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HYRYLÄN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 7/2012 
 
Asialista 
 
Aika: Maanantai 17.12.2012 klo 15.00 – 16:10 
 
Paikka: Tuusulan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Osallistujat: Sanna Kervinen, puheenjohtaja  
 Päivö Kuusisto, varapuheenjohtaja, saapui 15:35 
 Salla Heinänen 
 Timo Huhtaluoma, saapui 15:35  
 Aino-Marja Kolehmainen 
 Tuula Korhonen 
 Klaus Koivunen 
 Mika Mäki-Kuhna 
 Kalevi Mölkänen 
 Tuija Reinikainen 
 Jaakko Torppa 
 Valtteri Halla, sihteeri 
 
Asiantuntijat Jyrki Kaija, Tekninen johtaja 
 
  
1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Sanna Kervinen avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat 

  
2. Edellisen kokouksen muistio 

 

Edellisen kokouksen 12.11.2012 muistio hyväksyttiin. 

 

 
3. Katsaus Sote -hankkeeseen 

 

Jyrki Kaija kävi läpi Sote -hankkeen tilannekatsauksen. Vuosi 2012 on 

kulunut hankesuunnitteluun, jonka loppuraportin on määrä valmistua 

vuoden 2013 alussa. 

 

Suunnittelussa on tarkasteltu erilaisia toteutusvaihtoehtoja: 

 

 Nykyisten tilojen saneeraus ja laajentaminen nykyisellä tontilla 

 Nykyisten tilojen saneeraus ja laajentaminen muille tonteille 
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 Uusien tilojen rakentaminen jollekin muulle rakentamattomalle 

paikalle 

   
Keskeistä vaihtoehtojen arvioinnissa on muun muassa, toiminnan 

jatkuvuuden ja häiriöttömyyden takaaminen, investointikustannusten 

minimointi ja erilaisten ratkaisujen vaikutus Hyrylän kaupunkikuvaan. 

Keskusteluissa korostettiin myös seudullisen yhteistyön kehittämistarvetta 

tämänkaltaisten hankkeiden suunnittelussa.  

 

Ryhmässä esitettiin arvioita hankkeen mahdollisten kustannusten 

suuruudesta suhteessa sen tuottamiin hyötyihin. Lisäksi nähtiin tarvetta 

selvittää, minkä suuruisia säästöjä käyttömenoihin tehokkaammiksi 

jalostetut tilat käytännössä voisivat tuottaa pitkällä aikavälillä. 

Keskusteluissa korostettiin myös tarvetta lisätä strategista osaamista 

kunnan investointien ohjelmointiin tavalla, joka edistäisi virkamiesten ja 

valtuutettujen jaettua tilannetietoisuutta pitkän tähtäimen investoinneista. 

 

Merkittiin Soten tilannekatsaus tiedoksi ja todettiin käydyn keskustelun 

pohjalta tarpeelliseksi arvioida ja priorisoida vielä kerran hankkeeseen 

kohdistuvia tarpeita ja siitä aiheutuvia kokonaiskustannusvaikutuksia.   

 

 

4. Katsaus kehittämistoimikunnan toimikauteen 

 

Valtteri Halla jakoi ryhmän jäsenille yhteenvedon kehittämistoimikunnan 

vuosilta 2009-2012 koostetuista muistioista. 

 

Käytiin lyhyesti läpi siitä, mihin teemoihin kokouksissa on pääasiallisesti 

keskitytty. Ryhmässä annettiin erilaisia arvioita kehittämistoimikunnan 

toiminnan tuloksellisuudesta, tarpeellisuudesta ja ryhmän optimaalisesta 

kokoonpanosta.  

 

Kellokosken ja Jokelan kehittämistoimikuntien työskentely koettiin 

käytännön läheisemmäksi ja yhtenäisemmäksi sekä myös kylien kannalta 

erittäin hyödylliseksi toiminnaksi. Todettiin, että Hyrylän osalta toiminnan 

vertailtavuutta vaikeuttaa muun muassa Tuusulan keskustan alueelle 

kaavailtujen hankkeiden suuruus ja monimutkaisuus.  

 

Yleisesti nähtiin edelleen tarvetta kehittää muun muassa tavallisten 

tuusulalaisten, järjestöjen, nuorten ja yrittäjien osallistumista keskusteluun 

kehittämistoimikunnan kautta. Samalla pohdittiin, sitä pitäisikö 
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kehittämistoimikunnan keskittyä esimerkiksi enemmän pienempiin ja 

maanläheisiin asioihin kuten Hyrylän yleistä viihtyisyyttä edistäviin 

toimenpiteisiin.   

   

5. Seuraava kokous 

 

 Seuraavasta kokousajankohdasta ei vielä päätetty 
 

 
Sanna Kervinen  Valtteri Halla 

 puheenjohtaja  sihteeri 


