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     Muistio 

 
HYRYLÄN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2013 
 
Asialista 
 
Aika: Maanantai 03.6.2013 klo 15.08 – 17.01 
 
Paikka: Tuusulan kunnantalo, kokoushuone Augustow 
 
Osallistujat: Lars Winqvist, puheenjohtaja 
 Jerry Airikka 
 Ulla Anttonen 
 Paula Hyttinen 
 Leena Jäntti 
 Nina Kiuru 
 Pirjo Maula 
 Sampsa Rautio 
 Risto Rämö poistui klo 16:13 
 Juhani Ylimaa 
 Toni Åman 
 Tuomo Sipilä, sihteeri 
 
Asiantuntijat Hannu Haukkasalo, kuntakehitysjohtaja 
 Mika Heikkilä, kaavasuunnittelija 
 Jari Huttunen, kunnossapitopäällikkö 
 Katja Gräsbeck, kaavasuunnittelija   
  
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio  

Edellisen kokouksen 29.4.2012 muistio hyväksyttiin. 

3. Hyrylän alueen jätehuolto ja lumenluonti 
 Kunnossapitopäällikkö Jari Huttunen alusti aiheeseen. Huttunen kertoi 

kuinka jätehuolto ja lumenluonti ovat kunnassa järjestetty. Asiasta 
keskusteltiin.  

 
Keskustelua herättivät alueurakat, jotka kunta kilpailuttaa. Huttusen 
mukaan ne ovat mukaan parasta aikaa työn alla ja asia on hoidossa. 
Rantatiellä sijaitseva epäsiisti roska-astia herätti myös keskustelua. 
Ongelmana kohteessa kuulemma on, että kyseessä on valtion tie, eikä 
asia kuulu suoraan kunnalle. Tupakkapaikoista koulujen yhteydessä 
keskusteltiin. Todettiin, että tupakkapaikkoja ei koulujen yhteyteen voida 
laittaa, koska kunta on sitoutunut savuttomuuteen. Toimikunta kuitenkin 
päätti, että asiaa selvitetään edelleen jäsenten toimesta. Ongelmana on, 
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että tupakantumppeja kasautuu tietyille alueille, koska virallisia 
tupakkapaikkoja ei ole osoitettu, ja tämä aiheuttaa epäviihtyisyyttä. 

 
Keskustelua herätti myös talkootoiminta yleisesti. Aurausviitoista ja 
reunakivien heikosta kestävyydestä puhuttiin myös. Huttunen kertoi, että 
aurausviitat kuuluvat urakoitsijoille, eikä asia kosketa suoraan kuntaa. 
Reunakivien kestävyydestä on Huttusen mukaan keskusteltu teknisessä 
toimessa ja asia on heillä tiedossa sekä työnalla. 
 

 
4. Hyrylän alueen viheralueiden kehittäminen 
 Kaavasuunnittelija Katja Gräsbeck alusti aiheeseen. Gräsbeck esitteli jo 

tehtyjä viheralueiden kehittämissuunnitelmia ja niihin liittyviä selvityksiä, 
sekä toi esille kuinka tulevaisuudessa aihetta tullaan käsittelemään. 
Esityksen jälkeen käytiin paljon keskustelua. Keskustelua herättivät muun 
muassa seuraava asiat: 

 

 Järvenpääntien työmaiden maisemointi ja tason parantaminen. 

Todettiin, että nykyisellään tienvarsi ei ole tyydyttävässä kunnossa 

ja asia tulisi saattaa paremmin hoidettua.   

 METLA:n maista keskusteltiin ja keskustelun ohessa todettiin, että 

maakuntakaavan mukaiset viheryhteydet tulisi toteuttaa. 

 
5. Häriskiven asemakaavaluonnokset 
 Kaavasuunnittelija Mika Heikkilä alusti aiheeseen. Heikkilä esitteli tehtyjä 

luonnosvaihtoehtoja ja niiden eroavaisuuksia. Asiasta käytiin keskustelua. 
 

Liikenneyhteydet herättivät eniten keskustelua. Erityisesti liikenteen 
sujuvuudesta ja nykyisten asukkaiden näkökulmasta alueen kehittämiseen 
keskusteltiin. Erityisesti Koskenmäen liikenneympyrän toimivuutta epäiltiin. 
Ruuhkat Hämeentiellä painottuvat erityisesti ruuhkapiikkeihin ja liikenteen 
sujuvoittaminen todettiin haasteelliseksi. Väestömäärän kasvaessa 
aiheeseen tulee kuitenkin löytää ratkaisu.  

 
6. Golf-kentän kaavamuutos 
 Heikkilä kertoi lyhyesti aiheesta ja siitä käytiin lyhyt keskustelu. 
 
7. Muut asiat 
 Jaettiin kutsut Tuusulanjärvi Tuusulan vetovoiman rakentajana -

tilaisuuteen. 
  
7. Seuraava kokous 
 Seuraava kokous pidetään 26.8. klo 15 alkaen Tuusulan kunnantalolla. 
 

Lars Winqvist  Tuomo Sipilä 
 puheenjohtaja  sihteeri 


