
TUUSKOTO

Tontinluovutuskilpailu 29.9.2017 saakka

Tuusulan kunta, 
kulttuuripitäjä metropolialueella 
asettaa tontinluovutuskilpailutuksen 
kautta myyntiin 
Palvelukeskus Tuuskotona tunnetun 
kohteen Tuusulanjärven tuntumasta, 
os. Kotorannankuja 10, Hyrylä.

Tämä historiaa tihkuva kokonaisuus muuntautuu niin 
kulttuurin, asumisen, toimitilan kuin matkailunkin tarpeisiin. 
Unelmoi, Ideoi, Suunnittele ja tee haaveistasi totta.



Tuusula on nykyaikainen ja virkeä kaupunkimainen 
kunta, jossa on hyvät edellytykset elää, työskennellä ja 
yrittää. Tuusulan väkiluku kasvaa kolmessa taajamassa 
niin, ettei enää ole kyse pienestä maaseutupitäjästä. 
Tulevaisuuden Tuusula on kaupunkimainen, mutta samal-
la luonnonläheinen kulttuurikunta metropolialueella.

Palvelukeskus Tuuskodon hoivatoiminta on siirtynyt uusiin tiloihin, joten 
vanhat tilat ovat vapautuneet uuteen käyttöön. Uutta käyttöä silmällä 
pitäen on käynnistynyt Tuuskodon asemakaavan muutostyö. 

Kilpailukohde sijaitsee Hyrylän ydintaajamasta noin 1,5 kilometriä koil-
liseen Kirkkotien ja Tuusulanjärven välisellä alueella. Kilpailualue on osa 
Rantatien rakennettua kulttuuriympäristöä, vanha kyläkeskus, jolla 
sijaitsee osa Tuusulan vanhimmista rakennuksista. 
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Kilpailutuksen tavoitteena on löytää Tuuskodon rakennuksille, erityi-
sesti sen vanhimmalle, kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle rakennukselle, 
uusiokäyttöä. Tavoitteena on lisäksi selvittää alueen täydennysrakentami-
sen ratkaisuja kulttuurimaiseman arvoja säilyttäen.

Hakija voi olla toteuttamisesta vastaava rakennuttaja, rakennusliike, muu 
aluekehittämisestä vastaava taho tai niiden työyhteenliittymä. 

Opaskartta Tuusulan kunta



Tuuskodon tontinluovutuskilpailualueet:
Tarkemmat aluerajaukset kilpailukutsun liitteenä.

   Alue 1:  
Entisen Palvelukeskus Tuuskodon tilat, joissa kerrosalaa on yhteensä 
7884 k-m². Tuuskodon vanhimmassa rakennuksessa kerrosalaa on 
2160 k-m² ullakkotila mukaan lukien. Tavoitteena on löytää erityisesti 
Tuuskodon vanhimmalle osalle uusiokäyttöä. 

   Alue 2:  
Entisen Palvelukeskus Tuuskotoa ympäröivät, kunnan omistamat alueet. 
Suunnittele alueelle täydennysrakentamista alueen merkittävät 
kulttuuriarvot huomioiden.

Tuuskoto ympäristöineen sijoittuu näyttävälle paikalle Tuusulan-
järven rannan tuntumaan ja se rajoittuu Tuusulan Golf-klubin 
viheriöihin.

Tuuskotoon on myös helppo tulla: 

•   Hyrylän keskustasta 1,5 km, 
•   Järvenpään asemalta noin 7 km ja 
•   Keravan asemalta alle 3 km. 

Tartu tähän ainutlaatuiseen tilaisuuteen!



Kilpailukutsu lähtöaineistoineen löytyy Tuusulan kunnan sivuilta 
www.tuusula.fi /
Asuminen ja ympäristö/Kaavoitus ja maankäyttö/Kilpailutukset.

Ota yhteyttä Tuusulan kunnan kaavoitukseen, puhelin 040 314 3039 
saadaksesi lisätietoja. Samalla voit varata ajan yksityiseen näyttöön. 

Kilpailukutsun oheismateriaalina on tietoa mm. alueen historiasta, 
alueen maisemakuvausta, Tuuskodon rakennuspiirustukset, konsulttiselvi-
tys, asemakaavan muutosaineistoja.         Tutustu!


