RYKMENTINPUISTON TARINA
Luonnonrauha, kulttuurihistoriallisesti mielenkiintoinen menneisyys,
suomalaisia taideteoksia inspiroineet kauniit miljööt ja monipuolinen
palvelutarjonta. Tuusulan Hyrylään nouseva Rykmentinpuisto on täysin
omanlaisensa kyläkaupunki. Se on valinta niille, jotka haluavat arkeensa
molemmat – maaseudun rauhan rikkaine luontoineen, mutta myös palveluita ja hyviä kulkuyhteyksiä tarjoavan nykyaikaisen kaupunkiympäristön.
Rykmentinpuiston alueella vanhat ilmatorjuntatykit muistuttavat alueen menneisyydestä. Helsingin ilmatorjuntarykmentti toimi täällä vuosina 1957–2006. Hyrylän entinen varuskunta perustettiin
Venäjän vallan aikana vuonna 1874, ja tarinoita menneiltä ajoilta riittää. Läheisissä kangasmetsissä
ulkoilevat voivatkin löytää maastosta lukuisia poteroita, joita tuhannet varusmiehet ovat kaivaneet
asepalveluksensa aikana. Rykmentinpuistossa sijaitsee myös vuonna 1967 perustettu Tuusulan Ilmatorjuntamuseo, joka on Suomen toiseksi vanhin aselajimuseo. Näyttelyissä on ilmatorjunta-aseita
1900-luvun alkupuolen konekivääreistä maailman ensimmäiseen ilmatorjuntapanssarivaunuun.
Rykmentinpuisto kantaa nimessään varuskunnan perinnettä, mikä on merkittävä osa paikan historiaa. Punatiiliset kasarmirakennukset ovat inspiroineet Master Kotien uusia kohteita, jotka kunnioittavat vanhaa perinnettä niin ulkonäöllään kuin nimillään; ravintola Kerhon viereen kohoavat tiilivuoratut talot Tuusulan Kenraali ja Majuri. Kohteemme, joissa ympäristöä ja perinteitä kunnioittava
arkkitehtuuri, sekä toimivat nykyaikaiset tilaratkaisut lyövät kättä, ovat tulevaisuuden koteja ihmisille,
jotka tahtovat elää luonnon lähellä kaupunkiasumisen parhaista puolista nauttien.
Sotilasperinteestään ja monia Suomen kultakauden taiteilijoita inspiroineista idyllisistä maisemistaan tunnetun Tuusulan keskuksen kupeessa sijaitseva Rykmentinpuisto on uusi
raikas vaihtoehto koko Helsingin metropolialueen asuinaluetarjonnassa. Varuskunta-alueen omaleimainen historia ja upea luonto tekevät paikasta
houkuttelevan kohteen, joka on sijainniltaan erinomainen. Helsingin ytimeen matkustaa puolessa tunnissa, lentokentälle ehtii autolla vartissa, eikä Keravan rautatieasema
ole kuin kolmen kilometrin päässä. Liikenneyhteydet ovat mitä parhaimmat
TERVETULOA
niin pääkaupunkiseudulle,
asettumaan kodiksi
muualle Suomeen,
viehättävään
kuin maailmallekin.
Rykmentin-

puistoon!

Perheyhtiö rakentaa suurella sydämellä. www.masterkodit.fi

Rykmentinpuistossa palvelut kaupoista terveyskeskukseen ovat noin kilometrin päässä, koulu ja päiväkoti lähes yhtä lähellä. Alueelta löytyy uimahalli sekä suosittu urheilukeskus, ja hyvä lenkkipolku- ja latuverkosto houkuttelee ulkoilemaan vuoden kaikkina aikoina. Lähivuosina palvelut ja harrastustarjonta
monipuolistuvat. Alueelle suunnitellaan muun muassa uutta päiväkotia, yhtenäiskoulua, lukiota sekä
Monio-monitoimitaloa, josta tulee eri-ikäisten käyttäjien uudenlainen oppimisympäristö ja kulttuuriharrastajien kohtaamispaikka. Vehmaaseen arvomiljööseen nouseva asuinkeskus tulee lähivuosina tarjoamaan kutsuvia koteja noin 15 000 ihmiselle.

On aika tuoda uutta eloa ja iloa vanhalle kasarmialueelle
sekä liittää sen arvokas tarina osaksi tätä päivää
– osaksi ehkä sinunkin elämääsi.
TUTUSTU MYYTÄVIIN HUONEISTOIHIN
www.masterkodit.fi/kohteet/tuusulan-kenraali
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