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HYRYLÄN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2014 
 
Asialista 
 
Aika: Maanantai 20.1.2014 klo 15.04 - 17.16 
 
Paikka: Tuusulan kunnantalo, kokoushuone Jokela 
 
Osallistujat: Lars Winqvist, puheenjohtaja 
 Jerry Airikka 
 Ulla Anttonen saapui klo 15:17 
 Paula Hyttinen 
 Leena Jäntti 
 Nina Kiuru 
 Pirjo Maula 
 Sampsa Rautio 
 Risto Rämö poistui klo 16:18 
 Juhani Ylimaa 
 Toni Åman 
 Tuomo Sipilä, sihteeri 
 
Asiantuntijat Jouni Määttä, asemakaava-arkkitehti 
 Hannu Haukkasalo, kuntakehitysjohtaja poistui klo 16:29 
     
  
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

Edellisen kokouksen 18.11.2013 muistio hyväksyttiin. 

3. Rykmentinpuiston I asemakaava 
 Asemakaava-arkkitehti Jouni Määttä esitteli ensin itsensä ja kertoi 

työstään ja työhistoriastaan. Tämän jälkeen Määttä aloitti aiheen 
alustuksensa Rykmentinpuiston osayleiskaavan esittelyllä sekä hankkeen 
lyhyellä taustoituksella. Tämän jälkeen Määttä kertoi ensimmäisestä 
asemakaavaluonnoksesta, käyden läpi asemakaavan eri vaihtoehtoja. 

 
 Kaavasta on tehty kaksi eri luonnosta, jotka poikkeavat toisistaan 

toimintojen sijoittumisen ja mittakaavan osalta. Lisäksi on kaksi 
työversiota, joiden mitoitus on vielä kahta päävaihtoehtoa tiiviimpi. 
Tavoitteena on, että lopullisessa kaavassa ovat eri versioiden parhaat 
puolet yhdistettynä. Asiasta keskusteltiin. 
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Keskustelua herättivät muun muassa: 
 

 nykyisten kasarmirakennusten yleistilanne, mitkä rakennuksista 

ovat suojeltuja sekä kuinka rakennuksia tullaan hyödyntämään 

 alueen kulttuuritoiminnot ja niiden omistus 

 asemakaava-alueen mitoitus ja sen suhde tuleviin asemakaava-

alueisiin 

 alueen kaupallinen kehittäminen ja vaiheittainen toteutus 

 liikenteen sujuvuus ja suhde henkilöautoliikenteeseen 

 terveyskeskuksen sijoittuminen 

 

 
4. Ajankohtaisia asioita Hyrylässä 2014  
 Kuntakehitysjohtaja Hannu Haukkasalo alusti aiheeseen. Haukkasalo 

esitteli kaavoitussuunnitelmaluonnosta vuodelle 2014 ja kertoi lyhyesti 
Hyrylän alueen kärkihankkeista. Aiheesta keskusteltiin. Keskusteluissa 
nousi esille, että kunnan patsaskokoelmasta tulisi saada esittely 
toimikunnalle. Sihteeri lupasi selvittää asiaa ja mahdollisuuksien mukaan 
aiheesta tullaan kuulemaan lisää seuraavassa kokouksessa. Lisäksi 
keskustelua herätti Hyrylän alueen kaavojen suuri lukumäärä sekä yleinen 
Hyrylän kehittämistahti. 

 
 
 5. Muut asiat 
 Keskustelussa nousi esille, että toimikunnan roolia tulisi miettiä uudestaan 

ja toimikunnan kannanottoa tulisi kehittää. Sovittiin, että seuraavaan 
kokoukseen mennessä jokainen jäsen pohtii asiaa. Seuraavassa 
kokouksessa asiaa tullaan käsittelemään ja tavoitteena on, että 
toimikunnan rooli sekä toimintapa selkeytyvät. 

 
6. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous on maanantaina 17.3 klo 15 alkaen. 
 

Lars Winqvist  Tuomo Sipilä 
 puheenjohtaja  sihteeri 


