FJÄLLBON PUISTON LAITURI
JA UIMAPAVILJONKI -

SUUNNITTELUKILPAILU
TAUSTA
KILPAILUN JÄRJESTÄJÄ
Tuusulan kunta
PALKINTOLAUTAKUNTA
Nimi: Marko Härkönen,
Kuntakehitysjohtaja, Tuusulan kunta
Nimi: Riitta Laurila,
suunnitteluarkkitehti Tuusulan kunta
Nimi: Julia Hertell, arkkitehti
Mer Arkkitehdit Oy
PALKKIOT
Kilpailijoille maksettava palkkio
on 6000€ + alv./työryhmä SAFA
pidättää palkkiosta 10%.
AIKATAULU
Kilpailun sisäänjättö 31.01.2019
Kilpailun ratkaisu 28.02.2019
KILPAILUSÄÄNNÖT
SAFA:n kilpailusäännöt
Tavoitteena on toteuttaa voittanut
ehdotus yhteistyössä ehdotuksen
tekijän kanssa.
Kilpailun järjestäjällä on
omistusoikeus kilpailuehdotuksiin
tekijän oikeuden jäädessä
ehdotuksen tekijälle.
KILPAILUSIHTEERI
Minna Pulkkinen,
minna.pulkkinen@tuusula.fi
p.+358 40 314 4967

Tuusulassa on käynnissä hanke, jonka
tarkoituksena on kehittää ja lisätä
Tuusulanjärven virkistyskäyttöä. Hanketta
ohjaa ohjausryhmä, jossa on mukana
kuntapäättäjiä ja virkamiehiä. Hankkeen
aikana on muun muassa kehitetty
ulkoilureittejä järven ympäri, uudistettu
Sarvikallion ulkoilualuetta ja myös Fjällbon
puiston kehittäminen on osa hanketta.
Kilpailussa on tarkoitus suunnitella
Fjällbon puistoon uusi laituri, jonka
päähän tulisi ”uimapaviljonki”. 1900-luvun
alussa Tuusulan Rantatien alueella asui
taiteilijayhteisö ja alueella oli useita
huviloita. Monista huviloista löytyi tuolloin
laituri, joiden päässä oli uimapaviljonki
(jäljenpänä kuvia). Kilpailussa suunniteltavan
laiturin päähän tulevassa uimapaviljongissa
ei kuitenkaan ole tarkoitus olla uimareiden
vaatteiden vaihtopaikka vaan oleskelupaikka laiturin päässä.

KILPAILUN TAVOITTEET
Kilpailun tavoitteena on löytää
maisemallisesti ja toiminnallisesti
korkeatasoinen laituri ja sen päähän
tuleva uimapaviljonki Fjällbon puistoon.
Laiturikokonaisuuden tulee olla sellainen,
että se sopii RKY -alueelle. Laituriuimapaviljonkikokonaisuuden tulee olla
kevytilmeinen, maisemaan sopiva, ajaton
ja kestävä. Laiturin päähän tulevassa
uimapaviljongissa tulisi pystyä olemaan
myös sadesäällä, joten siihen tulee
suunnitella sääsuoja. Laituri on tarkoitus
rakentaa vanhan laiturin paikalle, jossa on
tällä hetkellä laiturin vanha kivijalka.
(kuva 2)

Fjällbon puiston maastomuotojen vuoksi
yhteys puistosta laiturille ei ole esteetön.
Laiturilta kulku veneeseen on oltava
esteetön. Talvella laiturilta on oltava
toimiva yhteys jäälle.

KILPAILUALUE
Kilpailualue on Tuusulanjärven itäpuolella
sijaitseva Fjällbon puisto joka sijaitsee
RKY –alueella* (kuva 1) Tuusulan Rantatien
lähellä. Rantatie on tunnettu siellä
eläneestä taiteilijayhteisöstä ja aivan
puiston vierestä löytyy Aleksis Kiven
kuolinmökki ja J. H. Erkon koti Erkkola.
1800-luvun lopulla Fjällbo kuului Tuusulan
nimismiehelle J.V. Frostellille, joka osti
alueen vuonna 1875. Hän rakennutti
alueelle huvilan ja ulkorakennuksia.
Myöhemmin 1900-luvun alkupuolella
liikemies Ilmari Helander osti huvilan
kesäasunnokseen. 1980-luvulla huvila
tuhoutui tulipalossa ja rakennuksista jäi
jäljelle vain huvimaja. Nykyisin alueen
omistaa Tuusulan kunta.

