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TUUSULAN PERHETUKIKESKUS
Päärakennus

Koivukujan vastaanottokoti

Kotorannan lastenkoti

NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA RAKENTAMISEN JÄLKEEN

Kotorannankuja 2
00430 Tuusula

Nykyiset rakennukset:
Päärakennus 332 m2
Kotorannan lastenkoti 175 m2
Lisärakentaminen:
Kotorannan laajennus 162 m2
Vastaanottokoti 434 m2

ASEMAPIIRUSTUS

KAARI ARKKITEHDIT

ISO ROOBERTINKATU 10 A 8 00120 HELSINKI 010 423 7870

arkkitehdit@kaari.fi

HISTORIAA
Päärakennus on rakennettu vuosina
1893-1895 kunnan vanhusten ja muiden
huollettavien käyttöön. Kun myöhemmin
Kellokosken sairaala ja Tuuskodon vanhainkoti
valmistuivat, rakennus muutettiin kahdeksi
kunnan virka-asunnoksi. Rakennuksen nykyinen
ulkoasu päätykuisteineen on tältä ajalta,
1920-luvulta
Nykyiseen käyttöön, lasten vastaanottokodiksi
rakennus muutettiin vuonna 1985, jolloin sisätiloihin tehtiin runsaasti muutoksia.
Nyt tehtävässä muutoksessa sisätiloista puretaan edellisissä muutoksissa rakennettuja
märkätiloja ja alkuperäinen huonejako palautetaan mahdollisimman laajasti.
PÄÄRAKENNUS

Nykyinen Kotorannan lastenkoti rakennettiin
1900- luvun vaihteessa Tuusulan ensimmäiseksi
kunnansairaalaksi.
Lastenkodiksi rakennus muutettiin vuonna 1965.
Samalla rakennukseen lisättiin lautarakenteinen
lisäosa, jossa oli johtajattaren asunto.

Nyt tehtävässä muutoksessa lastenkoti laajenee
pinta-alaltaan lähes kaksinkertaiseksi.
Vuonna 1965 rakennettu laajennus puretaan
kosteusvaurioiden takia.

KOTORANNAN LASTENKOTI

SUOJELU
Kummatkin nykyiset rakennukset on merkitty asemakaavassa suojeltaviksi.
Pihapiirin puukujanteet ja pihaa reunustavat havupuuistutukset ovat myös suojeltuja.
Rakennusten muutostöistä, Kotorannan lastenkodin laajennuksesta sekä Koiv ukujan
uudisrakennuksesta, on neuvoteltu maakuntamuseon edustajan kanssa. Ja esitetyt ratkaisut ovat
saaneen hyväksynnän.
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RAKENTAMINEN
Perhetukikeskus tarvitsee lisätilaa, jotta lastensuojelun lakisääteiset velvoitteet voidaan
vastaisuudessa hoitaa.

PÄÄRAKENNUS
Päärakennuksesta puretaan 1985 rakennetut märkätilat. Rakennukseen sijoitetaan
perhetukikeskuksen hallinto- ja terapiahenkilöstön tilat sekä tilat kokouksille ja valvotuille
tapaamisille. Päärakennukseen sijoittuu myös perhetukiasunto.

ASUNTO

HALLINTO- JA TAPAAMISTILAT

KOTORANNAN LASTENKOTI, LAAJENNUS
Lastenkotia laajennetaan pinta-alaltaan lähes kaksinkertaiseksi. Asuintiloja on kahdeksalle lapselle.
Laajennus toteutetaan vanhan rakennuksen jatkeeksi noudattaen aikaisempaa muotokieltä ja
detaljointia.
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KOIVUKUJAN VASTAANOTTOKOTI, UUDISRAKENNUS
Pihapiiriin rakennetaan uudisrakennus vastaanottokodille ja koko kohdetta palvelevalle
laitoskeittiölle. Asuintiloja on kahdeksalle lapselle.

KOIVUKUJAN VASTAANOTTOKOTI

Kotorannan lastenkoti
Koivukujan vastaanottokoti
Päärakennus

NÄKYMÄ TUUSULANJÄRVEN PUOLELTA
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Päärakennus
Uudisrakennus

Kotorannan lastenkoti

NÄKYMÄ KOTORANNANKUJALLE

SUUNNITTELU
Suunnittelu aloitettiin uuden lastensuojelulain tultua voim aan. Ensimmäiseksi tarveselvityksen
pohjalta määriteltiin tuleva lisätilan tarve, jonka jälkeen laadittiin hankesuunnitelma.
Hankesuunnittelun kuluessa kohteelle etsittiin myös vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja, koska koettiin
suojellun pihapiirin ja rakennusten olevan vaikeasti muutettavissa nykyisen lastensuojelun
asettamien vaatimusten mukaisiksi.
Päätös Perhetukikeskuksen kehittämisestä nykyiselle paikalleen muodostui punnittaessa
sijaintipaikan keskeisyyttä ja toimivia liikenneyhteyksiä, vakiintunutta sijaintia sekä rauhallista ja
kaunista pihapiiriä.
Hankesuunnitelman valmistuttua kohteelle haettiin poikkeuslupa Tuusulan kunnan kaavoitusosaston
sekä maakuntamuseon edustajien näkemyksiä kuunnellen.

RATKAISU
Tontilla sijaitsi alun perin kaksi hirsirunkoista suojeltua rakennusta, jotka oli rakennettu 1890-luvun
lopulla, vaivais- ja köyhäintaloksi sekä kunnansairaalaksi.
Jotta tarvittavat tilat Perhetukikeskukselle saataisiin, päädyttiin ratkaisuun, jossa pihapiiriin
rakennetaan nykyisen päärakennuksen suuruinen uudisrakennus sekä laajennetaan lastenkotina
toimivaa vanhaa kunnansairaalaa lähes kaksinkertaiseksi.
Suunnitelmassa pihapiiri, jota aikaisemmin rajoittivat rakennukset kahdelta sivulta, täydentyy
kolmannelle siv ulle rakennettavalla uudisrakennuksella. Lastenkoti laajennettuna muodostaa
uudisrakennukselle vastaparin. Sisälle jää turvallinen piha, jolla ei ole ajoneuvoliikennettä, ja jolle
vierailijat eivät kulje. Piha on avoin Tuusulanjärven suuntaan.
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Vanhin rakennus, päärakennus varataan hallinto- ja kokoontumistiloiksi sekä yhdeksi
perhetukiasunnoksi. Rakennuksesta puretaan 1980-luvulla tehdyt sauna- ja muut huolto- ja
märkätilat sekä keittiö. Rakennuksen alkuperäisen hirsirungon määrittämä huonejako palautetaan
mahdollisimman tarkkaan. Ratkaisulla pyritään poistamaan riskitekijät eli vanhat märkätilat.
Lastenkotirakennuksen laajennus tehdään jatkamalla rakennusta nykyisen rungon ja kattomuodon
mukaisena. Uudisosaan sijoittuvat toiminnan raskaimmat tilat, kuten saunatilat.
Uudisrakennus on massaltaan muiden rakennusten kanssa samankokoinen, mutta ulkomuodoltaan
moderni. Rakennukseen sijoittuu Perhetukikeskuksen vaativin käyttö, vastaanotto- ja arviointiosasto
sekä koko kohdetta palveleva laitoskeittiö.

Perhetukikeskuksen rakentaminen on käynnissä. Rakentaminen tapahtuu vaiheittain ja kokonaisuus
valmistuu vuoden 2011 lopulla.

