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luonto ja taide muodostavat Yhteisen kokemuksen

til a a ja :
Tuusul an kunTa
YmpärisTöTaiTeen sä äTiö

tekijät :
k aisa BerrY,  
YmpärisTöTaiTeilija , 
 arkkiTehTi,  
suunniT TeluToimisTo BoTh
Tuul a isohanni,  TaT,  
eriT Yisa sianTunTija
sarianne silf verBerg,  
maisema-arkkiTehTi,  
sTudio Terra
juha k anerva ,  
puuTarha Teknikko, 
 maisema-arkkiTehTi Yo,  
sTudio Terra
 
k artat ja suunnitelmakuvat:
suunniT TeluToimisTo BoTh  
ja sTudio Terra

tait to:
k aisa BerrY,  
suunniT TeluToimisTo BoTh

tämä on rykmentinpuiston alueen taiteen yleissuunnitelma. siinä 
esitetään konsepti  aune laaksosen taidesäätiön ja lars-Gunnar 
nordströmin säätiön taidekokoelmien veistosten sijoittamisesta ryk-
mentinpuiston alueelle.yleissuunnitelma on ympäristötaiteen säätiön 
ja tuusulan kunnan yhteinen prosenttiperiaatteen pilottihanke. 

rykmentinpuisto on merkittävä uusi asuinalue, joka rakentuu 
tuusulaan seuraavan 30 vuoden aikana. alue sijaitsee entisellä 
varuskunta-alueella Hyrylän keskustan tuntumassa. kasarmi on 
luonut paikkakunnalle vahvan oman luonteensa. asukkaiden elämää 
ovat rytmittäneet sotilaiden ja kasarmin läsnäolo ja sen toiminnot. 
se on enemmän kuin maamerkki alueella. se on ollut voimavara ja 
sen tunnelmaan liittyvät nuorten ihmisten tulemiset ja menemiset 
ja heidän energiansa. yleissuunnitelma pyrkii säilyttämään tämän 
alueen ainutlaatuisen tunnelman.

kasarmialueella on säilynyt monimuotoista metsää. suljettuna 
alueena se ei ole kulunut koirien ulkoiluttamisesta ja lasten leikeistä 
tavanomaisen asuinympäristön tavoin. 

kasarmialueen läpi kulkeva vihreä puistovyöhyke tulee muodos-
tamaan taide teoksineen uuden alueen eri kerrostumista kertovan 
paikkojen sarjan. se vahvistaa alueen asukkaiden ja muiden alueen 
käyttäjien aluekokemusta sekä omaleimasta identiteettiä. siitä 
muodostuu uuden asuinalueen elämänlanka, joka kytkee Hyrylän 
keskustan muihin ulkoilu -ja asuinalueisiin. yhdistämällä kauniisti 
säilynyt viheralue ja taideteokset luodaan tunnelma, joka houkuttelee 
asukkaita kävelylle luontoon. laaja mielenkiintoinen puistoalue vetää 
kulkijoita ja kävelijöitä puoleensa. 

kasarmikäytöstä ja eri aikakausien arkkitehtuurista alueella säily-
tetään merkkejä, jotka herättävät ajatuksia ja sallivat mahdollisen 
myöhemmän uuden käytön. reittien eri teemat ”aistien puutarhat”, 
”raikas modernismi”, ”metsän salaisuus” ja ”arkaainen aukio” antavat 
tilaa käyttäjien omille kokemuksille ja elämyksille.  tästä muodostuu 
paikan atmosfääri. 

tämän työn rinnalla on valmistunut rykmentinpuiston taideteosten 
valaistuskonsepti. taidepolkujen ja teosten hyvä ja elämyksellinen 
valaisu tulee olemaan olennainen osa kokemusta. Valastuskonseptin 
on tehnyt lighting Design Collective. 
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ilmakuva  ja  suunnittelualueen rajat

hYrYl än keskusTa

kerava

järvenpä ä

helsinki

rYkmenTinpuisTo
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alueen kerrostumia

venäl äisa jan kerrosTumaT

varuskunTa-a jan rakenTeiTa

1950-luku

1960-luku

oheiseen karttaan on koottu 
alueen ajallisia kerrostumia.

alueen historialliset kerrostumat 
yhdessä poikkeuksellisen hie-
nojen metsäalueiden ja alueelle 
sijoitettavien teosten kanssa 
muodostavat hyvän lähtökohdan 
uudelle asuinalueelle.

