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HYRYLÄN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 4/2011 
 

Muistio 
 
Aika: Maanantai 20.6.2011 klo 14:30 – 16:00 
 
Paikka: Tuusulan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Osallistujat: Sanna Kervinen, puheenjohtaja 
 Päivö Kuusisto, varapuheenjohtaja 
 Salla Heinänen 
 Timo Huhtaluoma 
 Aino-Marja Kolehmainen 
 Tuula Korhonen saapui klo 14:39 
 Klaus Koivunen 
 Mika Mäki-Kuhna 
 Kalevi Mölkänen 
 Tuija Reinikainen 
 Jaakko Torppa 
 Seija Lahtinen, sihteeri 
 
Asiantuntijat Hannu Haukkasalo 
 Ismo Autere poistui klo 15:15 
  
  
 
1. Kokouksen avaus  
 
 Puheenjohtaja Sanna Kervinen avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 
  
2. Edellisen kokouksen muistio  
 
 Edellisen kokouksen 23.5.2011 muistio hyväksyttiin. 
 
3.  Hyrylän alueen puistojen ja istutusten tilannekartoitus 
 
 Työnjohtaja Ismo Autere Tuusulan kunnan ympäristöteknisistä palveluista 

alusti aiheeseen kertomalla Hyrylän alueen puistojen ja istutusten 
tilanteesta. Autere toi esille millaiset resurssit heillä käytössä puistojen ja 
istutusten hoitoon, ja mihin käytössä olevat resurssit käytännössä 
allokoituvat. Autere toi lisäksi esille, että he saavat paljon palautetta 
kuntalaisilta, eikä kaikkeen palautteeseen valitettavasti keritä vastaamaan. 

 
 Alustuksen jälkeen käytiin keskustelua muun muassa seuraavista asioista: 
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 Hyrylän keskusta hahmottuisi kulttuurikunnan keskuksena, jos istutusten 
lisäksi käytettäisiin veistoksia. Alueen kauppiaat tulisi lisäksi saada 
mukaan kehittämään yritysten edustoja. 

 
 Kaavoituksen yhteydessä pitäisi huomioida riittävän suurien puuistutusten 

merkitys. Kiertoliittymien istutukset antaisivat näyttävyyttä alueelle. 
 
 Maisemasuunnittelijan tai -arkkitehdin tarpeesta Tuusulassa keskusteltiin. 
 
 Rykmentinpuiston asemakaavoituksen yhteydessä tehdään suunnitelmat 

veistosten sijoittelemisesta, ympäristökuvasta ja istutuksista osana 
asemakaavahanketta. Vanhemmista alueista pitäisi olla erillinen 
kehittämishanke. 

 
 Hyrylän keskustan kaavarungon yhteyteen tulisi sisällyttää 

ympäristösuunnittelua. Kehittämistoimikunnan toimesta pyydetään 
olemassa olevat suunnitelmat (tori ja Jokipuisto), ja tehdään tilannepäivitys 
sekä päätetään mahdollisesti tehtävistä aloitteista. 

 
5. Hyrylän alueen kärkihankkeet 
  
 Kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo kävi Hyrylän alueen 

kärkihankkeita läpi kokouskutsun liitteenä olleen listauksen mukaisesti. 
Haukkasalo kertoi miten hankkeet ovat edenneet ja missä vaiheessa kukin 
hanke tällä hetkellä on. Asiasta käytiin keskustelua.  

 
Toimikunta halusi nostaa hankkeiden tiimoilta esille erityisesi kulun, joka 
tulisi järjestää Rykmentinpuistosta keskustan kautta Jokiniemenpuistoon. 
Kyseisen kulun voisi toteuttaa kävelykatuna ja kulku toimisi samalla 
viherkäytävänä alueiden välillä. Jokiniemenpuisto vaatisi lisäksi myös 
ehostusta. 

 
6. Muut asiat 
 

Toimikunnassa otettiin esille maalämmön merkitys lämmitysmuotona. 
Maalämmön potentiaali tulisi selvittää muun muassa modernia ja 
edistyksellistä Rykmentinpuiston aluetta suunniteltaessa. 

  
7. Seuraava kokous 
  
 Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 12.9.2011 klo 14:30. 
 
 
  
 

Sanna Kervinen  Seija Lahtinen 
 puheenjohtaja  sihteeri 


