
 

 

 

 

 

 
Hyrylän palvelukeskus 

Kuntalasille suunnatun tilatarvekyselyn tulokset 
 

 

 

 

Kysely toteutettiin 4.-31.1.2021 surveypal-verkkosivulla.  
Kyselystä tiedotettiin kuntalaislehdessä, verkkosivuilla ja facebookissa.  
Kyselyyn vastasi 513 henkilöä. 



 

 

 

 

 

Yhteenveto palvelun tarpeellisuudesta palvelukeskukseen sijoitettuna. Kaaviossa on esitetty 

vastausten keskiarvotulos kunkin ehdotetun palvelun osalta. Ensimmäisessä kaaviossa on kunnan 

tuottamat palvelut ja toisessa kaaviossa muiden tahojen tuottamat palvelut. 
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Nuorisotila, nuorten kokoontumista ja vapaa-aikaa varten 

(1 = Ei tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä) 

 

 

Ohjaamo, nuorten neuvontapiste koskien mm. urasuunnittelua, työllistymistä, 

kouluttautumista, elämänhallintaa, hyvinvointia, sosiaalisia suhteita, asumista tai 

talouden hallintaa 

(1 = Ei tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä) 
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Työllisyyspalvelut 

(1 = Ei tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä) 

 

Edunvalvonta ja velkaneuvonta 

(1 = Ei tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä) 
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Kaikki vastaajat (KA:3.02, Hajonta:1.26) (Vastauksia:511)



 

 

 

 

 

Kunnan asuntopalvelut 

(1 = Ei tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä) 

 

Tapahtumien järjestämiseen tarvittavien laitteiden ja tarvikkeiden lainaaminen 

(1 = Ei tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä) 
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Kaikille avoin henkilöstöravintola 

(1 = Ei tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä) 

 

Julkista oleskelutilaa asukkaille 

(1 = Ei tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä) 
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2. Missä Hyrylän alueen nuorisotilojen tulisi mieluiten sijaita? 

 

2. Missä Hyrylän alueen nuorisotilojen tulisi mieluiten sijaita? - Jossain muualla 

keskusta-alueella, missä? (Kaikki vastaajat) 

 Voisiko Monion tiloja hyödyntää myös tähän? Jos ei niin sitten uudessa 

palvelukeskuksessa, kunhan nuorten palvelut ovat heidän helposti saatavilla. 

 Kirjaston voisi tulevana remonttikohteena liittää samaan palvelukeskukseen. Linja-

autoasema tulee pysyä nykyisellä paikalla 

 Mikkolan koulu, kun alakoulu on muuttanut pois 

 Koulujen yhteydessä/lähellä 

 Kodeissa 

 Urheilukeskus 

 Mac Donald lähellä 

 Vanhassa Teboilin rakennuksessa Hyrylän keskustassa kirjaston vastapäätä 

 Urkassa 

 Keskusta alueelka, rakennuksella ei niin väliä. 
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Kaikki vastaajat (KA:1.7, Hajonta:0.84) (Vastauksia:499)



 

 

 

 

 

 Monio, uimahalli, kylien keskustojen liepeillä(Riihikallio, Kellokoski, Jokela, Urheilukeskus) 

EI kauppakeskusten yhteyteen! 

 Keskustan alueella. 

 Vanhalla kunnantalolla 

 jossakin sopivassa paikassa 

 Mestalla 

 Nuoret itseään kannattaa kuulla asiassa 

 Nuorisotiloissa 

 Kasarmialueella 

 Keskeisellä paikalla, jonne nuorten helppo tulla menopelillä ja ilman. 

