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HYRYLÄN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 4/2014 
 
Asialista 
 
Aika: Tiistaina 19.8.2014 klo 17.02 – 19.21 
 
Paikka: Tuusulan kunnantalo, kokoushuone Jokela 
 
Osallistujat: Lars Winqvist, puheenjohtaja 
 Jerry Airikka 
 Ulla Anttonen 
 Yrjö Forss 
 Paula Hyttinen 
 Leena Jäntti 
 Nina Kiuru 
 Pirjo Maula poistui 19:07 
 Sampsa Rautio 
 Risto Rämö 
 Toni Åman 
 Tuomo Sipilä, sihteeri 
 
Asiantuntijat  
 Hannu Haukkasalo, kuntakehitysjohtaja 
  
     
  
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio  

Edellisen kokouksen 13.5.2014 muistio hyväksyttiin. 

3. Asuntomessujen hakeminen Rykmentinpuistoon 2020 
 Asuntomessujen hakemista on kaavailtu Rykmentinpuistoon vuodelle 

2020. Sipilä esitteli asiaa ja asiasta keskusteltiin. Keskusteluissa tuli ilmi 
seuraavaa: 

 
• aiempien messujen asukastyytyväisyyttä voisi yrittää selvittää 
• asumisen monipuolisuus ja elinkaari voisi olla yksi vetovoimatekijä 
• messujen taloudelliset näkökulmat tulee ottaa huomioon 
• kunnan tulisi olla rohkea ja investoida tulevaisuuteen 
• toimikunnalla olisi lukuisia ideoita messujen teemoiksi 
• toimikunta suhtautuu positiivisesti ajatukseen messujen 

hakemisesta Rykmentinpuistoon vuodelle 2020 
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4. Tuusulanjärven veneenlaskupaikat ja venelaiturit 
 Tehdyn valtuustoaloitteen tavoitteena on saada järvelle lisää venelaitureita 

ja veneenlaskupaikkoja. Sipilä esitteli asiaa ja asiasta käytiin keskustelua. 
Toimikunta kirjasi seuraavat huomiot asiassa ja ehdottaa, että: 

 

 Pappilanrantaan voisi laittaa uuden, enemmän 

venepaikkoja tarjoavan laiturin. Lisäksi aluetta pitäisi 

kehittää niin, että auton saisi käännettyä helpommin ympäri 

veneenlaskun yhteydessä 

 tulisi selvittää kuinka Anttilanrantaa voisi kehittää 

venepaikkojen suhteen 

 mahdollisuutta sijoittaa venepaikkoja Fjällbohon tulisi 

selvittää 

 Kirkkorantaan voisi sijoittaa venepaikkoja 

 venepaikkojen lisäpaikkoja ja kehittämistä suunniteltaessa 

tulee ottaa huomioon myös mahdollisten uimarantojen 

sijoittuminen 

 
5. Muut asiat 

 Hyrylän keskustan ympäristön hoitamiseen tulisi kiinnittää huomiota 

ja alueesta tulisi saada viihtyisämpi 

o toimikunnan mielestä Hyrylän keskusta on epäsiisti ja 

epäviihtyisä 

o talkootyötä tulisi hyödyntää enemmän ja toimikunta esittää, 

että toiminnalle tulisi saada kunnan puolelta organisaattori 

 toimikunta esittää toiveen, kunnan jakamia avustuksia 

kohdennetaan myös Hyrylän alueen kulttuuriympäristön 

vaalimiseen ja parantamiseen 

 toimikunta katsoo, että Martta Wendelin tulisi ottaa huomioon 

kunnan nimistössä 

 toimikunta kiinnitti edelleen huomiota sosiaalialan oppilaitoksen 

yhteydessä olevan epävirallisen tupakointipaikan epäsiisteyteen 

 toimikunta toivoo, että apteekin vinopysäköintiasiaan kiinnitettäisiin 

huomiota 

 toimikunta toivoo, että Risto Mansikkamäki ja Unto Tanttu tulisivat 

kertomaan toimikuntaan Hyrylän alueen pohja- ja hulevesistä 

6. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous järjestetään tiistaina 21.10 klo 17:00. 
 

Lars Winqvist  Tuomo Sipilä 
 puheenjohtaja  sihteeri 