100 200 300 400m0
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alueen rakennuskantaa venäläisajalta

Venäläisajasta alueella muistut-
tavat useat punatiiliset kasarmi-
rakennukset, osa kasvillisuudesta 
sekä vanha ortodoksinen 
hautausmaa.
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alueen rakennuskantaa modernismin ajalta

alueella sijaitsee useita  
1950-luvun rakennuksia,  
joista osa säilyy. 
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alueen rakennuskantaa 1960-luvulta: lämpövoimala

alueella sijaitsee erkki kairamon ja Jorma pankakosken suunnittelema 
vuonna 1968 valmistunut lämpövoimala. Voimala on yksi keskeinen 
konstruktivismin aikakauden rakennus suomessa.

Voimalan kuori, ”epärakennus” suunnittelijoiden sanoin, voisi toimia 
tulevaisuudessa moninaisessa käytössä.  rakennuksen muoto, mitta-
kaava sekä siro  lasi-ja metallijulkisivu poikkeavat muusta rakennus-
kannasta ja vaikuttavat  raikkaana tuulahduksena alueella.

rakennetta voisi hyödyntää turvalliseksi tehtynä monin eri tavoin. 
esimerkiksi taidekokoelmissa on useita teoksia, jotka tarvitsisivat 
jonkinasteista suojaa ulkotilassa. tämä voisi olla eräänlainen kylmä 
ulkogalleria.

rakenne voisi yhdessä edustan puiston ja rinteeseen kaavoitetun 
päiväkodin kanssa muodostaa tulevien kaupunkilaisten kohtaamispai-
kan, sääsuojaisen asukastilan. tai tilan ilman katto

Voimalasta voitaisiin tehdä kansainvälisten esimerkkien mukainen 
osa puistoa, jolloin rakenne itsessään muodostuisi puiston osaksi 
jälkiteollisen ajan rauniona. teollisuusrakenteiden käytölle puiston 
osina tai niinsanottuina epätiloina on paljon merkittäviä kansainvälisiä 
esimerkkejä ja tästä voisi muodostua osa rykmentinpuiston taidekoor-
dinaation nykyisyyden ja tulevaisuuden kerrostumaa. lämpövoimala 
voisi olla ainutlaatuinen esimerkki suomessa. siitä saisi yhden vetovoi-
matekijän alueelle.

Voimala voisi toimia myös tuusula-Järvenpää-alueen keskeisen kesä-
festivaalin meidän-festivaalin yhtenä näyttämönä. 

Voimalan voisi toistaiseksi suojata aidoin odottamaan alueen rakentu-
mista ja uutta mahdollista käyttöä tulevaisuudessa. 

Alla esimerkkejä teollisuusraken-
teiden käytöstä esitystilana ja 
osana puistoa.
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rykmentinpuistossa on 
jäljellä paljon rakenteita, jotka 
muistuttavat vuosikymmenten 
toiminnasta varuskunta-alueena. 
nämä rakenteet ovat alueen 
tulevaa käyttöä ajatellen kieh-
tovia elementtejä, jotka tulisi 
mahdollisuuksien mukaan säi-
lyttää osana alueen historiallista 
kerroksellisuutta.