 Omassa nuorisotilassa 

 Kasarmialueella 

 Korjatkaa sellainen vanha tiilirakennus armeijan alueeltaan 

 Ei keskustassa, ei asutuksen vieressä jotta saavat metelöidä rauhassa 

 Monio 

 Varuskunnan alueella 

 Liikuntakeskuksessa tai sen lähistöllä 

 Oma rakennus sitä varten 

 Mestassa 

 Sellaisessa paikassa, jossa nuorisolla olisi mahdollista osallistua liikuntaharrastukseen, 

teatterin tekemiseen, musiikin tekemiseen, kuvaamataiteen tekemiseen, yhteiseen 

peliharrastukseen, ym. hyvinvointia tukevaan toimintaan hengailun lisäksi. Sopisiko Monio 

tähän?. 

 Useammassa paikassa hyvien kulkuyhteyksien päässä 

 Mesta 

 Nuorisotaloilla 



 

 

 

 

 

 Rykmentinpuiston alueella lähellä kouluja 

 Hyrrää vastapäätä, vanhan chicosin tiloissa tai lähellä liikenneympyrän pikaruokapaikkoja 

 Vanhan chicosin paikalla 

 Sopivassa vapaana olevassa tilassa 

 Urheilukeskus 

 Vanha nyt tyhjillään oleva kunnatalo. Eihän herran tähden se voi olla niin huonossa 

kunnossa, uudehko talo! 

 jos vanhaa kunnantaloa ei pureta niin nuoriso sinne, ei missään tapauksessa kirjastoon, 

siellä pitää voida asioida suht rauhallisessa ympäristössäo vanhassa kunnantalossa jonka 

voisi todellakin kunnostaa eikä purkaa. nuoret ja kulttuuria sinne on keskeisellä eisellä 

paikalla ja tapahtumia vois jö 

 tai jossain muualla keskustassa 

 Nykyisessä kunnantalossa 

 Mesta 

 Eikö se Mesta ollut ja on hyvä? 

 esi. vanha S-market (Auratum) 

 keskell'ä kaupunkia 

 Entisillä paikoilla, mutta henkilökuntaa voisi olla paikalla myös iltaisin 

 metsän reunassa, kaukana muusta asutuksesta 

 Käytetään vanhoja rakennuksia ja kunnostetaan ne. Vain henkilökunta puuttuu. 

 Mestan hävittäminen oli todella iso moka 

 Mesta 

 Birger Kingin vieressä mestalla. 

 Oma osiosna, rakennuksensa tai siipensä kokonaisuudessa. Mittakaavaltaan suuri 

kauppakeskusmainen kompleksi ei millään lailla sovi paikkaan ja miljööseen. Pieniin osiin 

massoittelu, ulkotilojen ja kasvillisuuden mukaan lomittaminen ja ihmisen kokoinen 

mittakaava ehdottomasti otettava huomioon kokonaisuudessa ja tilojen sijoittelussa. yhteys 

ulkotilaan ja sen mukaan ottaminen ja yhdistäminen toimintoihin. 



 

 

 

 

 

 Koulujen läheisyydessä 

 Jossain keskustan tyhjässä liiketilassa 

 Koulujen yhteydessä 

 Vanha paloasema 

 Toisella puolen kaupunkia jotta kauppojen alue pysyy rauhallisena 

 Monio 

 Mestalla 

 Monio, urheilukeskus 

 Jokaisessa palvelualueessa: Hyrylä, Kellokoski, Jokela 

 Uimahallin läheisyydessä, jossain vanhassa kasarmissa. Ei kauppojhen tai yritysten 

läisyydessä. 

 Riihikalliossa 

 Monio 

 gustavelundissa 

 Rykmentti 

 Miksei Mesta ole käytössä?! Se oli aikanaan loistava paikka. Diskoja viikonloppuisin ja 

viikolla iltaisin teineille tekemistä. Keskustassa ei ole nuorille mitään paikkaa ollut vuosiin. 

