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TAUSTAA JA YHTEENVETO 
 

Osuuskunta Suomen Asuntomessujen ja Tuusulan kunnan tavoitteena on toteuttaa 2020-luvun 
palvelukeskus Kulloontien varteen. Palvelukeskus valmistuu kesän 2020 Asuntomessuille. 

 

Palvelukeskuksen toteuttajaksi haetaan innovatiivista toimijaa, joka rakentaa 2020-luvun 
polttoaineenjakelupisteen. Etsinnässä on täysin uusi toimintamalli ja konsepti toteuttaa 
polttoaineenjakelupiste, jonka oheen sijoitetaan erilaisia houkuttelevia palveluita. Asuntomessut ja 
Tuusulan kunta etsivät uudistuvaa ja tulevaisuuteen katsovaa toteuttajaa, joka on valmis ottamaan 
haasteen vastaan ja toteuttamaan uusia ideoita yhdistelemällä erilaisia kaupallisia, vapaa-ajan ja 
liikkumisen palveluita rohkealla tavalla. 

 

Polttoaineenjakelupisteen yhteyteen tarvitaan rohkeasti tulevaisuuteen katsovia kumppaneita 
erilaisten palvelujen toteuttamiseksi. Polttoainejakelupisteen yhteydessä voi sijaita elintarvikkeiden 
myyntiä, jakamistalouden palveluita ja viisaan liikkumisen ratkaisuja. Lähtökohtana on, että kunta 
ja Suomen Asuntomessut yhdessä valitun toimijan kanssa lähtevät kehittämään sisältöä ja 
hakemaan kumppaneita uuteen palvelukeskukseen. Ensimmäinen askel tässä prosessissa on 
tontinluovutuskilpailun jälkeen järjestettävä ideakilpailu. 

 

Palvelukeskus tulee olemaan Asuntomessujen 2020 oheiskohde. 
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1. Pääteemat, konseptin palvelutaso ja prosessi 
 
1.1 Pääteemat 

Tuusulan kunta yhdessä Osuuskunta Suomen Asuntomessujen kanssa tavoittelee kortteliin 
uudenlaista palvelukokonaisuutta, jossa kiteytyisi neljä tunnistettua pääteemaa: 

 

 
 
Energia 

Energia on koko Rykmentinpuiston kantava teema ja tämän teeman toivotaan läpileikkaavan myös 
toteutettavan korttelin toiminnallisuutta. Käytännössä teema voi ilmetä niin kestävien, uusiutuvien 
energiamuotojen kautta ja toiveena on, että korttelissa konkretisoituisi rohkeasti uudenlaiset 
energiaratkaisut. 

Verkkokauppa 
Kaupan murros on tosiasia. Tavoitteena on, että rakentuva palvelukeskus toimisi verkkokaupan 
jakeluasemana, ja siten mahdollistaisi sekä tukisi nykyisiä ja uudenlaisia verkkokaupan 
konsepteja. 

Yhteisöllisyys 
Palvelukeskus tulee toimimaan alueen asukkaiden ja alueella vierailevien toisena olohuoneena. 
Rakentuva asuntomessualue tulee tutkitusti olemaan yhteisöltään tiivis ja edellytykset 
yhteisöllisyyden konkretisoimiseen ovat Rykmentinpuistossa hyvät. Tavoitteena on, että 
palvelukeskus tukisi toiminnallaan alueen yhteisöllisyyttä ja korostaisi paikallista identiteettiä. 

 

Energia

LiikkuminenYhteisöllisyys

Verkkokauppa
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Liikkuminen 
Liikkumisen eri muodot mullistuvat tulevina vuosina. Tuusulassa HSL:n myötä julkinen liikenne 
kehittyy ja henkilöautojen rinnalle tulee uudenlaisia yhteiskäyttöisiä kulkuvälineitä. Matkaketjujen 
sujuvuuden merkitys myös uskoaksemme kasvaa. Palvelukeskus tukee tässä mielessä 
uudenlaisia liikkumisen konsepteja ja toki tarjoaa polttoainetta eri kulkuvälineisiin. 