Varuskunta-ajan elementeistä 
voisi luoda oman ympäristötai-
teellisen kerrostuman osaksi 
alueen tarinaa. elementtejä 
voisi ottaa mukaan taidereiteille 
ja niiden ympärille voisi luoda 
tilallisia kokemuksia.

alueelle sijoitettavat kokoelma-
teokset ja siellä olevat armei-
ja-ajan rakenteet voivat muo-
dostaa keskenään kiinnostavaa 
vuoropuhelua.

rYkmentinpuiston varuskunta-ajan elementtejä

Ammustarvikelaitteiston 
(KITO) huolto- ja testausasema

Tykkimiesten tekemät  taisteluhaudat 
koulutuskäyttöön

Kuntoradan osa

Taisteluradan 
kranaatinheittopotero

CISM:n hyväksymää 
taistelurataa

Kuntoradan este

Parakin 
pohja
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asfalTTiraTa ma a sTohar joiT Telu-
paikkoja

BeTonirakenTeiTa
silTarakenne

juoksuhaudaT

nuoTiopaikkoja

varuskunTa-alueen 
porT Tiaihe

nurmialueill a 
vanhoja 
T Ykke jä

TelT Tapaikkoja



10

taidereittien ja yksittäisten 
teosten opastaminen tehdään 
korkealuokkaisesti yhdistäen 
pysyvää ja vaihtuvaa infor-
maatiota. alueesta tehdään 
opaskartta ja aineisto saatetaan 
sellaiseen muotoon, että sitä voi 
käyttää mobiililaitteilla. reiteillä 
nostetaan esille alueen kerrostu-
mia ja niihin liittyviä tarinoita.

Tulevat taidereitit tarvitsevat 
hyvän opastuksen. Oikealla 
kansainvälisiä referenssejä 
 opasteista. 

armeija-ajan opastusgrafiikkaa



11

metsätunnelmia rYkmentinpuiston alueella

suljetun luonteensa vuoksi 
alueelle on päässyt kasvamaan 
poikkeuksellisen monipuolinen 
ja hieno kaupunkimetsä. taide-
kokoelmien teosten sijoittelussa 
pyritään luomaan paikkoja, joissa 
metsä ja teokset pääsevät vuoro-
puheluun.
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reitit ja teemat

tämä on yleissuunnitelma aune laaksosen taidesäätiön kokoelman 
ulkoveistosten sekä lars-Gunnar nordströmin kokoelman veistosten 
sijoittamisesta tuusulan rykmentinpuiston alueelle. näkyvä, esillä 
oleva veistoskokoelma muodostaa merkittävän vetovoimatekijän 
tulevalle asuinalueelle. kokoelmien teokset edustavat 1970-2000 -luvun 
alun keskeisten kuvanveistäjien tuotantoa. 

ulos sijoitettavat teokset on valittu yhdessä tuusulan taidemuseon 
kanssa. esille on pyritty tuomaan mahdollisimman monen taiteilijan 
tuotantoa. ulos sijoitettavien teosten lisäksi suunnitelmassa esille 
nostetaan myös muita kokoelmien veistoksia, joita olisi mahdollista 
sijoittaa esimerkiksi alueelle tuleviin julkisiin rakennuksiin.

Veistokset on sijoitettu neljän teeman mukaisesti. teemaosiot yhdistää 
toisiinsa kaksi eri reittiä. teemat nousevat alueen arkkitehtuurista ja 
luonnosta. teokset on sijoitettu teema-alueille siten, että arkkitehtuuri, 
kasvillisuus ja veistokset täydentävät toisiaan. teemat ovat aistien 
puutarhat, raikas modernismi, arkaainen aukea ja salaisuuksien 
metsä.

tässä suunnitteluvaiheessa teokset sijoitetaan väljästi teema-alueille. 
teosten lopulliset tarkat sijoituspaikat valitaan vasta toteutussuunnit-
teluvaiheessa, jolloin ulkotilojen luonteet ja oleskelupaikat hahmottuvat 
tarkasti.

