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     Muistio 
 
HYRYLÄN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 5/2011 
 
Asialista 
 
Aika: Maanantai 12.9.2011 klo 14.33 - 16.07 
 
Paikka: Tuusulan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Osallistujat: Sanna Kervinen, puheenjohtaja 
 Päivö Kuusisto, varapuheenjohtaja 
 Salla Heinänen, saapui 14.35 
 Timo Huhtaluoma 
 Aino-Marja Kolehmainen 
 Tuula Korhonen 
 Klaus Koivunen 
 Mika Mäki-Kuhna 
 Kalevi Mölkänen 
 Tuija Reinikainen 
 Jaakko Torppa 
 Tuomo Sipilä, sihteeri 
 
Asiantuntijat Hannu Haukkasalo 
 Jyrki Kaija, tekninen johtaja 
 Risto Kanerva, liikuntapäällikkö 
 Markus Torvinen, opetuspäällikkö 
  
 
1. Kokouksen avaus  
  
 Puheenjohtaja Kervinen avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  
 
  
2. Edellisen kokouksen muistio  
 
 Edellisen kokouksen 20.6.2011 muistio hyväksyttiin. 
 
3.  Hankkeet 
 
 Kokouksessa käytiin läpi neljä merkittävää hanketta asiantuntijoiden 

johdolla. 
  
 Tekninen johtaja Jyrki Kaija aloitti Etelä-Tuusulan sosiaali- ja 

terveysasema hankkeen tilannekatsauksella. Kaija kävi läpi hankkeen 
aikataulua, suunnitelmia ja organisaatiota. Aiheesta käytiin alustuksen 
jälkeen keskustelua. Keskustelua herättivät erityisesti hankkeen aikataulu, 
hankesuunnitelman suunnittelun toteutusmallit ja tilojen muuntojoustavuus 
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tulevaisuuden muuttuvien tarpeiden turvaamiseksi. Toimikunta haluaa 
nähtäväksi Nordic Healtcare Group:in (NHG) esityksen aiheesta 
(muistioluonnoksen liitteenä). 

 
 Seuraavaksi liikuntapäällikkö Risto Kanerva esitteli Urheilukeskus –

hanketta. Kanerva selosti aluksi alueen tämän hetkistä tilannetta. Tämän 
jälkeen Kanerva kävi läpi alueelle suunniteltuja kehityskohteita. Hän kävi 
lisäksi läpi alueen kaavoitus- ja maankäyttötilannetta. Aiheesta käytiin 
keskustelua. Erityisesti keskustelua herättivät alueen liikenneyhteydet, 
keskuksen rooli Keski-Uudenmaan liikuntatoiminnoissa sekä 
ampumahiihtostadionin tilanne. Keskusteluissa käytiin lisäksi läpi Tuusulan 
ampumarata tilannetta, ja käydyn keskustelun pohjalta toimikunta haluaa 
kirjata, että Tuusulan ampumarata tarve tulisi selvittää. 

 
 Kolmantena hankkeena käytiin läpi Etelä-Tuusulan lukiota opetuspäällikkö 

Markus Torvisen johdolla. Torvinen toi alustuksessaan esille muun 
muassa lukion profiilia, tarvetta, tilojen monikäyttöisyyttä sekä yleisesti 
liikunnan ja lukion tarpeiden määrittelyä. Kuntakehitysjohtaja Hannu 
Haukkasalo täydensi alustusta kertomalla alueen kaavoitustilanteesta. 
Aiheesta käytiin keskustelua. Keskustelua herättivät erityisesti lukion 
strategia, kilpailuasetelma ja profiili, ts. se kuinka lukiosta luodaan 
houkutteleva ja puoleensa vetävä.  Lukion tilojen monikäyttöisyys nousi 
myös keskusteluissa esille, ja pohdittiin kuinka lukio saataisiin 
palvelemaan myös muita kuntalaisia esimerkiksi kulttuuritarjonnalla.     

   
 Viimeisenä hankkeena käytiin lyhyesti läpi Paloasema –hanketta 

kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalon johdolla. 
 
 
4.  Kaavoitussuunnitelma 2012 -2016 
 
 Kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo selosti lyhyesti 

kaavoituslautakunnan hyväksymää Tuusulan Kaavoitussuunnitelmaa 
vuosille 2012- 2016, joka on seuraavaksi menossa kunnanhallituksen 
käsiteltäväksi. Muistion liitteenä jaettuun suunnitelmaan tehdyt, erityisesti 
Hyrylän aluetta koskevat, kaavoituslautakunnan muutokset käytiin läpi.  

 
5. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään maanantaina 7.11 klo 14.00. 
 
 

Sanna Kervinen  Tuomo Sipilä 
 puheenjohtaja  sihteeri 