Laituri ja uimapaviljonki tulee olla
ympärivuotiseen käyttöön soveltuvia.

M/S Venny
9.5m x 3.5m
Syväys 60cm

M/S Aino
10.5m x 4m
Syväys 60cm

Kirkkovene
12m x 2m
Syväys 40cm

Kuva 2: Vanhan laiturin betoniperusta

Fjällbon puisto on 3,5 hehtaarin kokoinen
ja sen kallioilta on upeat näkymät
Tuusulanjärvelle. Fjällbon puistoa
kunnostetaan parhaillaan ja sen on
tarkoitus olla kaikille avoin virkistyspuisto.
Puistosta löytyy huvimaja, leikkipaikka
lapsille ja vanha laiturin paikka, jolle uusi
laituri on tarkoitus rakentaa.

Kuva 4: Tuusulanjärven alusten mittoja

Kuva 3: Vanha laiturin paikka

Kulku laiturin paikalta puistoa kiertävälle
polulle on tällä hetkellä kunnostamaton
ja vaikeakulkuinen. Suunnitelmissa on
kunnostaa portaat laiturilta polulle ja siitä
ylös huvimajalle asti.
Uimapaviljongin käyttötarkoitus kyseisessä
kohteessa on toimia luontopolun
yhteydessä olevana levähdyspaikkana,
jossa voi kesällä nauttia järven maisemista.
Se on myös tarkoitus olla järvellä
liikennöivien veneiden/alusten (kuva 4)
odottelupaikkana. Talvella paviljonki toimii
avantouimareiden ja retkiluistelijoiden
välineiden vaihtopaikkana. Uimapaviljonki
tulee mitoittaa noin 6 hengelle. Uimapaviljongissa tulee olla suojaa-antava katos.

Kuva 1: Tuusulan RKY-alueet ja
Fjällbon-puisto.

Kuva 5: Gustavelundin Turistihotellin laituri ja
uimakoppi. Lähde: Tuusulan museo

SUUNNITTELUOHJEET
Laituri-uimapaviljonkikokonaisuus tulee
olla pienikokoinen ja ilmeeltään kevyt.
Laituri-uimapaviljonki on suunniteltava
niin, että se jää alisteiseksi rannalla, kallion
päällä sijaitsevalle huvimajalle. Rakenne on
suunniteltava luontevaksi osaksi Tuusulan
Rantatien RKY-maisemaa ja se ei saa
nousta voimakkaana eleenä rantaviivassa.

Materiaalien valinnassa on huomioitava
kestävyyden lisäksi paikan luonne ja
kustannukset. Suunnitelmassa tulee näkyä
rakenteelliset ratkaisut ja materiaalivalinnat.
Kustannusarvio laiturikokonaisuuden
toteutukseeen on noin 50 000€.

Laiturin rakenteen suunnittelussa ja
materiaalien valinnoissa tulee ottaa
huomioon vuodenaikojen vaihtelu.
Laiturikokonaisuuden tulisi kestää
erilaisia sääolosuhteita.
Suunniteltavan laiturikokonaisuuden
valmistusmateriaali on vapaasti valittavissa,
mutta materiaaliksi suositellaan puuta.
Materiaalien valinnassa tulisi ottaa
huomioon käytön, ilkivallan ja ilmaston
rasitukset laiturille. Laiturikokonaisuutta
suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon myös
laiturin huollettavuus.
Laiturin ja sille suunnitellun uimapaviljongin
tulee olla helposti huollettava ja rakenteeltaan sellainen, että se voi olla käytössä
myös talvella mm. retkiluistelijoita varten.
Laituriin tulee pystyä kiinnittymään
veneellä (veneiden syväys 1,5 m) ja
laiturirakenteessa tulee ottaa huomioon
esteettömyyden asettamat pääsy- ja
turvallisuusvaatimukset. Ranta on matala,
luotausten mukaan vedensyvyys 7
metrin päässä rantaviivasta on 1 metri ja
11 metrin päässä rantaviivasta 2 metriä
(vesipinnalla +37.95). Järvi on säännöstelty
ja vedenpinnan vaihtelukorkeus on 0,85
m (tasot 37,30…38,15). Laiturin tulisi olla
vähintään 15 metriä pitkä.
Käyttö eri vuodenaikoina
Laiturin ja uimapaviljongin on tarkoitus
olla ympärivuotisessa käytössä. Kesällä
se on uimareiden, puistossa retkeilevien
ja lautalta tulevien/lähtevien käytössä.
Talvella se toimii retkiluistelijoiden,
kävelijöiden ja avantouimareiden paikkana.
Rakenteet ja materiaali
Laiturin ja uimapaviljongin rakenne tulee
olla kestävä ja soveltua ympärivuotiseen
käyttöön.

