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     Muistio 21.03.2012 

 
HYRYLÄN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 3/2012 
 
Asialista 
 
Aika: Maanantai 19.03.2012 klo 15.09 – 16.43 
 
Paikka: Tuusulan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Osallistujat: Sanna Kervinen, puheenjohtaja 
 Päivö Kuusisto, varapuheenjohtaja saapui klo 15.13 
 Salla Heinänen 
 Timo Huhtaluoma, saapui 15.14 
 Aino-Marja Kolehmainen 
 Tuula Korhonen 
 Klaus Koivunen 
 Mika Mäki-Kuhna 
 Kalevi Mölkänen 
 Tuija Reinikainen 
 Jaakko Torppa 
 Tuomo Sipilä, sihteeri 
 
Asiantuntijat:  
 Hannu Haukkasalo, poistui 16.25 
   
  
1. Kokouksen avaus  

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. Puheenjohtaja muisti 

Koivusta tämän vuosipäivän johdosta. 

  
2. Edellisen kokouksen muistio  

 Edellisen kokouksen 20.2.2012 muistio hyväksyttiin (ks. liite). 
 
3. HYPA:n tilannekatsaus 

 

Haukkasalon johdolla tehtiin tilannekatsaus 

hyvinvointipalvelukeskushankkeeseen (HYPA). Haukkasalo esitteli 

hankkeen taustoja, suunnitelmia ja tavoitteita. Hän kertoi hankkeen 

aikataulusta ja toimintamallista. Tavoitteena on, että hankeasiaa tullaan 

käsittelemään 23.4 kunnanhallituksessa. Asiasta keskusteltiin. 
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Alueen maanomistusneuvottelut ovat vielä kesken. Lähtökohtana niissä 

on, että maapohja tulisi kunnalle. Mahdollisen valtiorahoituksen (ARA) 

hakemisesta hankkeen asuntorakentamiseen ja tähän liittyvistä riskeistä 

keskusteltiin. Palvelutuotantomalli herätti myös keskustelua ja Haukkasalo 

selvensi, että lähtökohtana on, että palvelutuotanto tullaan kilpailuttamaan 

viiden vuoden välein.  

 

Kunnan sekä Tuuskodon roolit herättivät keskustelua, ja lisäksi kunnan 

hankeriskit askarruttivat. Kunnalle on tulossa alustavasti 35 

ryhmäkotipaikkaa, jotka ovat raskaan hoivan paikkoja. Keskusteluissa 

pohdittiin myös julkisen- ja yksityisen sektorien rooleja peruspalveluiden 

tuottamisesta, ja ennen kaikkea kiinteistökehittämishankkeista.   

 

Käyttäjäkokemusten merkitys nousi myös esille keskusteluissa. Tällaisia 

hankkeita suunniteltaessa ja toteutettaessa tulisi saada käyttäjiltä 

kommentteja sekä ehdotuksia suunnittelun pohjalle. Haukkasalo kertoi, 

että hanketta varten on tehty tiivistä yhteistyötä eri yhdistysten kanssa, ja 

heiltä on saatu aiheesta palautetta. 

 
     
4. PehmoGis Rykmentinpuistosta 
 
 Rykmentinpuistosta tullaan teettämään tutkimus, jolla pyritään 

selvittämään kuntalaisten ja alueesta kiinnostuneiden näkemyksiä, ideoita 
ja mielipiteitä alueen suunnittelusta sekä toteutuksesta. Tuomo Sipilä 
esitteli hanketta ja sen tavoitteita. Asiasta keskusteltiin. 

 
 Kyselyn toteuttamista pidettiin hyvänä asiana ja todettiin, että sillä voidaan 

saada kuntalaisten ja tulevien asukkaiden ideoita ja toiveita kuultua. 
Aiheeseen tullaan palaamaan myöhemmin, kun selvityksen tulokset 
saadaan selville. 

 
5. Palautekeskustelu Yrittäjäaamupala-tilaisuudesta 
 
 Hannu Haukkasalo alusti aiheeseen kertomalla tilaisuuden taustoista, ja 

viime tilaisuudesta sekä sen kulusta. Samalla hän kertoi, että seuraava 
Yrittäjäaamupala-tilaisuus on 4.4 ja sen järjestelyistä vastaa toimikunta. 
Asiasta keskusteltiin. 

  
 Toimikunta piti tilaisuuden antia positiivisena ja toimikunta haluaa 

jatkossakin olla mukana tilaisuuksissa. Keskusteluissa ilmeni, että 
tilaisuuksissa voisi olla valmis teema, josta pidettäisiin alustus. Tilaisuuden 
luonne kuitenkin halutaan pitää vapaana, eikä liian ohjattuna. Sovittiin, että 
seuraavan tilaisuuden teemana on maakuntakaava. Keskustelussa tuotiin 
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lisäksi esille, että vastaavanlaisen tilaisuus voisi järjestää myös muille 
ryhmille, kuten järjestöille tai yhdistyksille. 

    
6. Naapuripäivä 2012 Hyrylän alueella? 
 

Hyrylän kehittämistoimikulta on tiedusteltu kiinnostusta lähteä mukaan 
järjestämään Naapuripäivää tänä vuonna Hyrylän alueella. Naapuripäivä 
on 1.6.2012 järjestettävä kansainvälinen tapahtuma, johon viime vuonna 
osallistui n. 12 milj. ihmistä 33 maassa. Aihetta käsiteltiin toimikunnassa 
vuonna 2010.  
 
Toimikunta keskusteli asiasta ja keskusteluissa pohdittiin miten toimikunta 
voisi edistää Naapuripäivää. Sovittiin, että aiheesta lähetään tieto 
eteenpäin asuntotoimelle jatkotiedotettavaksi. Lisäksi jos PehmoGis – 
kyselyn tulokset valmistuvat kyseiseen ajankohtaan mennessä, niin tällöin 
voisi järjestää yhteisen tilaisuuden, jossa esiteltäisiin PehmoGis – kyselyn 
tuloksia ja vietettäisiin samalla Naapuripäivää.  

 
 
8. Seuraava kokous 
 
  Seuraava kokous järjestetään 11.6 klo 15:00. 
 
 
 
 

Sanna Kervinen  Tuomo Sipilä 
 puheenjohtaja  sihteeri 


