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1. Kilpailun järjestäjä  

 

Tuusulan kunta yhteistyössä Suomen Asuntomessut Osuuskunnan ja 

Ramboll Oy:n kanssa.   

 

2. Kilpailukohde 

 

Suunnittelun kohteena on Tuusulan Rykmentinpuiston Puustellinmetsän 

kaava-alueelle tuleva leikki- ja aktiviteettipuisto. 

 

Suunnittelualue sijaitsee Tuusulassa Rykmentinpuiston 

Puustellinmetsän kaava-alueen eteläosan puistoalueessa, joka on osa 

Rykmentinpuiston alueen keskuspuistoa. Kohde sijaitsee reilun 

kilometrin etäisyydellä Hyrylän keskustasta. Alueen pinta-ala on 0,8 

ha. Suunnittelukohteen sijaintikartta on esitetty liitteessä 1, 

asemakaavakartta selityksineen liitteessä 2 ja suunnittelualueen 

rajaus liitteessä 3.   

 

Rykmentinpuiston vanhalle kasarmialueelle rakentuu 

lähitulevaisuudessa 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. Lisätietoja alueesta ja suunnitelmatilanteesta löytyy 

http://rykmentinpuisto.fi/.  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3. Kilpailun tavoitteet  

 

Rykmentinpuiston Puustellinmetsä on Hyrylän keskustan itäpuolelle 

sijoittuva, keskuspuistoon ja viheralueisiin rajautuva noin 2400 

asukkaan asuinalue, joka on mittakaavaltaan ja rakentamistavaltaan 

kylämäisen pienimuotoinen. Puustellinmetsään on tulossa monipuolisia 

asuntoja aina kerrostaloista omakotitaloihin ja alueella tullaan 

järjestämään myös vuoden 2020 Asuntomessut. Puistoon on suunnitteilla 

leikki- ja liikunta-alue, joka ottaisi huomioon sekä lapset, että 

aikuiset ja vanhukset. Tällä kilpailulla haemme ideoita 

Puustellinmetsän eteläosaan rakennettavan leikki- ja 

aktiviteettipuiston suunnitteluun, jonka pinta-ala on noin 4000m2. 

Tarkoituksena on kehittää puistosta elinkaari-ajattelun mukaisesta 

kaikille ikäpolville soveltuva virkistysalue, jossa on jokaiselle 

jotakin, vauvasta vaariin. Tärkeä seikka on myös mahdollisuus käyttää 

puistoa vuodenajasta riippumatta. 

 

Tavoitteena on:  

 

 Luoda laadukas virkistysalue tulevien Rykmentinpuiston 

asukkaiden käyttöön 

 Ideoida puistolle identiteetti käyttäen hyödyksi 

Rykmentinpuiston alueen  rikasta historiaa  

 Kustannustehokas rakentaminen 

 Uusien innovatiivisten ratkaisujen esittäminen   

 Esteettömyys 

 Eri käyttäjäryhmien osallistaminen lopullisen puiston 

suunnitteluun 
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4. Ilmoittautuminen kilpailuun  

 

Kilpailuun tulee ilmoittautua 15.3.2017 mennessä sähköpostilla 

otsikolla ”Suunnittelukilpailuun ilmoittautuminen, Rykmentinpuiston 

ideakilpailu” osoitteeseen: rykmentinpuisto@tuusula.fi. Kilpailu on 

avoin kaikille osallistujille.  

 

5. Palkinnot  

 

 Palkinto 2500 €   

 Palkinto 1500 €   

 Palkinto 1000 €   

 Mahdolliset muiden kilpailutöiden lunastukset 500 €/kilpailutyö. 

6. Palkintolautakunta   

 

Palkintolautakunta valitsee palkintosijoille ne ehdotukset, joissa 

tehtävä on parhaiten ratkaistu kilpailuohjelmassa esitetyillä 

perusteilla arvioiden. Palkintolautakunnan jäsenet ovat:  

   

Jouni Määttä   Tuusulan kunta 

Raimo Niiranen   Tuusulan kunta 

Helena Sundström   Tuusulan kunta 

Heikki Vuorenpää, kehitysjohtaja Suomen Asuntomessut  

Aino-Kaisa Nuotio    Ramboll   
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7. Lähtöaineistot  

 Koostekartta alueesta, jossa on esitetty suunnittelualueen 

rajaus (pdf)   

 Asemakaavakartta (dwg) 

 

Materiaalia saa käyttää ainoastaan tämän kilpailun yhteydessä. 

Lähtöaineisto on ladattavissa Rykmentinpuiston sivuilta 

http://rykmentinpuisto.fi/ 15.2.2017 lähtien.   

