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HYRYLÄN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 2/2015 
 
Asialista 
 
Aika: Tiistaina 21.4.2015 klo 17.01-19.28 
 
Paikka: Tuusulan kunnantalo, kokoushuone Augustow 
 
Osallistujat: Lars Winqvist, puheenjohtaja 
 Ulla Anttonen 
 Marko Ceder 
 Paula Hyttinen 
 Leena Jäntti 
 Nina Kiuru 
 Pekka Koivumäki 
 Pirjo Maula, poistui klo 18:32 
 Anne-Maria Mäkinen 
 Antti Piippo 
 Sampsa Rautio 
 Tuomo Sipilä, sihteeri 
Asiantuntijat: Pentti Vuori, Tuusula Seura 
    
1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio  

Edellisen kokouksen 3.3.2015 muistion hyväksyttiin. 

3. Tuusula Seuran esittely 
 Tuusula Seuran puheenjohtaja Pentti Vuori esitteli seuran toimintaa ja 

jakoi läsnäolijoille seuran uusimman aikakirjan. Seuran toimialue on koko 
Tuusula. Viimevuosina seuran toiminnan painopiste on ollut Hyrylässä. 
Seuran julkaisee muun muassa aikakirjoja. 

 
 Vuori kertoi omista Hyrylän alueen kokemuksistaan ja alueen historiasta. 

Erityisesti Vuori kertoi varuskunnan alueesta ja sen vaiheista. Vuori toi 
hyvin esille kuinka merkittävä varuskunnan vaikutus on ollut Hyrylän 
kehittymiseen. Vuoren mukaan varuskunnan lakkauttaminen aiheutti 
alueella valtavan sosiaalisen muutoksen. Hänen mukaansa 
Rykmentinpuisto voi toteutuessaan toimia Hyrylän uutena 
vetovoimatekijänä.  Lisätietoja seurasta ja sen toiminnasta voi lukea 
osoitteesta: http://www.tuusulaseura.fi/ .   

  
 Asiasta keskusteltiin. Keskusteluissa nousi esille toiminnan painottuminen 

Hyrylän alueelle. Kesällä seura järjestää toimintaa yhdessä kunnan 

http://www.tuusulaseura.fi/
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kanssa, mm. Tuusula viikon. Talvella on muun muassa laskiaisrieha. 
SHG-juhlavuoden toiminnasta keskusteltiin. Jäseniä seurassa on noin 500 
ja seura on viime aikoina suunnannut toimintaa myös nuorille. IT-museon 
tilanteesta keskusteltiin. Toimikunta esittää, että IT-museo tulisi säilyttää 
Hyrylässä. 

 
4. Hyrylän alueen SWOT-analyysi 
 Sovittiin, että seuraavan kokoukseen mennessä kukin toimittaa sihteerille 

oman SWOT-analyysin, joissa on korkeintaan muutama asia per kenttä.  
 
5. Tuusulan kunnan turvallisuussuunnitelma 
 Kunnan turvallisuussuunnitelmaa valmistellaan parasta aikaa. Toimikunta 

esittää valmistelijoille seuraavat huomiot Hyrylän alueelta: 
 

 liikennevalojen aikaohjauksessa tulee ottaa huomioon myös 

hitaammat jalankulkijat 

 viherrakentaminen ei saa estää näkyvyyttä risteysalueilla ja 

vaarantaa liikennettä 

 raskas liikenne tulee huomioida, niin liikenneturvallisuuden kuin 

vaarallisten kemikaalikuljetusten näkökulmasta, koska Hyrylä on 

pohjavesialueella 

 rakas liikenne Hyrylän keskustasta on ohjattava uusille 

poikittaisteille Kehä 4:lle ja Vähänummentien jatkeelle   

 pysäköinninvalvonta lisää turvallisuutta 

 liikennekulttuurin tulisi saada muutos, liikennekasvatusta lisää 

 alikulkujen talvikunnossapitoon tulee kiinnittää enemmän huomiota 

 Rantatielle tulisi saada kevyenliikenteen väylä 

 liikennekuria on höltynyt ja pahimmille alueille tulisi sijoittaa 

valvontakameroita 

 lasten turvalliset koulutiet tulisi varmistaa 

 nuorille tulisi tarjota riittävästi ennakoivia mielenterveyspalveluita 

 nuorisotiloja tulisi olla riittävästi tarjolla 

 turvakoti-palvelut tulisi saada Tuusulassa riittäviksi 

 poliisin näkyvyyttä tulisi lisätä, esim. oma ratsupoliisi 

 nuorisotakuun toteutuminen tulisi varmistaa ja etsivään 

nuorisotyöhön tulisi saada riittävät resurssit 

 terveyskeskuspalvelut tulisi olla riittävät ja hoitotakuun tulee toimia 

 palveluiden tarveharkinnan tulisi olla yksilölliset tarpeet huomioon 

ottavaa, esim. iäkkäiden huonokuntoisten tapauksessa 
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6. Tilannekatsaus liikekeskus-kilpailutukseen 
 Sipilä selosti asiaa. Liikekeskus-kilpailuun saatiin yksi ehdotus, joka täytti 

vaatimukset. Seuraavaksi tarjouksen jättäneen toimijan kanssa 
neuvotellaan kohteen suunnitelmista ja toteutuksesta. Neuvotteluiden 
jälkeen kunnanhallitus päättänee suunnitteluvarauksen myöntämisestä 
toimijalle. 

 
 
7. Seuraava kokous 
 
 Seuraava kokous järjestään to 4.6 klo 17:00.  
 

Lars Winqvist  Tuomo Sipilä 
 puheenjohtaja  sihteeri 