alueen läpi kulkee pääpyörätieyhteys Hyrylästä keravalle. pääreitin 
lisäksi aluetta kiertää kevyenliikenteen verkosto. tuleville puistoalueille 
jää useita armeija-ajan muistumia, jotka otetaan osaksi elämyksellisiä 
varuskunta-ajan polkuja ja reittejä.
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aisTien puuTarhaT

varuskunTa-a jan
rakenTeiTa

meTsän sal aisuus

raik a s modernismi

ark a ainen auke a

reitit ja teemat

100 200 300 400m0

pä äkulkuYhTeYs keravalle

varuskunTa-a jan 
muisTumien reiT Ti

meTsän 
sal aisuus

raik a s 
modernismi

ark a ainen
auke a
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aistien puutarhat

Juha Ojansivu 
Arkiasetelma 1999
pronssi, jalusta rautaa

aistien puutarha yhdistää 
Hyrylän keskustan ja rykmentin-
puiston Järvenpääntien päädyn 
puutarhamaiseksi kokonaisuu-
deksi. 

tälle osuudelle on valittu läheltä 
tarkasteltavia teoksia, jotka 
mittakaavansa puolesta toimivat 
hyvin vanhojen punatiilikasarmi-
rakennusten kanssa.

teokset muodostavat yhdessä 
runsaiden perennojen ja 
penkkien kanssa oleskelukeitaita 
nurmialueiden reunoille. 

kasvit valitaan niin, että ne tuok-
suvat ja houkuttelevat perhosia. 
kokonaisuus palvelee läheisten 
palvelutalojen asukkaita, jotka 
eivät jaksa kävellä pitkiä matkoja.

ulkotiloissa herkille teoksille 
kuten arkiasetelmalle voisi 
rakentaa suojan, esimerkiksi 
kasvihuoneen.

Ukri Merikanto
Samurai 1996
musta graniitti

Kauko Räsänen
Tuuleen veistetty 1980
pronssi

kuva Timo l a aksonen
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aistien puutarhat

Ukri Merikanto 
Maalla ja merellä 1991
punainen graniitti

Heikki Varja 
Nuuhku 1979
pronssi
 

Hannele Kylänpää 
Vanha sotilas 1989
pronssiTeosten yhteyteen aukiolle luodaan miellyttäviä 

 oleskelupaikkoja.

Pienikokoiset teokset sopivat hyvin 
vanhojen kasarmien mittakaavaan.

Lars-Gunnar Nordström
Veistos 1950-luku
rauta 
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raikas modernismi

lars-Gunnar nordströmin 
teokset keskitetään valoisaan 
mäntyvaltaisen rinteeseen.

komeat ruostumattomasta teräk-
sestä  tehdyt veistokset toimivat 
porttiaiheena rykmentinpuiston 
keskuspuistoon.

teoksille valetaan betonista 
alustat . ne nousevat suoraan 
metsikön keskeltä.

teosten vaatima tila tulee 
huomioida kaavassa asemakaa-
voituksen edetessä, jotta riittävän 
kokoinen modernistinen metsä 
säilyy teosten ympärillä. 

esitettävät teokset ovat noin 
kolmemetrisiä pylväitä, joista ei 
ole saatavilla kunnon kuva-ai-
neistoa. 

Pystysuora jatkuvuus 
n. 1960-90-luku
teräs 3 m x 70 cm
Lars-Gunnar Nordström

Veistos n. 1960-90-luku
teräs
3,10 m x 80 cm
Lars-Gunnar Nordström

Kasvavat dimensiot 1965
teräs
kork. 3,10 m 
Lars-Gunnar Nordström

Veistos n. 1960-90-luku
teräs
3 m x 80 cm
Lars-Gunnar Nordström

Veistos 1970-luku
teräs
kork. 3,20 m
Lars-Gunnar Nordström

raik a s 
modernismi
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metsän salaisuus

Ukri Merikanto
Barcarole II 1993
ruskea graniitti

Maini Pääläinen
Pylväs versoo 2002
betoni

puistoalueella sijaitsevan 
hulevesiaiheen yhteyteen 
kootaan kolmas teoskeskittymä. 
Hulevesiaiheen ja pääreittien 
suunnittelussa pyritään huomi-
oimaan metsä mahdollisimman 
hyvin. näin nyt maisemallisilta 
luontoarvoiltaan erityisen 
arvokas metsäosio säilyy tulevai-
suudessakin.