 

8. Kilpailua koskevat kysymykset  

 

Kilpailijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä 

suunnittelualueesta. Kysymykset on esitettävä sähköpostilla otsikolla 

”Rykmentinpuiston suunnittelukilpailu” viimeistään 31.3.2017 

osoitteeseen rykmentinpuisto@tuusula.fi. Palkintolautakunta antaa 

vastaukset kaikkiin kysymyksiin Rykmentinpuiston internetsivuilla 

7.4.2017 mennessä.    

 

9. Kilpailuehdotusten käyttöoikeus   

 

Kilpailuehdotukset jäävät järjestäjän omaisuudeksi. Tekijänoikeudet 

säilyvät ehdotuksen tekijo ̈illä. Mahdollisen toimeksiannon saaneella 

on oikeus käyttää hyväksi muiden kilpailuehdotusten aiheita ja ideoita 

tekijänoikeuslain mukaisesti. Töitä ei palauteta. 
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10. Arvosteluperusteet  

 

Kilpailutöitä arvostellessa arvioidaan seuraavia asioita:  

 

 Uusille asukkaille houkuttelevan virkistysalueen muodostuminen 

 Eri ikäryhmien huomioiminen ja ympärivuotinen käyttö 

 Suuntaa antava kustannusarvio ideoidun puiston toteuttamiselle 

ja ylläpidolle 

 Alueen historian hyödyntäminen 

 Maisemalliset ominaisuudet, viihtyisyys ja elämyksellisyys  

 Toiminnalliset ominaisuudet, virkistyminen, leikki, asukkaiden 

aktivointi   

 Ekologisesti kestävät ratkaisut    

 Suunnitelman toteuttamiskelpoisuus   

11. Vaadittavat asiakirjat  

Kilpailuehdotusten tulee sisältää: 

 

 Asemapiirustus suunnittelu- ja ideointialueesta 

Esitetään toimintojen ja rakenteiden sijoittuminen, reittien ja 

kasvillisuuden sijoittuminen, sekä kalustuksen ja valaistuksen 

periaatteet.  

 

 Osapiirustukset suunnittelualueesta 

Esitetään tarkemmin toimintojen ja rakenteiden sijoittuminen, 

materiaalit, kasvillisuusalueiden sijoittuminen ja niiden 
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luonne, maaston muotoilut sekä kalustuksen ja valaistuksen 

periaatteet. 

 

 Alueleikkaus suunnittelualueesta 

 

 1-2 Perspektiivikuvaa 

 

 Tarvittaessa detaljikuvia 

 

Piirustukset tulee esittää A3-kokoisina ja niiden tulee olla 

mittakaavassa. 

 

 Suunnitelmaselostus  

Suunnitelmaselostuksen pituus enintään kaksi A4 –arkki. 

Liitteenä tulee esittää idean toteutuksen alustava 

kustannusarvio. 

 

 Muu aineisto 

Ehdotukset voivat sisältää myös muuta aineisto, videoita tms. 

mikäli se idean esittämisen kannalta arvioidaan tarpeelliseksi. 

12. Kilpailun salaisuus  

 

Kilpailuehdotukset arvioidaan nimettömänä. Tämän vuoksi 

kilpailuasiakirjat tulee toimittaa kirjekuoressa, jonka sisältö on 

seuraava: 

 

• Nimimerkillä varustetut paperitulosteet  

• Sama aineisto sähköisenä (word tai pdf) muistitikulla 
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• Erillinen nimimerkillä varustettu suljettu kirjekuori, jossa on 

ilmoitettu tekijän yhteystiedot. 

 

Kilpailuehdotusten nimettömyyden suojaa noudatetaan siihen asti, 

kunnes palkintolautakunta on antanut lausuntonsa tai tehnyt 

päätöksensä. Kilpailijan on ehdotusta laatiessaan ja lähettäessään 

huolehdittava sen nimettömyydestä. 

 

13. Kilpailuaika ja ehdotusten sisäänjättö 

 

Kohdan 11 mukaiset kilpailuehdotukset tulee toimittaa 2.5. klo 15 

mennessä Tuusulan kuntaan, postiosoite Tuusulan kunta / 

Rykmentinpuisto, Hyryläntie 16, PL 60, 04301 TUUSULA. Käyntiosoite: 

Tuusulan kunta, Hyryläntie 16, 04301 Tuusula. Lähetyksen päälle tulee 

merkitä viitteeksi: ”Rykmentinpuiston ideakilpailu”.   

 

14. Kilpailun tulosten julkistaminen 

  

Tulokset julkaistaan julkistamistilaisuudessa ja toimijoiden 

verkkosivuilla myöhemmin ilmoitettavan ajankohtana, kuitenkin kesän 

2017 aikana. Kilpailutöitä esitellään Tuusulan kunnantalolla ja 

Rykmentinpuiston verkkosivuilla. 

 

 

Tuusulan kunta/ 

Rykmentinpuiston ohjelma 


