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• Hirsitaloteollisuuden My Town! –hanke

• Ilmastoviisaan puukyläkaupungin suunnittelu Rykmentinpuistoon

• Ajankohtaisia puurakentamisen hankkeita Tuusulassa



Hirsitaloteollisuuden My Town! -hanke



Hirsitaloteollisuuden 
My Town! -hanke

My Town! on Hirsitaloteollisuuden käynnistämä maailman 
ensimmäinen hiilineutraalin asuinalueen pilottihanke 
Puustellinmetsään. Tuusulan kunta on varannut hankkeelle 
kaksi korttelia Tuusulan vuoden 2020 asuntomessualueen 
välittömästä läheisyydestä.

My Town! -hanke on saanut rahoitusta ympäristöministeriön 
puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -
tukiohjelmasta. Lisäksi Oulun yliopiston arkkitehtuurin 
yksikön tutkijat ovat olleet mukana hankkeessa. Osana 
opintojaan Oulun yliopiston Nykyaikaisen puuarkkitehtuuri 
kurssin opiskelijat ideoivat luonnossuunnitelmia tonteille 
yksikön tutkijoiden johdatuksella.

Hirsitaloteollisuus ry:n jäsenyrityksillä on mahdollisuus 
etukärjessä olla toteuttamassa uudenlaista hiilineutraalia 
asuinaluetta ja olla kehittämässä modernin ilmastoviisaan 
kaupunkirakenteen konseptia.

Varausaika päättyy 31.3.2023



Ilmastoviisaan puukyläkaupungin 
suunnittelu Rykmentinpuistoon



Ilmastoviisaan puukyläkaupungin suunnittelu 
Rykmentinpuistoon

• Osallistujat ja yhteystiedot Tuusulan kunta PL 60, 04301 Tuusula

• Aikataulu 1.1.-31.12.2021

• Hankkeen tavoitteet
• Suunnitella puurakentamisen pilottialue Rykmentinpuiston Puistokylään
• Kehittää kaavoituksen määräyksiä ja ohjeistuksia puurakentamiseen
• Aktivoida  puurakentamista toteuttavia osapuolia mukaan toteuttamaan aluetta
• Kehittää vähähiilisen puurakentamisen osaamista Tuusulan kuntaan

• Hankkeen aikana saavutettavat tulokset
• Hanke toteutetaan normaalin kaavaprosessin yhteydessä laadittavan ilmastoviisaan 

aluesuunnitelman avulla. Aluesuunnitelman perusteella voidaan laskea alueellinen 
hiililaskelma. 

• Kaavoituksen yhteydessä työstetään rakentajille ohjeistus, jossa annetaan esimerkkejä 
ilmastoviisaista ratkaisuista ja miten rakentamisen hiilijalanjälkeä voidaan pienentää. 

• Hankkeen pidempiaikaiset vaikutukset
Hankkeessa syntyy puurakentamisen pilottialue, johon
• syntyy kaupunkikuvallisesti monimuotoinen ja ilmeikäs puukyläkaupunki
• löydetään puun arkkitehtoninen potentiaali ja uusia puunkäyttötapoja 

asuinrakentamisessa
• syntyy hiilineutraali asuinympäristö tuleville asukkaille
• suunnitellaan kestävään ja ilmastoviisaaseen elämäntapaan kannustava alue

My Town! -hanke 

Puistokylä





Asemakaava ja puukaupunkikäsikirja

• Laaditaan Puistokylän alueelle puukaupunkikäsikirja

• Tavoitteena mahdollisimman vähäpäästöinen ja kestävä alue

• Kaupunkimaisen puurakentamisen tiivis benchmark –osuus

• Laaditaan puukaupungin mallikortteleita, joita soveltamalla 

laaditaan alueelle kaksi vaihtoehtoista maankäytön 

rakennemallia

• Vaihtoehdoista laaditaan erillinen hiilijalanjäljen laskenta ja 

hiilineutraaliustarkastelu osana muuta vaihtoehtotarkastelua

• Ratkaisuja voidaan hyödyntää asemakaavatyössä



Asemakaava ja puukaupunkikäsikirja



Puistokylän kaava-alueen ilmastoviisaat, 
kestävät ja innovatiiviset ratkaisut 



Ajankohtaisia puurakentamisen 
hankkeita Tuusulassa



Tuusulaan nousee Suomen suurin 
massiivipuinen päiväkoti

Martta Wendelinin päiväkoti pähkinänkuoressa:

240 lapsen päiväkoti Tuusulan Hyrylässä
Rakennuttaja: Tuusulan kunta
Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy
Pääurakoitsija: Arkta Rakennuskultti Oy
Rakennesuunnittelu: Ideastructura Oy
Puurungon kokonaistoimitus: Puurakentajat Group Oy
Puurungon materiaali: 1500m3 Stora Enson CLT:tä,  

liimapuutoimittajana Versowood
Valmis toukokuussa 2022



Tuusulaan nousee Suomen suurin 
massiivipuinen päiväkoti



Moniosta on moneksi – oppimisen ja 
kulttuurin keskus rakentuu Tuusulan 
sydämeen

Tuusulan keskus Hyrylä saa uuden maamerkin, kun keskeiselle 
paikalle Tuusulantien varrelle nouseva lukio ja 
kulttuuritalo Monio valmistuu vuonna 2023. 
Opetustiloja lukiolle ja monitoimitiloja kulttuuritoiminnalle ja 
yhdistyksille tarjoavan Monion rakentaminen on alkanut 
Rykmentinpuistossa.



Moniosta on moneksi – oppimisen ja 
kulttuurin keskus rakentuu Tuusulan 
sydämeen
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