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HYRYLÄN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 6/2014 
 
Asialista 
 
Aika: Tiistaina 16.12.2014 klo 17.05 – 18.59 
 
Paikka: Tuusulan kunnantalo, kokoushuone kunnanhallitus 
 
Osallistujat: Lars Winqvist, puheenjohtaja 
 Jerry Airikka 
 Ulla Anttonen 
 Yrjö Forss 
 Paula Hyttinen 
 Leena Jäntti 
 Nina Kiuru 
 Pirjo Maula 
 Sampsa Rautio 
 Risto Rämö 
 Toni Åman 
 Tuomo Sipilä, sihteeri 
 
Asiantuntijat  
 Hannu Haukkasalo, kuntakehitysjohtaja 
 Maria Suutari-Jääskö, kaavasuunnittelija 
 
    
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio  

Edellisen kokouksen 21.10.2014 muistio hyväksyttiin. 

 

3. Prijuutin ja Paijalan hautausmaan tilannekatsaus 
 Kaavasuunnittelija Maria Suutari-Jääskö kertoi aluksi Prijuutin taustoista. 

Tämän jälkeen hän kertoi kohteen kehittämisestä ja tehdyistä 
suunnitelmista. Asiasta keskusteltiin. 

 
 Keskusteluista nousi esiin mm. seuraavia asioita: 

 rakennuksen rakennushistoriallinen arvo ja merkitys 

 rakennuksen siirtämisen ja muualle esim. IT-museon alueelle ja 

siirtämisen mahdollisuudet 

 rakennuksesta aiheutuvat kulut 

 mahdollinen tuleva käyttö asuinalueen keskellä 
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o yhtenä vaihtoehtona on kunnostaa rakennus asuinkäyttöön, 

ulkonäköä voi muuttaa Maakuntamuseon luvalla 

 Virtuaali-Prijuutin luominen voisi olla yksi hyvä vaihtoehto 

Toimikunta ei ota tässä vaiheessa kantaa hankkeeseen vaan haluaa kuulla 
asiasta, kun projekti etenee ja ulkopuolinen arvio rakennuksen arvosta ja 
sijainnista on saatu.  

        
 Seuraavaksi Suutari-Jääskö kertoi Paijalan hautausmaan        
 kehittämisestä. Asiasta keskusteltiin. Keskusteluista nousi esiin mm.  
 seuraavia asioita: 

 seurakunnan ja kunnan yhteistyö rakennusprojekteissa Hyrylän 

keskustassa, kun yhteinen Seurakuntakeskushanke kaatui 

 korvaavan paikan löytäminen esim. kunnantalon peruskorjauksen ja 

laajennuksen yhteydessä olisi ehkä hyvä vaihtoehto  

 
4. Hyrylän alueen vetovoimatekijät ja muut ajankohtaiset asiat 
 Keskusteluissa nousi esiin seuraavia asioita: 
 

 Toimikunta on huolissaan Hyrylän alueen kehityksestä 

 Hyrylän keskustan tulee olla tiiviisti rakennettu ja sen tulee tarjota 

riittävät palvelut alueen asukkaille, osa katon alla sisäkatuna 

 Nykyinen keskusta on liian laajalla alueella, sitä pitää tiivistää 

vetovoiman lisäämiseksi, ei laajentaa 

 Yötä päivää Hyrylän keskustan läpi jyräävä rekkaralli on häiriötekijä, 

joka voidaan poistaa poikittaistietiejärjestelyillä, mm. Kehä 4:llä  

 Hyrylän vahvuus voisi olla lentomelualueiden kehä ym. teiden työpaikat  

 Kun maakuntakaavasuunnitelman mukaan kerrostaloasutus keskittyy 

pääradan varteen, Hyrylän ympäristö soveltuu hyvin omakoti- ja 

pientaloasutukseen työpaikkojen lähellä 

 Hyrylän sijainti erinomainen Helsingin ja lentokentän tuntumassa 

 Seuraavaan kokoukseen mennessä jokainen toimikunnan jäsen pohtii 

SWOT-analyysin (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat) avulla 

Hyrylän alueen ominaisuuksia. Mielipiteet puretaan seuraavassa 

kokouksessa  ja pohditaan missä ollaan, mihin pyritään, miten se 

tehdään ja kuka sen tekee  

 

5. Muut asiat 
 
 Trial- ja motocross-moottoripyöräilyharrastuksen tukeminen on noussut 

keskusteluihin Hyrylän alueella. Toimikunta keskusteli asiasta. Toimikunta 
suositteli asian käsittelyä jatkettavan liikuntalautakunnassa. 
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 Toimikunnan jäsenten kokousaktiivisuus herätti keskustelua. 2 jäsentä on 
jatkuvasti poissa.  

 
6. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous pidetään ti 3.3.2015 klo 17. 
 

Lars Winqvist  Tuomo Sipilä 
 puheenjohtaja  sihteeri 


