
 

 
 
 
 
 
 

HYRYLÄN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 1/2015 
 
muistio 

 
Aika: Tiistai 3.3.2015 klo 17.00 – 19.30 
Paikka: Tuusulan kunnantalo, kokoushuone Jokela 
Osallistujat: Lars Winqvist, puheenjohtaja 

Ulla Anttonen 
Paula Hyttinen 
Leena Jäntti 
Nina Kiuru 
Pekka Koivumäki 
Pirjo Maula 
Anne-Maria Mäkinen 
Sampsa Rautio 
Marko Ceder  
Asko Honkanen, sij. sihteeri 
 
Poissa: 
Antti Piippo 
Tuomo Sipilä, sihteeri 

 
1. Kokouksen avaus ja jäsenten esittely 

 
Pj avasi kokouksen klo 17.00. Esittäydyttiin. 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
 
Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

3. Hyrylän alueen vetovoimatekijät 
 
Honkanen esitteli lyhyelti ajankohtaisten kaavojen ja 
kehittämishankkeiden tilannetta: 

1. Prijuutista laaditaan rakennushistoriallista selvitystä ja 
kartoitetaan kuntoa. Tämän jälkeen on perusteita tehdä 
päätöksiä säilyttämisen tai purkamisen osalta. 

2. 4. vaihemaakuntakaavan liikenneverkkoa koskeva tilanne. Par’ 
aikaa käydään keskustelua siitä, miten liikenneverkkoa tulisi 
kehittää ja mitkä väylähankkeet ovat seuraavaksi tärkeimpiä. 
Todettiin, että myös luottamuselimissä näkemykset vaihtelevat. 
Erityisesti ns. Hyrylän läntisen ohitustien osalta on ollut paljon 
keskustelua. Lisäksi on esitetty uutta avausta pohjois-
eteläsuunnassa koko taajaman länsipuolitse. Yleisesti 
tunnutaan pidettävän Järvenpää-Hämeenlinnanväylä –yhteyttä 
ensisijaisena yhteytenä, jolla Hyrylän keskustan yötä päivää 
jatkuva rekkaralli saataisiin vähentymään oleellisesti. Kehä IV 
olisi seuraava suurempi hanke rekkaliikenteen ohjaamiseksi 
pois asutuksen keskeltä.   

  



3. Hyrylän keskustan osalta on paljon tekeillä. Keskustassa on 
käynnissä liikekeskuskilpailutus, jonka ohella käynnistetään 
suppeampi ideakilpailu keskustan alueelle. Kaavoitustoimissa 
on laadittu keskustan tehostamis- ja tiivistämisvaihtoehtoja 
jatkaen yleissuunnitelman laadintaa. Yleissuunnittelu on 
tarkentunut jo paikoin niin pitkälle, että asemakaavoja voitaisiin 
laatia ja tontteja myöhemmin toteuttaa. 

 
 
Käytiin läpi Anttosen toimittama SWOT-nelikenttää. Keskusteltiin 
laajasti Hyrylän vetovoimatekijöistä sekä heiteltiin ideoita sellaisten 
kehittämiseksi: 
 

 Yhteiset alueet ovat tärkeitä yhteishengen kehittymisen 
kannalta. 

 Luotaantyöntävä negatiivinen asenne on varsinainen ongelma. 

 Miten Hyrylä puhuu kuntalaisille? 

 Olohuone puuttuu. 

 Joesta tekoallas 

 Tapahtumia ja toimintaa 

 Laskettelupaikka montun rinteeseen 

 Tanssiravintola tarvitaan 

 Torpan matonpesupaikka ja kesäkahvila olisi oiva 

 Rantareitit ovat halpa ja hyvä keino parantaa viihtyisyyttä 

 Toimikunta kehittelee virkistystoimintaa ja koettaa saada 
yhdistykset toimimaan saman tavoitteen saavuttamiseksi 

 Yhteisen tapahtuman järjestäminen on tarpeen – kunnan ja 
ideamoottorien yhteistoimella, esim. Tuusula-Seuran kanssa. 
Natura-alueenkin kehittäminen on mahdollista. 

 Yhtä mieltä oltiin siitä, että Kirkkorannasta Fjällbohon asti 
ulottuvat kunnan, Kuntaliiton ja seurakunnan rannat on 
varattava yleiseen käyttöön. Rantareitti tarvitaan. 

 Gustavelund on pitkälti tj. Ropposen ansiosta hyvin kehittynyt. 
 
Päätettiin, että kukin toimikunnan jäsen tekee oman konkreettisten 
toimenpiteiden listan seuraavaan kokoukseen. Jatketaan SWOT-
analyysiä. 
 
 

4. Muut asiat 
 
Todettiin, että mm. Prijuuttia koskien uusimmassa Tuusula-Seuran 
aikakirjassa on Jaana Koskenrannan kirjoitus Hyrylästä venäläisen 
rykmentin ajalta. 
 

5. Seuraava kokous 
 

Sovittiin seuraavaksi kokousajaksi 21.4.2015 klo 17. 
 
 
 
 
Lars Winqvist  Asko Honkanen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
 
 