 Wanha kunnantalo 

 Ei ihan ison kaupan yhteydessä 

 Mestalla 

 Oma paikka kuten terttu, mesta 

 Monio 

 Oma tila erikseen,mutta lähellä muita 

 Mestalla 

 Nuoret tylkäävät omannäköisistä paikoista, jossa saa olla rennosti. Liian hienot tilat ei 

yleensä innosta 



 

 

 

 

 

 Ei ainakaan kirjastossa 

 Mesta tai jonkun koulun tiloissa tai tyhjään liikekeskukseen 

 Kirjaston yhteyteen olisi mielestäni luontevampi sijoittaa nämä 

 Varuskunnan alueells 

 Lähellä 

 Jossain palvelukeskusen läheisyydessä. Mahdollisimman hyvän tavoitettavuuden vuoksi 

kaikki nuorosoa tukevat toiminnot tulisi sijoittaa nuorisotilan yhteyteen tai sen välittömään 

läheisyyteen. 

 Kysymys ei ole missä, vaan aukioloajat. Mopoilla pääsee siirtymään kauppoihin 

hengailemaan ja kittaa energiajuomia, kun nukari menee kiinni. Laajentakaa siis nukarin 

aukoiloaikaa merkittävästi ja tästä hyötyy kaikki. 

 Siellä missä nuoret ovat. Nuoret kokoontuvat mielellään sine, missä on myös muita 

paikkoja hengailla sekä muita ihmisiä. Tila olisi hyvä sijoittaa kaupallisten toimijoiden ja 

kirjaston läheisyyteen. Eikä kauas, sillä 300m väärän suuntaan vähentää nuorten 

tavoittamatta nuorisotila. 

 Tyhjä ässä 

 Kauppakeskuksen yhteydessä 

 Kirkonkylän koululla 

 Ylipäätään tulee saada nuorisotila keskustaan. 

 Oma rakennuksensa, johon pääsee kätevästi mopoilla ja autolla. Ei syrjässä, ei liioin 

kauppakeskuksessa. 

 Mikä siinä Mestassa olikaan vialla? Miksei siellä? 

 Vanha nuorisotalo Mesta vaan käyttöön ja ohjelmaa, joka kiinnostaa 

 Kyllä niitä pitää olla useammassa paikkaa 

 Urheilukeskuksella tai vanhassa varuskunnassa 

 nykyisissä tiloissa 

 Uuden koulun yhteydessä 

 Keskustan lähistöllä, johon helpot kulkumahdollisuudet ja tilaa tehdä asioita 



 

 

 

 

 

 Kauppatiellä 

Viranomaisten asiointipiste, esim. poliisin lupahallinto, vero-, työ- ja 

elinkeinopalveluita 

(1 = Ei tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä) 

 

 

Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus KEUKE 

(1 = Ei tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä) 
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Kela 

(1 = Ei tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä) 

 

Etätyötila 

(1 = Ei tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä) 
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4. Miten haluat ensisijaisesti asioida kunnan palveluissa? 

 

4. Miten haluat ensisijaisesti asioida kunnan palveluissa? - Jotenkin muuten, miten? 

(Kaikki vastaajat) 

 Riippuu todella paljon siitä mikä palvelu kyseessä 

 Verkkopalvelun kautta 

 Monimuotoisesti 

 Tilanteen mukaan eri tavoin. 

 riippuu asiasta miten 

 Pohjoistuusulalaisena en tarvitse mitään noista. Mielestäni, kunnan tulisi siirtyä 

etätyöskentelyyn ja etä/videoasiointiin ja sen lisäksi tehdä konttorit myös Kellokoskelle ja 

Jokelaan. On niissä tiloja. Samoin kunnantalo ei missään nimessä tarvitse suuria uusia 

tiloja Prismataloon. Vanhan kunnantalon käyttö tulisi ottaa uuteen tarkasteluun. Mitä me 

täällä kylissä tarvittaisiin olisi sujuva liikenne vaikka kutsupohjainen, sinne keskuksiin. 

 Usean em. yhdistelmällä, hoidettavasta asiasta riippuen 

 Kaikki käy. 

 Eivät sulje toisiaan tilanteen mukaan 
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Kaikki vastaajat (KA:3.71, Hajonta:1.8) (Vastauksia:510)



 

 

 

 

 

 Riippuu täysin palvelusta 

 Mitä ne kunnan palvelut on? 

