Hyrylän kehittämisverkoston ydintiimi
20.11.2017 klo 17
Läsnäolijat: Lars Winqvist (pj), Ilmari Sjöblom, Leena Joensuu, Timo Huhtaluoma (poistui klo 18.05), Aki
Aaltonen, Mari Korhonen, Kaisa Kutilainen (siht.)
Poissa: Erja Isomäki
Muistio
1. Kokouksen avaaminen
- Puheenjohtaja Lars Winqvist avasi kokouksen 17.07.
2. Kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen ”Keskustan yleissuunnitelma ja rakentamishankkeet”
Asko Honkanen esittely Hyrylän keskustan yleissuunnitelmaa ja rakennushankkeita.
- Kunnatalon uusi sijoittelu on iso kysymys, vaihtoehtoja on muutama.
- Keskustan pysäköintiasiat oleellisia, suunnitteilla olisi mahdollisesti pysäköintitalo Palokunnan mäen ja nykyisen kunnantalon väliin. Pysäköinninvalvonta käynnistyy 2018.
- Ostokeskus/kauppakeskus oli suunnitelmissa esim. Rykmentinpuiston aukion viereen,
mutta ei kiinnosta keskusliikkeitä. Ns. Auratum kortteliin Keskon Hyrrän viereen kehitteillä
mahdollisesti kiinnostavampi konsepti (erikoismyymälöitä).
- Keskustan uusissa suunnitelmissa tärkeää, että Jokipuistosta keskustan kautta yhteys kortteleiden ja puistojen kautta Rykmentinpuiston suuntaan.
- Nykyisen torin ja vanhan Ostarin kohdalla on YIT:llä rakentamisvaraus, jota kehitellään.
- 3D mallinnos tulevasta Hyrylästä työn alla konsultin kanssa – linkki tulossa jakoon kun saadaan valmiiksi.
- Arkkitehtuuri Hyrylän keskustaan hahmotelma; modernia, retroa vai millainen sopii Hyrylään.
- Hyrylän vanhaan keskustaan on suunnitteilla korkeaa rakentamista, joka muuttaa Hyrylän
ilmettä (Palokunnan mäki ja torin/Ostarin alue). Tilausta on monen tyyppiselle rakentamiselle, nuoret, perheet, seniorit….
- Jokipuiston kehittämistä ei haittaa, vaikka olisi rakennustyömaata lähettyvillä
- Keskustelua Päämajan talosta – onko perustelua säilyttää vai puretaanko pois.
- Painopiste rakentamisessa lähivuosina Hyrylän vanhan keskustan puolella. Rykmentinpuisto
etenee tulevien vuosien ja vuosikymmenien aikana kunnan resurssien mukaan.
- Suunnitelmat tulevat käsittelyyn kuntakehityslautakunnassa: yleissuunnitelma työn alla.
- Jos seuraavat 10 vuotta Hyrylän vanhaan keskustaan 200 uutta asukasta/vuosi – iso muutos
– elävöittäminen – tapahtumia jne. syntyy.
- Neuvottelut keskusliikkeiden ja rakentajien kanssa jatkuvat.
- Viheralueiden merkitys sitä tärkeämpi mitä enemmän tiivistetään.
3. Kehittämisverkoston lausunto rakennusjärjestykseen
- Todettiin, että rakennusjärjestyksen suunnitelma on hyvä, ei tarkempaa lausuttavaa. Kaisa
Seuna tehnyt hyvää työtä.
4. Hyrylän alueen vihersuunnitelmat
- terveiset Viherillasta: Kunnanpuutarhurin kanssa pidettiin kirjastossa Viherilta. Pormestari
muistutti, että älkää keskittykö pelkästään puutarhanhoitoon, muitakin asioita pohdittavaksi. Keskusteltiin, että viherasioissa Hyrylän ydintiimissä vastuuhenkilöinä voisi toimia
Leena Joensuu Jokipuiston osalta ja Mari Korhonen Tuuliviirinpuiston kanssa.

-

Suuremmat suunnitelmat menevät lautakuntien kautta (annetaan lausuntoja), kehittämisverkostoilla pienempi kehittäminen, yhteistyössä miettiminen, mitä itse voidaan tehdä
puistojen kehittämiseksi. Yhteisömanageri on linkki virkamiesten suuntaan

5. Kehittämisverkoston toiminnan suunnittelua
- Keskusteltiin, että ensi vuonna voisi alkuvuodesta olla raivaustalkoot Tuuliviirinpuistossa ja
Jokipuisto. Yhteisömanageri suunnittelee kunnanpuutarhurin kanssa, palataan tarkempiin
päivämääriin.
- Keskusteltiin hankinnoista, toivotut penkit eivät vielä tänä vuonna hankintaan, mallia suunnitellaan kunnan tasolla. Penkit menee ensi vuodelle. Roskiksia voisi olla mahdollista hankkia jo tämän vuoden puolella.
- Tuuliviirinpuistoon omenapuita/kirsikkapuita voisi varata ensi vuodelle jo tämän vuoden
budjetista. Myös kukkakedon valmisteluun ehkä tehtävissä hankintoja tänä vuonna.
- Kortteliolohuone Kalliopohjantie 5:ssä on käynnistymässä, tulossa pieniä kahvituskuluja.
Liisa Rantalainen vastuuhenkilönä, mukana 4 muuta vapaaehtoista.
- Mikäli Hyrylään halutaan ns. joulutoria ja myyntikojuja, tulisi selvitystyö käynnistyä alkuvuodesta.
- Tapahtumista voisi yhteistyötä tehdä Meidän kaikkien Hyrylä yhdistyksen (Hyke) kanssa.
Saadaanko Sari Rinne esittelemään Hyke toimintaa?
- Suomen Luonnonsuojeluliitossa ja puistoasioissa myös tärkeä yhteistyökumppani Tiina Järvenkylä.
- Tämän vuoden puolella torin elävöitykseen voidaan tehdä hankintoja, Leena Joensuulta
vielä tarkempi listaus hankinnoista + kustannuksista.
6. Seuraavat kokoukset
- 30.11. kunnantalolla Tuusulanjärven alueen virkistyskäytön kehittäminen, toivottavasti
mahdollisimman moni Hyrylän ydintiimistä pääsisi paikalle.
- Tammikuulle suunnitteilla kaikkien kehittämisverkostojen ydintiimien kokous, jossa vaihdetaan kokemuksia ja parhaita käytänteitä. Hyrylän oma kokous voisi olla sen jälkeen, voidaan
saada hyviä vinkkejä muista verkostoista.
- Hankinnoista jne. käydään vielä sähköpostikeskustelu.
7. Kokouksen päätös
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10.
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