 
1.2 Konseptin palvelutaso 
 

Tontille on sijoitettava henkilöautojen polttoaineenjakelupiste ja päivittäistavaramyymälä. 
Esitettyjen pääteemojen toivotaan konkretisoituvan korttelissa. Alueelle on mahdollista sijoittaa 
autonpesupiste ja jätteiden kierrätyspiste. Alla ovat kuvattuna esimerkinomaisesti korkean 
ambitiotason asioita, joita palvelukeskus voisi tarjota. 

 

 
  

Polttoaineenjakelu Jakamistalous Pesula Kiertotalouskontti

Ekopiste Verkkokaupan jakelupiste Päivittäistavarakauppa Yhteiskäyttökulkuneuvot

Houkutteleva arkkitehtuuri Energiaratkaisut Lähiruoka
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1.3 Prosessi 
 

Tällä kilpailulla haetaan tontille toteuttajaa ja omistajaa. Kun toteuttaja on valittu, lähtevät Tuusulan 
kunta ja Suomen Asuntomessut yhdessä valitun toimijan kanssa kehittämään sisältöä ja 
hakemaan kumppaneita uuteen palvelukeskukseen. Ensimmäinen askel tässä prosessissa on 
luovutuskilpailun jälkeen järjestettävä ideakilpailu.  

Aikataulullisena tavoitteena on, että kohdetta esiteltäisiin Asuntomessuilla 2020. Tarkemmin 
kohteen näkyvyydestä ja kytkeytymisestä asuntomessutapahtumaan tullaan sopimaan erikseen. 
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2. Sijainti ja asemakaava 
 

Tontti sijaitsee Tuusulan Rykmentinpuistossa, Hyrylän entisellä varuskunta-alueella. Hyrylän 
keskustaan on matkaa noin 1 km ja Keravalle noin 3,5 km. Rykmentinpuisto on 
aluerakentamiskohde, jossa asuu tulevaisuudessa 10 000–15 000 asukasta. Vuoden 2020 
asuntomessualue on Rykmentinpuiston ensimmäisenä rakentuva asuinalue. Rykmentinpuistoon 
rakentuu tulevina vuosina myös työpaikka-alue. 

 

Tontti sijaitsee Kulloontien varressa (mt. 148) korttelissa 5721. KLH-tontti on näkyvällä ja 
liikenteellisesti keskeisellä paikalla alueen sisääntulokadun Puistometsäntien ja Kulloontien 
risteyksessä. Sisäänajo tontille tapahtuu Puistometsäntieltä. 
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Tontin pinta-ala on noin 3.100 m². Asemakaavan mukaan tontilla on 700 k-m² rakennusoikeutta. 
 

Tontti on merkitty kaavamerkinnällä KLH 
Puustellinmetsän asemakaavassa. KLH-
merkintä tarkoittaa liikerakennusten 
korttelialuetta, jolla polttoaineen jakelu on 
sallittu. Asemakaavan mukaisesti korttelialueelle 
saa rakentaa korkeintaan 200 m2 kokoisen 
päivittäistavaramyymälän. Lisäksi tontille saa 
sijoittaa jätteen kierrätyspisteen. 

Tontilla on kunnallistekniset valmiudet olemassa 
ja tontti on rakentamisvalmis. Kunnallistekniset 
suunnitelmat ja alueen pohjatutkimustiedot 
löytyvät liitteistä. 
 

 

3. Tontin hinnoittelu 
 

Tontti luovutetaan myymällä. Tontin hinnaksi on määritelty 175.000 euroa. Tontin hinta tullaan 
vielä vahvistamaan Tuusulan kunnanvaltuustossa osana myyntipäätöstä. 

4. Tuusulan markkinatilanne polttoainejakelussa 
 

KLH-tontti sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Kulloontien varrella. Liikepaikka näkyy hyvin sekä 
Keravan että Hyrylän suunnasta tulevalle liikenteelle. Puustellinmetsän liittymäjärjestelyt 
valmistuivat joulukuussa 2018. Tällä hetkellä Kulloontien liikennemäärä on noin  
8 500 ajoneuvoa / arkivuorokausi (eri lähteistä ja laskennoista koottu arvio). Vuodelle 2040 
ennustettu liikennemäärä on 12 500 ajoneuvoa/arkivuorokausi. 