 Kaikki käy 

 Huono kysymys! Riippuu asiasta. Tuusinfo on ollut hyvä. Sinne on helppo poiketa 

pikkuasioissa, tai jos ei tiedä, keneen pitäisi olla yhteydessä. 

 Henkilökohtaisesti ja sähköpostilla tai vastaavalle mutkattomalla sähköisellä järjestelmällä. 

Myös puhelinyhteys olisi mahdollistettava. 

 Hybridi, tilanteen mukaan paikalla ja osan voisi hoitaa etänä. 

 Kaikkia em. vaihtoehtoja käyttäen tarvittaessa. 

 kaikki edellä mainitut tärkeitä. 

 Sähköisellä palvelusivustolla, vastaava kuin esim. OmaVero, nettipankit tai Trafin palvelut 

 Tilanteesta ja asiasta riippuen 

5. Mikä olisi sinulle arkisin paras ajankohta asioida kunnantalolla? 
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6. Miten usein arvioit asioivasi kunnantalolla? 

 

7. Miten arvioit saapuvasi kunnantalolle? 
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8. Tarvitsetko kokoontumistiloja? 

 

9. Kuinka monta henkilöä kokouksiin tai tilaisuuksiin useimmiten osallistuu? 
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10. Onko sinulla kokousten ja tilaisuuksien järjestämiseen liittyen muita toiveita 

(esim. tilat, laitteet, kalusteet, ravintola- ja kokouspalvelut)? (Kaikki vastaajat) 

 Mahdollisuus järjestää koulutustilaisuuksia ja myös juhlia. Eli muuntuvat tilat eri tarpeisiin ja 

kattava palveluatarjonta / yhteistyökumppanuudet. 

 Ravintolapalvelut ja hyvät laitteet äänentoiston ym. 

 Ei. 

 Tilat pitää olla muokattavissa perinteisistä kokouksista luento-tilaisuuksiin. AV-laitteet tulee 

olla asennettuna valmiiksi tiloihin sekä tarvittava määrä erilaisia liityntäjohtoja. Mielellään 

tulisi olla vähintään joku päivystävä neuvontanumero laitteiden vikatilanteita varten. 

Varaus"kirjan" yhteydessä voisi samalla varata myös tarjoilut, jos haluaa. Tila tulee olla 

myös pimennettävissä, jotta esitykset on helposti näytettävissä. 

 - 

 Liittyykö tämä miten kunnan ydintoimintoihin? Ei jatkoon. 

 Videotykki pc 

 Laitteet ja kalusteet 

 Ei ole kunnan tehtävä järjestää näitä - hotellit ja ravintola tarjoaa riittävästi. 

 Ravintolapalvelut 

 Ei 

 Ei 

 Järjestän normaalioloissa paljon kokouksia. Tilan vuokraaminen ja tarjoilujen hankkiminen 

henkilöstöravintolasta kunnantalolta tuskin tulisivat kyseeseen tilaisuuksia 

järjestäessämme. Esim. Krapi ja Gustavelund tarjoavat paremmat puitteet kokouksille. 

 Videotykki, wifi 

 Ei 

 Ei 

 Ei 

 Ei 

 Nettiyhteys ja näyttö 



 

 

 

 

 

 Keittiö, varasto, muunneltavuus, aukiolot 

 Hyvät tietokoneet, valkokangas ja tykki 

 Olisi mainiota, jos kokoustarjoilut saisi tilattua tai noudettua. 

 Ei 

 Asianmukaiset taidenäyttely/galleria tilat valaistuksineen ja galleriakiskoineen 

riipustukseen. 

 ei 

 Voisiko kokoustiloissa (jos auditorio-tyyppinen) järjestää iltaisin ja viikonloppuisin 

elokuvanäytöksiä? 

 Videotykki, valkokangas, aistiystävälliset. Ravintola/kahvio 

 Laitteet, kalusteet 

 Ei 

 Tykki tai vastaava, materiaalin näyttämiseen ja astiat ja kahvinkeitin sekä vedenkeitin 

tarjoiluun. 

