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Tuusulan keskusta

Taidekeskus Kasarmin kaunista puistoaluetta

Tuusulan keskusta toimii liike- ja palvelukeskustana liikenteellisesti tärkeässä
solmukohdassa. Alueella on hyvät kaupalliset palvelut sekä monipuolinen vapaa-ajan
tarjonta. Alueen julkiset ulkotilat ovat liike- ja palvelukeskustan alueita, museokohteita,
katualueita, rakennettuja puistoja sekä käyttöviheralueita.

T

uusulan
keskusta
sijaitsee
Hyrylässä
Tuusulanjärven eteläpuolella, liikenteellisesti
erinomaisella
paikalla
Tuusulanväylän,
Hämeentien, Järvenpääntien ja Kulloontien
risteyskohdassa. Keskusta-alueella sijaitsee kaupan- ja
hallinnon palveluita, kuten Tuusulan kunnantalo, kirjasto
ja sosiaali- ja terveysasema. Tuusulan keskustassa on
myös monipuolinen vapaa-ajan palveluiden tarjonta mm.
uimahalli ja Taidekeskus Kasarmi. Päivittäistavaraliikkeiden
lisäksi keskustassa on ravintoloita ja erikoistavaraliikkeitä.
Liikerakentaminen keskittyy pitkälti suuriin, pääväyliin
rajautuviin kiinteistökokonaisuuksiin. Asuinrakentaminen
on muuta Tuusulaa korkeampaa, noin 3-5 kerroksista.

hallinnollinen ja kaupallinen keskus on myöhemmin
kehittynyt.
Liikekeskusta on rakentunut 1900-luvun
kuluessa kauppatien varteen ja viime vuosina keskusta on
kehittynyt selvästi kaupunkimaisemmaksi.

Tuusulan keskeinen sijainti maanteiden varrella on
vaikuttanut voimakkaasti alueen kehitykseen. Venäläisen
varuskunnan
perustaminen
Hyrylään
1850-luvulla
Hämeentien ja Heinolan suuntaan vievän maantien
risteyskohtaan kasvatti ympärilleen vähitellen kauppiaiden
ja käsityöläisten alueita, jonka pohjalta Tuusulan
Ilmakuva Hyrylän keskustasta 2013. Kuva: Heli Vilmi

Uutta kerrostalorakentamista keskustassa

Alue on tyyliltään keskustamainen. Julkiset ulkotilat
koostuvat pääasiassa aukioista, katualueista, rakennetuista
puistoista sekä käyttöviheralueista. Julkisten ulkotilojen
laatutaso antaa kävijälle ensivaikutelman alueesta. Liikeja palvelukeskustan käyttöaste on suuri, joten käytettävien
materiaalien ja rakenteiden tulee olla korkeatasoisia ja
kestäviä. Suunnittelussa tulee huomioida esteettömyys,
turvallisuus ja selkeä opastus. Rakennetussa ympäristössä
viheralueiden käyttöaste on suuri ja puistojen hoitoluokka
on alueella keskimääräistä korkeampi. Kalusteiden ja
varusteiden tulee olla laadukkaita, kestäviä ja turvallisia.
Alueen varuskuntahistoriaa olisi mahdollista tuoda esille
ulkotiloissa esimerkiksi ympäristötaiteella.

Valtaosa kunnan uudisrakentamisesta ja varsinkin
kerrostalotuotannosta tulee sijoittumaan keskustaan.
Rakentaminen
tulee
olemaan
tulevaisuudessa
korkeampaa, noin 5-8 kerroksista. Koko Hyrylän suuralue
kasvaa väestöennusteen mukaan vajaalla 13 000 asukkaalla
vuoteen 2040 mennessä. Keskustan alueella toteutuu
lähivuosina asuin- ja palvelurakentamisen lisäksi myös
uusi liikekeskus sekä opetuksen ja kulttuurin monitoimitalo
Monio. Rakentamisen myötä alueesta muodostuu uutta
kaupunkimaista rakennettua ympäristöä katualueineen,
aukioineen ja puistoineen. Keskustamaisen katutilan
muodostumiseen ja käveltävään ympäristöön sekä sujuviin
pyöräilyreitteihin panostetaan. Jalkakäytävien varrella
rakennusten ensimmäiset kerrokset tulee suunnitella
eläväksi liiketilojen sijoittamisella, suurilla ikkunoilla,
sisäänkäynneillä, taiteella tai vastaavin keinoin. Alueelle
sijoitetaan taidetta taideohjelman mukaisesti.

Vehreä katunäkymä Hyrylän keskustassa.
Keskustan kaupan aluetta
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