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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Tuusulan Rykmentin-
puiston,asemakaavan muutosehdotuksesta

HEL 2014-002278 T 10 03 01

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo arvioi Rykmentinpuiston kaava-
hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt 
antaa seuraavan lausunnon.

Hyrylän varuskunta-alue on maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävä 
kulttuuriympäristö. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan alueen 
muuttaminen asuntorakentamiseen ja keskustatoimintojen käyttöön. 

Asemakaavamuutoksen vaikutuksia kaupunkikuvaan, maisemaan, kult-
tuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön on arvioitu mm. seuraavas-
ti: 

Asemakaava vaikuttaa toteutuessaan huomattavasti nykyiseen maise-
maan, joka on pääasiassa väljästi rakennettua aluetta, kuten vanhan 
varuskunnan harjoituskenttiä ja niihin liittyviä rakennuksia, sekä jouto-
maata.  Vanhojen rakennusten merkittävä ja havaittava rooli säilyy mai-
semakuvassa. Arvokkaat rakennukset säilyvät ja niiden asema koros-
tuu kehitettävässä ympäristössä niin, että niiden kulttuurihistorialliset ja 
kaupunkikuvalliset arvot eivät vaarannu. Rakentaminen tiivistää varus-
kunta-alueen vanhaa osaa palauttaen osin alueella vallinnutta huomat-
tavan tiivistä rakennetta. Asemakaavassa ja rakentamistapaohjeessa 
on ohjattu uudisrakentamista siten, että se sopeutuu vanhoihin raken-
nuksiin.

Maisemallinen muutos tulee olemaan merkittävä, samalla alueen käyttö 
muuttuu historiallisella tavalla. Asemakaavassa varuskunta-aikaisten 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyminen on turvattu 
suojelumerkinnöin.

Asemakaavan suojelumääräyksessä määrätään seuraavasti: Suojelta-
va rakennus. Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja aluekoko-
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naisuuden kannalta arvokas rakennus. Korjaus- ja muutostyöt eivät saa 
heikentää ilman erityistä perustetta rakennuksen julkisivujen tai vesika-
ton arvoa. Jos rakennuksessa on aikaisemmin suoritettu rakentamistoi-
menpiteitä tämän tavoitteen vastaisesti, on rakennus korjaus- ja muu-
tostöiden yhteydessä korjattava ensisijaisesti entistäen. Rakennusta ei 
saa purkaa. Rakennusta koskevista suunnitelmista ja toimenpiteistä tu-
lee neuvotella museoviranomaisen kanssa.

Maakuntamuseo pitää seuraavaa määräysosan lausetta vaikeasti tul-
kittavana: Korjaus- ja muutostyöt eivät saa heikentää ilman erityistä pe-
rustetta rakennuksen julkisivujen tai vesikaton arvoa. Maakuntamuseo 
esittää, että lause korvataan seuraavasti: Korjaus- ja muutostyöt tulee 
toteuttaa siten, että rakennuksen olennaiset ominaispiirteet säilyvät.
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