 Voisiko tilaa käyttää myös juhlatilana? 

 Ei ole. 

 Ei ole 

 Kokoustiloja ja tilaisuuksiin tarvittavia tiloja on alueella jo liikaa. Ei lisää niitä. 

 av laitteet esim älytaulu, pöydät jotka järjesteltävissä erikokoisiin ryhmiin, 

kahvinkeittomahdollisuus esim. minikeittiö. 

 normi kokoustilavarustus ja kahvitusmahdollisuus 

 Ei 

 Kahviopalvelu 

 Kahvila/ravintolapalvelut, tilat, tavanomaiset kokouslaitteet 

 Äänentoisto 

 Mahdollisuus kahvinkeittoon yms pienen tarjoilun järjestämiseen omin voimin. Normaalit 

nyisin käytössä olevat atk-välineet 



 

 

 

 

 

 Kysymysasettelu kohta 8, mahdollisuus useampaan vaihtoehtoon. Tarve on päivällä , illalla 

ja välillä viikonloppuna.  Hyvä akustiikka, ei huminoita, valaistus, että ei häikäise, 

mahdollista himmentää valot. Laitteet, mahdollisuus kahvituksiin. Esteettömyys otettava 

hyvin huomioon. 

 Voi että. Hankkikaa niitä kokoustiloja myös muualta Tuusulasta. Kouluilta esimerkiksi. 

 Kokoustilan yhteydessä pikku keittiö, jossa voi keittää kahvit, peruslaitteet 

 Juhlatelttojen vuokraus, niihin taittuvia pöytiä ja tuoleja/penkkejä 

 Tuusulan Opisto 

 Tarvittaisiin galleriatilaa ja muutenkin pienimuotoisella (ja isommalle) esittävälle taiteelle 

 palvelukeskuksen keittiö sellaiseksi, että siellä voi toteutta ravintolapalvelut kokouksiin tai 

pieniin tapahtumiin 

 Normaalit kiinteät av-laitteet. Mahdollisuus hankkia kokoustarjoilut kohtuuhintaan. 

 Ei 

 Tilat tärkeitä 

 Ravintolapalveluita olisi hyvä olla. Valkokangas ja audiolaitteineen myös tarpeen. 

 Valmiit tilat ja laitteistus, yhteydet. Ravintola/lounas/kahvila/ tarjoilumahdollisuus. 

 Ei 

 videotykki 

pieni äänentoisto 

 Ei 

 Ei 

 ravintola palvelut 

 Alueella riittää kaupallisia toimijoita. Ei ole kunnan ydintoimintaa. 

 Tilat ja mahdollisuus hybridikokouksiin 

 Tilojen sopivuus liikunta/kuoron harjoitustiloiksi 

 Iso ovaali pöytä, nykyaikainen tekniikka heittää oma kone kiinni ja iso näyttö seinään 

koulutustilaisuuksia varten n 10-12 hengelle. Monipuolinen kahvi-/teeautomaatti, hyvä 

akustiikka ja valaistus. 



 

 

 

 

 

 soittohuone kirjastoon, en halua häiritä naapureita jatkuvasti 

 ei 

 Esityslaitteet. Pöydät ja tuolit. Kahviautomaatti. 

 Ei. Ei tarvita sellaista. 

 Olisi hienoa jos keskustasta löytyisi tila missä voisi järjestää konsertteja yms 

 Kahvi sämpylä, videotykki, netti, konfrenssi valmius. 

 videotykki, pöydät & tuolit 

 Hyvät tietotekniikkapalvelut, mahdolliset kahvittelumahdollisuudet. 

 Kahvitarjoilun mahdollistavat laitteet. 

 Toimivat av-laitteet tilassa. Ehkä joku liikuntatila myös 

 Ravitsemuspalvelut tietysti,hyvä digiyhteydet,lainattavä kokoustekniikkaa. 