Kuva 6: E. N. Setälän uimahuone Järvenpään
Lepolassa.
Kuva: Tuusulan museo/Pekka Halosen seura,
Antti Halosen kokoelma

Kuva 8: Fjällbon- puiston puistosuunnitelma

Kuva 7: Koristeellinen uimakoppi laiturin päässä,
Iloniemi, Sointeen ranta, Kirkkotie,
Tuusulan kirkonkylä. Talvi 1971.
Kuva: Max Hagman.
Lähde: Tuusulan museo

Kuva 9: Valokuvapostikortti. Syvärannan uimakoppi. Pitkä laituri, jonka päässä koristeellinen
aumakattoinen ja tornilla varustettu uimakoppi. Laiturilla hyvin – ei vielä kesäisesti – pukeutuneita ihmisiä.
Kuvan takana mustekynällä 2.2.25, mutta se lienee aika, jolloin kortti ostettu muistoksi. Mahd. kuvattu
helluntaina 1923, jolloin Syväranta vihittiin sanomalehtimiesten Lepokodiksi.
Lähde: Tuusulan museo

LÄHTÖTIETOAINEISTO
Kilpailua ohjaavat seuraavat asiakirjat:
•
Tämä kilpailuohjelma
•
Liitteet:

• Liite 1 Pohjakartta dwg- ja dgntiedosto-muodossa, joka toimitetaan
kilpailijoille
		

Tiedostokoon ylittäessä 15 Mt sähköpostitse
minna.pulkkinen@tuusula.fi
voi pyytää dropbox linkin.

KUTSUTTAVAT
•
•
•

Huttunen-Lipasti Arkkitehdit Oy
Saatsi arkkitehdit OY
Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy

TAUSTATIETOA JA LÄHTEET
•

Virtuaali-Tuusula,
http://virtuaalituusula.fi/

•

Museovirasto RKY –alueet (Tuusulan
Rantatien kulttuurimaisema), http://
www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.
aspx?KOHDE_ID=1477

ARVOSTELUPERUSTEET
Ehdotuksia arvosteltaessa erityisesti tullaan
huomioimaan arkkitehtoninen kokonaisote,
toimivuus (sääsuoja) ja maisemaan
sopivuus. Näiden lisäksi arvioidaan
suunnitelman elinkaari ja ekologisuus.

PALAUTETTAVA AINEISTO		

						
•
Sijaintipiirros, 1:500
•
Pohjapiirros, 1:50
•
Tarvittavat julkisivut ja
leikkaukset, 1:50
•
Tarvittavat leikkaukset, 1:50 (esim.
Laiturin liittyminen rantakallioon.)
•
Tarvittavat detaljit tarkoituksen-		
mukaisessa mittakaavassa
•
Muuta havainnollistavaa materiaalia
•
Selostus suunnitelman periaatteista,
materiaaleista, toteutuksesta
Valmis aineisto palautetaan digitaalisessa
muodossa A3-koossa. Materiaali on
oltava perillä 31.1.2019 mennessä.
Maksimi tiedostokoko 15 Mt. Materiaali on
oltava pdf-tiedostomuodossa. Aineisto
palautetaan sähköpostilla osoitteeseen
minna.pulkkinen@tuusula.fi
otsikoksi merkitään “Fjälbon puiston laituri
ja uimapaviljonki” suunnittelukilpailu.

Kuva 10: Fjällbon- puiston sijainti