Hulevesiaiheen ympäristöön 
suunnitellaan eri tyyppisiä 
polkuja, joista osa toteutetaan 
pitkospuilla tai siltamaisena 
rakenteena metsän pohjan 
yläpuolella vesiaiheen lähistöllä.

tähän osioon on valittu 
teoksia, jotka mittakaavansa 
ja luonteensa puolesta sopivat 
metsäteemaan.

tämä on kokonaisuuden 
 metsäinen sydän.
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metsän salaisuus

Matti Peltokangas
Tumma laskos 2000
spektroliitti

Jari Juvonen
Putki 2000
graniitti, jalusta metallia

Pekka Pitkänen
Maan kilpi 1992
pronssi
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arkaainen aukea

Pekka Kauhanen
Kolmijalkainen kannattelee risupalloa 
1997-2001
takorauta, risuja, kasveja

Martti Aiha 
24 Pistettä 1992
teräs

Pekka Pitkänen 
Masuunin henki 1999
pronssi

keskuspuiston keskeiselle 
aukealle ja sen pohjoislaidalle 
sijoittuva arkaainen aukea liittyy 
suoraan alueelle rakennettavaan 
asuntomessualueeseen.

alueelle sijoitetaan laajaan auke-
aan maisematilaan soveltuvia 
teoksia.

a sunTomessualue

ark a ainen auke a
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venäl äisa jan kerrosTumaT

varuskunTa-a jan rakenTeiTa

1950-luku

1960-luku

varuskunta-ajan tarinat

100 200 300 400m0

pä äkulkuYhTeYs keravalle

varuskunTa-a jan muis-
Tumien reiT Ti
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pääkevYenliikenteen reitti taideaiheena

keskuspuiston ja rykmentinpuis-
ton läpi kulkevasta pyörätiestä 
luodaan arkipäivän elämys 
pintamateriaaleilla.

100 200 300 400m0

PÄÄKULKUYHTEYS KERAVALLE
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aune laaksosen kokoelma / suojaa kaipaavat veistokset

aune laaksosen kokoelmissa on 
useita teoksia, jotka tarvitsevat 
jonkinasteista suojaa. teoksille 
voidaan suunnitella omia suoja-
rakenteita. 

teoksia voidaan sijoittaa myös 
eripuolille rykmentinpuiston 
aluetta julkisten rakennusten 
sisätiloihin. aune laaksosen 
persoonallisuutta kuvaava juh-
lariksa sopisi hyvin esimerkiksi 
alueelle tulevaan kouluun.

Juha Ojansivu 
Arkiasetelma 1999
pronssi, jalusta rauta

Intialainen juhlariksa Bangladeshista

Lars-Gunnar Nordström 
Sekvens 2000
maalattu teräs

Jaakko Niemelä
Sarjasta miesten käsityöt: Karhu 1997
rautalanka, maalatut hehkulamput

Matti Peltokangas
Marmorinauha 2000
marmori

Pertti Kukkonen 
Äidillinen 1998
cu-betoni, jalusta puu
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Laila Pullinen 
Vihreä tuuli 1995
pronssi, jalusta vuolukivi

Nina Terno
Viimeinen muusa 1985
Viimeiset muusat II 1984 
Viimeiset muusat III 1984
pronssi
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hulevesiallas on metsän peili