 Mahdollisuus heijastaa omalta kannettavalta ruutu seinälle. Audiolaitteet, 

neuvottelupuhelin. 

 Nuorille virtuaali pelitila, kuten oodissa, netissä varataan tila käyttöön. Bänditila, studiotila 

valokuvaukseen kaikille. 

3 d tulostus mahdollisuus. Samantyylisiä palveluja kuin oodissa Helsingissä. 

 Ravintolapalvelut 

 hyvä jos saa ruokaa ja tarjottavaa tilattua. 

 En tarvitse työhön liittyvää kokoustilaa. Sen sijaan olisi hienoa jos kunnalla olisi tarjota 

edullisesti juhlatilaa esim. perhejuhlien järjestämiseen. Tosin juhlatilan tulisi olla viihtyisä ja 

viihtyisällä paikalla. Tuskin kukaan haluaa mitään häitä ja hautajaisia pitää 

ostoskeskuksessa. 

 Kunnon digi paövelut kslusteet ja ravintolapalvelut 

 Kunnaneläinlääkärille modernit ja siistit tilat! 

 Yhteisiä laitteita. Ravintolapalveluita. 

 Erilaisille järjestöilleurheilu- ja muille sosiaalisille ja yhteistä hyvää/toimintaa tuottaville 

ryhmille tarvittavat kokoontumistilat. 



 

 

 

 

 

 Riittävät työtilat ja kokoustekniikka, mahdollisuus kahviin ja pieneen tarjoiluun (esim pieni 

keittiönurkkaus käytössä), yksityisyyden mahdollisuus, esteettömyys, hyvät kulku 

mahdollisuudet 

 ravintola ja kokouspalvelu ovat tärkeitä 

 en tarvitse 

 Varattavissa tiloissa tulee olla tarvittavat laitteet sisältöjen jakamiseksi sekä langaton 

verkko, äänentoisto. Ravintolapalvelut helpottavat myös kokousten järjestämistä. 

Vaivaton tilan varaaminen sähköisen varauskalenterin kautta on hyvä. 

 Olisi hienoa, jos olisi mahdollisuus näyttää esityksiä isolta näytöltä oman koneen kautta. 

 Videotykki tai iso näyttö 

 Ravintolapalvelut 

 Perus kokoustarvikkeet. Esityksen heijastaminen näytölle. 

 - monikäyttöisissä tiloissa hyvä olla videotykki ja hyvät äänentoistolaitteet. 

Tarjoilutilausmahdollisuus plussaa. 

 ei ole. 

 Ei 

 Kokouspalvelut 

 Useampi varattava tila. Erikokoisia tiloja eri tarpeeseen. Itse tarvitsisin terapiatilaa. 

 Vähintään kahvitarjoilu 

 Videotykki, äänentoistolaitteet 

 Riippuen kokouksista 

 Perustarvikkeet, omatila, kahviatomaattikin riittäisi palveluksi 

 En osaa sanoa 

 Saunatilat, av-laitteet 

 Kunnan eläinlääkäreille kunnon tilat, joissa toiminnan edellyttämät laitteet! Ei mitään 

kokoustiloja, asioille pitäisi laittaa oikea tärkeysjärjestys. 

 ei 



 

 

 

 

 

 Ei 

 Vapaata tilaa, kirjastopalvelut, kokoustiloja laitteineen ja tarvittavine yhteyksineen, pieniä 

etätyöpisteitä tarvittavine yhteyksineen ja latauspisteineen, kahvilapalvelut, 

 Laitteet 

11. Haluatteko maksullisia aulavahtimestari- tai kokousisäntäpalveluita? Entä muita 

maksullisia palveluita? (Kaikki vastaajat) 

 Tarvittaessa kyllä. 

 Ei 

 En osaa sanoa. 

 Päivystävä huoltomies AV-laitteille olisi hyvä. Isommissa tilaisuuksissa voisi olla tarvetta 

myös kokousisännille tms. 

