
 

 

 

 

Kutsu ennakoivaan markkinakartoitukseen 

 

 

 

Puustellinmetsän Aurinkoaita 

Tuusulan kunta 

 

 

  



  
   

2 
 

 

Sisällysluettelo 
 
 
 
 
1. Lähtötilanne ja hankintatarpeen kuvaus ................................................................................................... 3 

2. Miksi ennakoiva markkinakartoitus tehdään? .......................................................................................... 3 

3. Ennakoivan markkinakartoituksen etenemisprosessi ja –aikataulu ......................................................... 4 

4. Kenen toivotaan osallistuvan ennakoivaan markkinakartoitukseen? ....................................................... 4 

5. Miten vastata ennakoivaan markkinakartoitukseen? ............................................................................... 4 

6. Miten ennakoivan markkinakartoituksen tuloksia käytetään? ................................................................. 4 

 

 

  



  
   

3 
 

1. Lähtötilanne ja hankintatarpeen kuvaus  

 

Tuusulan keskustaan, Hyrylän vanhalle kasarmialueelle rakentuu lähivuosina kutsuva koti 15 000 ihmiselle. 

Tuusulan Rykmentinpuisto on raikas kyläkaupunki, jossa elävä kaupunkikeskus ja sen ympärille rakentuvat 

vehmaat puistokylät yhdistyvät. Se on paikka, jossa moderni arkkitehtuuri ja luonnon muovaama metsä 

kohtaavat. Olo näissä maisemissa on kuin Pekka Halosella aikoinaan, sillä sekä historiallisen kasarmialueen 

henki että Tuusulan taiteilijoiden kulttuuriperintö ovat yhä vahvasti läsnä tänne rakentuvassa modernissa 

miljöössä. Uudessa Rykmentinpuistossa harrastus- ja virkistysmahdollisuudet ovat kulman takana, mutta 

alueelta pääsee nopeasti matkustamaan kauemmaskin, sillä lentokenttä on lähellä. Parasta Rykmentin-

puistossa on, ettei sinun tarvitse valita maaseudun tai kaupungin väliltä. Ollako luonnon keskellä vai 

palveluiden läheisyydessä – täällä saat ne molemmat. 

Rykmentinpuiston visiona on, että alueesta suunnitellaan ja rakennetaan ympäristöystävällinen sekä 

energiatehokas. Lähtökohtana on paikallisesti tuotettu, uusiutuvaan energiaan perustuva energiaratkaisu, 

jossa huomioidaan asukkaiden tarpeet ja uusien innovaatioiden pilotointi. Tähän liittyen yhtenä 

merkittävimmistä, konkreettisista ideoista on rakentaa alueelle Aurinkoaita -työnimellä kulkeva rakennelma 

aurinkoenergian keräykseen. Tulevaisuudessa aita tuottaa lähienergiaa sekä suojaa ympäristön asuintaloja 

liikenteen melulta. Aurinkoaidan idea on lähtenyt eräästä Rykmentinpuiston T&K-hankkeesta Aalto-

yliopiston kansainvälisen kurssin lopputöistä. Tavoitteenamme on, että Aurinkoaita olisi valmis 

heinäkuuhun 2020 mennessä, kun Rykmentinpuistossa järjestetään asuntomessut. 

Tällä kutsulla pyrimme haastamaan kehiteltyä ideaa, kartoittamaan mahdollisia yhteistyö-tahoja ja 

toteuttajia. Hankkeen taustalla vaikuttaa Tuusulan kunnan ja Rykmentinpuisto-projektin lisäksi Keravan 

Energia, jonka kanssa Tuusulan kunta kehittää koko Rykmentin-puiston energiaratkaisua. Tulemme 

järjestämään perjantaina 27.5 klo 9 alkaen Tuusulassa työpajan, jossa esittelemme lyhyesti ideaa, jonka 

jälkeen hankkeesta käydään avointa vuoropuhelua. Ennen tilaisuutta julkaisemme ennakoivan 

markkinakartoituskyselyn, johon löytyy linkki alla. Samassa kyselyssä voitte ilmoittautua tilaisuuteen. 

2. Miksi ennakoiva markkinakartoitus tehdään? 

Tuusulan kunta yhdessä Keravan energian kanssa etsivät innovatiivista ratkaisua aurinkoaidan 

toteuttamisen. Tarvittavasta teknologiasta ei ole vielä juurikaan kokemuksia, emmekä ole vielä 

tunnistaneet millaisia tuotteita tai palveluita markkinoilla on tarjolla aidan toteuttamiseksi. Tällä 

markkinakartoituksella haemme kiinnostuneita yrityksiä tai konsortioita jotka voivat tarjota ratkaisuja 

edellä mainittuihin haasteisiin. 
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3. Ennakoivan markkinakartoituksen etenemisprosessi ja –aikataulu 

Ennakoivan markkinakartoituksen jälkeen suoritetaan tekninen markkinavuoropuhelu työpajan muodossa. 

 

Paikka Päivä Aika 

Vastaaminen kartoituksen 
lomakkeeseen 

20.5.2016 mennessä  

Ilmoittautuminen työpajaan 23.5.2016 mennessä  

Työpaja: Tilakeskuksen 
kokoushuone Ostari 1. krs 
Koskenmäenpolku 4, Tuusula 

27.5.2016 9:00-12:00 

 

4. Kenen toivotaan osallistuvan ennakoivaan markkinakartoitukseen? 

Yritykset, toimijat ja konsortiot, joilla on mahdollisuus jatkosuunnitella ja/tai toteuttaa edellä mainittu 

aurinkoaita. 

5. Miten vastata ennakoivaan markkinakartoitukseen? 

Ennakoivan markkinakartoituksen vastauslomake löytyy osoitteesta:  

https://docs.google.com/forms/d/1kUpSvHH5AR3xUkzBBFpyJcKccwi06bf_F3dMD83fb7Y/viewform?c=0&w

=1 

6. Miten ennakoivan markkinakartoituksen tuloksia käytetään? 

Ennakoivan markkinakartoituksen tuloksia tullaan käyttämään hyödyksi teknistä markkinavuoropuhelua 

järjestettäessä sekä tämän jälkeen mahdollista tarjouspyyntöä laadittaessa. 

 

Lisätietoja:  

http://www.rykmentinpuisto.fi/uutiset/2016/05/kutsu-ennakoivaan-markkinakartoitukseen-aurinkoaita 
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