Hulevesiaihe sijoittuu avoimen 
maiseman ja säilytettävän hie-
non metsäosion saumakohtaan. 
sen inspiraatio lähtee suomaise-
masta. Vesiaihe on kasvillisuuden 
ympäröimä ’suon silmäke’; saa-
vuttamaton ja hieman mystinen 
aihe osana salaisuuksien met-
sää. Hulevesiaiheen kasvillisuus 
valitaan huolellisesti niin, että se 
väritykseltään jatkaa suoteemaa

pääpyörätieyhteys kaartaa 
hulevesiaiheen koillispuolta, 
jolloin vesiaiheen ja metsän 
lounaispuoli rauhoittuu hidas-
tempoisempaan kulkemiseen 
’taidemetsäksi’.

a sunTomessualue



24

polku osana taidekokemusta: kansainvälisiä referenssejä

aune laaksosen taidesäätiön 
ja lars-Gunnar nordströmin 
kokoelmien teokset sijoitetaan 
polkujen varsille tai läheisyyteen. 

ulos sijoitettavat teokset on 
pääosin tehty 1900-luvun loppu-
puolella. taidepolut tuovat oman 
ympäristötaiteellisen aiheen 
edustaen 2010-luvun kerrostu-
maa alueella. 

rykmentinpuiston polkuver-
koston materiaaleina käytetään 
asfalttia, betonia, terästä, puuta 
ja soraa/kivituhkaa. materiaalit 
muistuttavat varuskunta-ajan 
elementeistä.

Herkimmissä maastonkohdissa 
polku nousee maanpinnan 
yläpuolelle niin, ettei metsänpoh-
jaan kosketa. polku ohjaa kulkua 
ja sillä pyritään suojelemaan 
metsänpohjakasvillisuutta.
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jalusta osana Ympäristöä

teosten paikat suunnitellaan 
siten, että teos, polku ja paikka 
muodostavat yhden tilakokemuk-
sen. lähtökohtaisesti teokset 
sijoitetaan paikoilleen ilman 
erillisiä jalustarakenteita.

Herkimpien teosten jalustojen 
tarve tarkistetaan toteutussuun-
nitteluvaiheessa.
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alikulku hYrYlän keskustaan

Hyrylän keskustan ja rykmentin-
puiston yhdistävästä alikulusta 
tehdään valon ja pintamateriaa-
lien valinnalla kokonaisvaltainen 
tilakokemus.

oikeilla väreillä ja valoilla paikasta 
luodaan turvallinen ja miellyttävä 
siirtymä kaupunginosasta 
toiseen.

kohde sopii hyvin esimerkikisi 
prosenttiperiaatteella toteutet-
tavaksi tilataidekohteeksi, jossa 
valaistuksella ja pinnan käsitte-
lyllä on tärkeä rooli.
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väliaikaista, iloa, leikkiä, aktiivisuus, kesänäYttelYt 

yleissuunnitelmassa alueelle 
sijoitettavien kokoelmateosten 
lisäksi suositellaan, että alueen 
ympäristötaiteellista kokonai-
suutta täydennetään vähitellen 
uusilla teoksilla. nämä voivat olla 
itsenäisiä teoksia tai esimerkiksi 
ympäristörakenteisiin liittyviä 
integroitavia taide-elementtejä ja 
leikittäviä veistoksia. 

pysyvien teosten lisäksi alueelle 
varataan paikkoja väliaikaisille 
kesänäyttelyille ja installaatioille. 
nämä tuovat alueella vaihtu-
vuutta.

pysyvät kokoelmat ja vaihtuvat 
näyttelyt täydentävät toisiaan 
niin, että kokonaisuudesta tulee 
elävä ja ajallisesti kiinnostava.

näyttelyt voidaan nivoa osaksi 
esimerkiksi meidän Festivaalia, 
joka on tärkeä tapahtuma tuusu-
lan seudun kesässä.

näyttelyjen lisäksi alueelle 
voidaan suunnitella yhteisöllisiä 
osallistavia teoksia esimerkiksi 
istutustapahtumia. näissä 
tulevat asukkaat pääsevät konk-
reettisesti vaikuttamaan tulevan 
oman elinympäristön laatuun.


