kautta 

kerätyillä varoilla rahoitetaan alueen 

yhteisten alueiden tavallista 

korkeatasoisempi suunnittelu ja toteutus. 

Teokset ja teoskokonaisuudet ovat kaikkien 

asukkaiden ja alueella vierailevien 

tavoitettavissa.



Taidebudjetti ja sen määräytyminen

• Tontinostajat maksavat tontinluovutuksen yhteydessä myyntihinnan lisäksi 

3% taiderahaa, jonka lisäksi kunta luovuttaa 1,5% myyntihintaa vastaavan 

summan perustettavaan taiderahastoon

• Rahat sijoitetaan taiderahastoon, jota ylläpitää Tuusulan kunta

• Rykmentinpuistossa taidebudjettiin kuuluvat kaikki ne kustannukset, joita 

taidehankkeesta muodostuu

• Taiderahakertymä tällä hetkellä noin 500 000 €

• Vuoteen 2030 mennessä kerätty arviolta yli 3 miljoonaa euroa



Taideohjelman
toteutus



Kiitos!


