
 

POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNTIE 16, TUUSULA 
PUHELIN: (09) 87181; FAKSI: (09) 8718 3072; WWW.TUUSULA.FI 

     Muistioluonnos 13.10.2016 

 
HYRYLÄN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 4/2016 
 
Asialista 
 
Aika: Torstaina 13.10.2016 klo 17.35 – 19:35 
 
Paikka: Tuusulan kunnantalo, kokoustila Jokela 
 
Osallistujat: Lars Winqvist, puheenjohtaja 
 Ulla Anttonen 
 Marko Ceder 
 Paula Hyttinen 
 Leena Jäntti 
 Nina Kiuru 
 Pekka Koivumäki 
 Pirjo Maula poistui 18:41 
 Anne-Maria Mäkinen 
 Antti Piippo 
 Sampsa Rautio 
 Tuomo Sipilä, sihteeri 
 
 Teija Hallenberg, kaavasuunnittelija poistui 18:32 
 
     
1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous ja todettiin läsnäolijat. 

 

2. Edellisen kokouksen muistio  

Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen 16.8 muistio (liite). 

 

3. Hyrylän ostoskeskuksen alueen kehittäminen 

Käytiin asiantuntijan johdolla läpi ympäristön kaavatilanne ja torin 

elävöittämisen mahdollisuudet. Lisäksi käytiin läpi SRK:n tyhjän tontin 

tilanne (liite). 

 

Asiasta keskusteltiin ja keskusteluissa nousi esille: 

 

 SRK:n tontin kehittäminen vaatii kaavamuutoksen, joka 

mahdollistaisi korttelin kehittämisen asuinpainotteiseksi 

 käytiin läpi ajateltua maaväylän päällerakentamista Tuusulanväylän 

päälle 
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 Aikatauluarvio keskusta-alueen kehittymisen käynnistymisen osalta 

on, että toteutuminen voisi käynnistyä aikaisintaan 4-6 vuoden 

päästä 

 

4. Yhteispalaveri Hyrylän kehittämisestä ja määräraha-asia 

Ajatuksena olisi järjestää yhteispalaveri yrittäjien, virkamiesten ja 

kehittämistoimikunnan välillä joulukahvin merkeissä. Sovittiin, että 

puheenjohtaja selvittää tilaisuuden tarpeellisuutta ja järjestämistä yhdessä 

elinkeinopäällikkö Marko Kauppisen kanssa, ja valtuutetaan puheenjohtaja 

käyttämään tilaisuuteen n. 700 euroa toimikunnan määrärahoja. Lisäksi 

valtuutettiin puheenjohtaja käyttämään n. 1.800 euroa määrärahoja 

urheilupuiston skeittialueen tai torialueen valaistuksen parantamiseen. 

Huomioidaan kuitenkin, että toimikunnan kokonaismäärärahaa, 2.500 

euroa, ei saa ylittää asioita järjestettäessä. Jos kahvitilaisuuteen ei ole 

tarvetta, niin koko määrärahan voi käyttää urheilukeskuksen skeittipaikan 

valaistukseen. 

 

 

5. Hyrylän keskustan rekkaralli 

Järvenpään pohjoispuolen Vähänummentien jatke eli Järvenpää-Kt45 

suunnittelu ja sen tilanne. Käytiin tilannetta läpi ja todettiin, että ELY on 

tiedostanut hankkeen tarpeellisuuden suunnitellussaan, mutta hankkeelle 

ei ole vielä aikataulua tai resursseja. Toimikunta pitää hanketta kunnan 

yhtenä tärkeimmistä tiehankkeista ja esittää, että hanketta tulisi edistää. 

 

 

6. Urheilukeskuksen OAS 

Käytiin läpi OAS sekä päivitetty yleissuunnitelma. Toimikunta toteaa, että: 

 alueen valaistusta välittömästi parantaa 

o erityisesti kiinnittäen huomiota skeittipaikan alueeseen, 

yleisurheilukentän sekä sisääntuloväylän kevyenliikenteen 

väyliin 

 alueelle tulisi toteuttaa myös koripallokenttä tai edes koripallokoreja 

 talvella alueella tulisi olla ulkojää 

 ”apina-/NATO-rata” tulisi saada alueelle 

 pururadalla oleva huonokuntoinen asfaltti tulisi poistaa 

 

7. Seurattavat asiat: 

 Anttilanrannan roskikset ja WC:t kuntoon 

 Petri Juhola kertoi, että ensi keväänä siisteys asia saadaan 

hoidettua 

 bussipysäkit tulisi saada siisteiksi (roskat / mainokset) 
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 bussipysäkeille tulisi saada kunnolliset ja tyylikkäät katokset, 

joissa olisi huomioitu myös helppo ja edullinen ylläpito. Tämä 

voisi lisätä myös joukkoliikenteen vetovoimaa 

 ympäri Hyrylää on epäsiistejä ja vanhentuneita mainoksia 

 todettiin että siisteystaso on vähän noussut 

 mainontaa tulisi saada siistimmäksi  

 kirkon ja Krapinrannan välille tulisi saada julkinen rantapolku 

 todettiin, että kunnan tulisi olla asiassa aloitteellinen 

 SOME:n käyttöä tulee kunnassa kehittää   

 
 
8. Seuraava kokous 

 Seuraavan kokouksen ajankohta selviää, kun yrittäjätilaisuuden mahdollinen 
 ajankohta sovitaan. 
  

Lars Winqvist  Tuomo Sipilä 
 puheenjohtaja  sihteeri 
  


