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     Muistio 21.10.2014 

 
HYRYLÄN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 5/2014 
 
Asialista 
 
Aika: Tiistaina 21.10.2014 klo 17.07 – 19.23 
 
Paikka: Tuusulan kunnantalo, kokoushuone Augustow 
 
Osallistujat: Lars Winqvist, puheenjohtaja 
 Jerry Airikka 
 Ulla Anttonen 
 Yrjö Forss 
 Paula Hyttinen 
 Leena Jäntti poistui 17:57 
 Nina Kiuru 
 Pirjo Maula 
 Sampsa Rautio 
 Risto Rämö saapui 17.11 
 Toni Åman 
 Tuomo Sipilä, sihteeri 
 
Asiantuntijat  
 Hannu Haukkasalo, kuntakehitysjohtaja 
 Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja poistui 18:06 
 Mika Heikkilä, kaavasuunnittelija 
  
    
1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

2. Edellisen kokouksen muistio  

Edellisen kokouksen 19.8.2014 muistio hyväksyttiin. 

3. Hyrylän alueen hule- ja pohjavedet 
 Mansikkamäki kertoi Hyrylän alueen hule- ja pohjavesiasioista. Hän alusti 

aiheeseen kertomalla maankäytön ja hule- sekä pohjavesien kytköksistä, 
sekä avasi käsitteitä ja alan lainsäädäntöä. Mansikkamäki jatkoi esitystään 
keskittymällä Hyrylän alueen pohja- ja hulevesiasioihin, tuoden historia 
aspektit mukaan. Asiasta keskusteltiin. Keskustelua herättivät muun 
muassa seuraavat aiheet: 

 

 pohjavesialueet ovat hyviä rakennusmaita ja siksi monet 

taajamat ovat juuri syntyneet pohjavesialueille 

 Sulan alueen toimijoiden vaikutus pohjavesiin 

 Hyrylän alueen bensa-asemien rooli maaperän ja 

mahdollisesti pohjavesien pilaamisessa 
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 maaperän suodattavuus ja pintamaiden päällystämisen 

merkitys nousi keskusteluissa esille 

 pohjavesien ja vedenottamoiden tahallinen pilaaminen on 

todellinen riski 

 suunnittelussa tulee huomioida pohjavedet ja antaa niihin 

liittyen tarpeellisia ohjeita ja määräyksiä 

 
4. Hyrylän alueen ajankohtaiskatsaus 
 Heikkilä esitteli Hyrylän alueen ajankohtaisia suunnitelmia ja hankkeita. 

Heikkilän esityksen pääpaino oli keskusten kehittämisessä ja hän toi esille 
näkemyksiään tulevaisuuden Hyrylän kehittämisestä. Asiasta keskusteltiin. 
Toimikunta kirjasi seuraavat huomiot: 

 

 kortteleiden kokoihin, aukioihin ja kerroslukuihin tulee 

kiinnittää huomiota Hyrylän alueella 

 kaupan sijoittumista tulee suunnitella ja ohjata tarkasti, sekä 

kaupan palvelut tulisi keskittää Hyrylän keskustan alueelle, 

samalla kuitenkin pitäen kiinni alueellisista lähipalveluista 

 Fjällbo tulisi säilyä rakentamattomana ja yleisenä alueena 

 Hiivonlahti tulisi säilyä myös rakentamattomana alueena 

 
5. Muut asiat 
 Toimikunta esittää, että seuraavalla kerralla tulisi pohtia Hyrylän 

vetovoiman tekijöitä. Kaupallisen kehittämisen tilannetta voisi myös katsoa 
seuraavassa kokouksessa. 

 
6. Seuraava kokous 
 Seuraava kokous pidetään tiistaina 16.12 klo 17 alkaen. 
 

Lars Winqvist  Tuomo Sipilä 
 puheenjohtaja  sihteeri 