Tuusulan keskustan alueella ei ole polttoaineenjakeluasemaa. Hyrylässä on suljettu kaksi 
Tuusulanväylän alkupäässä sijainnutta polttoaineenjakeluasemaa, koska alue on tärkeää 
pohjavesialuetta. Lähimmät polttoaineenjakelupisteet sijaitsevat Riihikalliossa ja Järvenpääntien ja 
Tuusulantien risteyksessä. Keski-Uudenmaan alueelta puuttuu kaasutankkausasema. 
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5. Osaksi Asuntomessuja 2020 
 

Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Tuusulan kunta ovat 16.3.2016 solmitussa 
puitesopimuksessa päättäneet, että osapuolet panostavat yhteisesti sovittaviin asumisen 
kehittämishankkeisiin. Asuntomessutoimikunta on kokouksessaan 29.5.2018 linjannut, että 
Suomen Asuntomessujen ja Tuusulan kunnan yhteisenä kehittämiskohteena on KLH-tontti. 

Lähtökohtana on, että KLH-tontti on osa vuoden 2020 Asuntomessuja. Asuntomessuilla halutaan 
esitellä laadukasta arkkitehtuuria ja uudenlaisia palveluita asukkaille. Lisäksi Asuntomessut toimii 
kokeilualustana, joka tarjoaa mahdollisuuden kokeilla ja esitellä uusia ratkaisuja. 

Asuntomessut tarjoavat runsaasti näkyvyyttä ja julkisuutta. Asuntomessuviestinnässä on 
mahdollista tuoda esille uuden asuinalueen uudenlaisia palveluita. Messujen aikana palvelukeskus 
tulee tutuksi myös paikallisille asukkaille. KLH-tontti sijaitsee noin 100 metrin päässä 
asuntomessualueen pääportista. 

 

6. Toteutusaika 
 

Asuntomessut järjestetään Rykmentinpuiston alueella 10.7.–9.8.2020. Asuntomessukohteiden 
tulee olla valmiina viimeistään 15.5.2020. Lähtökohtana on, että kortteli olisi toteutettu em. 
aikamääreeseen mennessä. Valittavan toteuttajan edellytetään sitoutuvan annettuun aikatauluun. 
Tarkempi toteutusaikataulu (mm. istutukset) sovitaan lopullisessa kauppakirjassa. 

 

7. Ehdotusten valintaperusteet 
 

Markkinavuoropuhelun ja jätettyjen ehdotusten pohjalta Tuusulan kunta päättää toteuttajan, joka 
rakentaa polttoaineenjakelupisteen ja palvelukeskuksen KLH-tontille. Toteuttajan valinnassa 
painotetaan ehdotuksen innovatiivisuutta. 
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Toteuttaja valitaan seuraavien valintakriteereiden perusteella: 

Kriteeri  Painoarvo 

Toteutusmallin ja konseptin 
innovatiivisuus 

 uudet ideat 
 kuinka tuodaan esille uusia 

näkökulmia 

- uudet palveluratkaisut 
- ennennäkemättömien palveluiden ja 
toimintojen yhdistäminen 
- uudet tavat tuottaa tuttua palvelua 
- ajan haasteisiin vastaaminen (esim. 
ilmastonmuutos, liikenteen murros, 
kaupan muutos, digitalisaatio) 
- esimerkkinä/mallina toimiminen 
- tulevaisuusorientaatio 

25 % 

Palvelutarjonta 

 mitä palveluita kortteliin tuodaan 
 palveluiden monipuolisuus 

- vähittäiskauppa ja kaupan uudet 
muodot, lähituotanto ja -tarjonta 
- jakamistalouden ja kiertotalouden 
uudet palvelut 
- älykkään liikkumisen ratkaisut 
- palvelukeskuksen toimiminen 
Puustellinmetsän asukkaiden 
kohtauspaikkana ja olohuoneena 

25 % 

Rakennuksen ja toimintojen 
kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen 
laatu ja kiinnostavuus sekä liittyminen 
lähiympäristöön 

- kestävää kehitystä ja uusiutuvaa 
energiaa tukevat ratkaisut 
- kaupunkikuvallinen niveltyminen 
Puustellinmetsän arkkitehtuuriin ja 
alueen typologiaan 
- toiminnallinen liittyminen 
Puustellinmetsään ja 
lähitulevaisuudessa rakentuvaan 
Rykmentinpuistoon 

20 % 

Toteuttajan kumppanit innovatiivisen 
palvelukeskuksen toteuttamiseksi 

- kumppaneiden monipuolisuus ja 
luotettavuus 

10 % 

Toteutusmallin ja konseptin 
toteuttamiskelpoisuus ja -aikataulu 

- vaiheistus 
- asuntomessutapahtuman 
hyödyntäminen uusien ratkaisujen 
esilletuomisessa 

10 % 

Aikaisempi referenssiaineisto  10 % 
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Ehdotuksista valitaan se, joka saa arviointiperusteiden mukaan eniten pisteitä. 
Maksimikokonaispistemäärä on 100. Arvioinnin ja pisteytyksen suorittaa Osuuskunta Suomen 
Asuntomessujen ja Tuusulan kunnan edustajista koostuva arviointiryhmä. 

Lopullisen päätöksen korttelin luovutuksesta tekee Tuusulan kunnanvaltuusto. Kyseessä ei ole 
julkinen hankinta. 
 

8.  Ehdotukseen liitettävä materiaali 
 

Ehdotuksen tulee sisältää seuraavat asiakirjat: 

1. Konseptisuunnitelma 2020-luvun polttoainejakelupisteestä (idea, profiili, toiminnot) ja 
alustava toteutussuunnitelma kumppaniverkostosta 

2. Alustava tontinkäyttösuunnitelma ja havainnekuvat ehdotuksesta 

3. Alustava toteutussuunnitelma rakentamisaikataulusta 

4. Aikaisempaa referenssiaineistoa korostettuna niillä erityispiirteillä, joita voidaan 
hyödyntää tässä hankkeessa 

9.  Lisätietoja 
 
Tarkentavat kysymykset tulee esittää 27.1.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 
rykmentinpuisto@tuusula.fi. Vastaukset kaikkiin määräaikaan mennessä lähetettyihin kysymyksiin 
toimitetaan kaikille, jotka ovat ilmoittautuneet hakumenettelyyn. 

 

10. Ehdotuksen toimittaminen 
 

Ehdotusten jättöaika päättyy 6.2.2019 klo 16.00. Määräajan jälkeen saapuneita ehdotuksia ei 
oteta huomioon. Ehdotus toimitetaan osoitteeseen: 

Tuusulan kunta 
PL 60 
04301 Tuusula 

Ehdotukseen tulee liittää merkintä ”KLH-Rykmentinpuisto”. Ehdotus tulee jättää nimettömänä. 
Tarjoajan tiedot tulee olla erillisessä kuoressa. 
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11. Lisätiedot 
Lisätietoja antavat: 

- ohjelmapäällikkö Tuomo Sipilä, p. 040 314 3017, Rykmentinpuiston aluerakentamishanke 
- projektipäällikkö Riikka Uusikulku, p. 040 314 3040, Asuntomessut Tuusulassa 2020 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET 
LIITE 1. Puustellinmetsän asemakaava ja kaavamääräykset 

LIITE 2. Puustellinmetsän kaava-alueen dwg-muotoinen pohjakartta 

LIITE 3. Puustellinmetsän kaava-alueen pohjoisosan esirakentamiskartta 

LIITE 4. Puustellinmetsän kaava-alueen pohjatutkimuskartta 

LIITE 5. Puistometsäntien pituusleikkaus ja rakennetyyppipoikkileikkaus 

LIITE 6. Vesihuoltoraitin pituusleikkaus ja rakennetyyppipoikkileikkaus 

LIITE 7. Puustellinpolun pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus 

Liitteet ovat ladattavissa osoitteesta: https://tuusula-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/riikka_uusikulku_tuusula_fi/EvzyDXkdpt5Ft1ZE5uEL7rwBrQgKo2
8ymJ5DvUa3OMkQMA?e=1ADSZA 

 