 En 

 No huhhu, nyt on lähtenyt laukalle. 

 Ei 

 En 

 Ei 

 En 

 kyllä 

 Ei maksuja, verojen pitää kattaa palvelut. 

 Ei 

 En 

 En tarvitse. 

 Ei 

 Ei 

 Aulavahtimestari ja kokousemäntä/isäntäpalvelut 

 Ei 



 

 

 

 

 

 Ei 

 Ei 

 Aulavahtimestaripalvelu ilman muuta käyttäjien turvallisuuden tunnetta ja sitä kautta 

viihtyvyyttä lisäämään. 

 Ei 

 en 

 Narikka, conftence palvelut 

 ei maksullisia, ilmaisia 

 Esimerkiksi kokoustarjoilut 

 En 

 En tiettävästi. 

 Mikäli tila toimisi myös juhlatilana, niin joillekin maksullisille saattaisi olla kysyntää 

 En 

 En 

 Ei. Turhaa verorahojen käyttöä koska muodolliset maksut eivät tulisi koskaan kattamaan 

henkilöstö ym. kustannuksia. 

 aulavahtimestari tms. on ihan kiva, kuten vanhalla kunnantalolla. 

 Opastus, avaimet ja posti yms ehkä maksullinen kopiointipalvelu tms. Tähän sopisi 

varmaan jonkinlainen aulapalvelu 

 Ei 

 En 

 Kyllä. Kopiointipalvelu. 

 Mikäli tiloihin pääsee kätevästi ilman aulavahtimestaria (esim. koodilukko), niin muille 

palveluille ei tarvetta. 

 ei tarvitse 

 ei 



 

 

 

 

 

 Yleensäkin, kunnalla kunnantalolla hyvä olla aulavahtimestari. Aina on jotain kysyttävää tai 

kaipaa ”fixausta”. Yleensäkin TURVALLISUUS. 

 En käsitä kysymystä . Kouluilla tietenkin pitäisi olla päiväaikaan vahtimestari, samoin ilta-

aikaan jos on iltatoimintaa. Pienemmissä kylissä ei tarvita. Avaimet riittää. 

 ei 

 Elokuvateatteri ja konserttikeskus "taidehalli". Mieluusti maksuttomana. 

 ravintolapalveluita 

 aulavahti/talkkaru pitää olla 

 Ei maksullisia. 

 Ei 

 En 

 En. 

 Vessoja riittävästi riittävillä varusteilla jäilman maksua. 

 Ei 

 En 

 Emme tarvitse 

 En 

 Mahdollisesti 

 En 

 Ei 

 Ei. 

 Ei. 

 Ei maksua 

 En 

 Kaikki koulutuspalvelut ja niihin liittyvät palvelut maksullisiksi. Omakustanteisesti voi 

hankkia tarvitsemiaan lisäpalveluja jokainen itse. 



 

 

 

 

 

 Ei 

 Olisi hyvä jos pystyisi tilaamaan kahvitarjoilut tarvittaessa. Ei muuta tarvita 

 Ei 

 En 

 kyllä. asiat hoituvat, kun olisi luotettava ammattilainen, jonka avulla järjestää tilaisuuksia ja 

kokouksia. 

 Ei 

 Riippuu tilaisuudesta 

 Ei 

 Kts. edellinen vastaus - tilojen käytöstä voidaan kerätä kohtuullinen käyttömaksu. 

 Tarjoilut, jos ei onnistu omien hankkiminen/tuominen 

 en tarvitse 

 Ei 

 Ei 

 Ei 

 Kyllä 

 Ei 

 En osaa sanoa 

 en. 

 Ei 

 En tiedä. Koko rakennus ei kuulu ydinkeskustaan. 

 Ei 

 Ei 

 Ei 

 Ei tarvwtta 



 

 

 

 

 

 Ei tarvetta 

 Kyllä 

 En 

 En 

 ei 

 En 

 Etäpalveluna ohjeistus laitteiden käyttöön, jos kunnollisia ohjeita ei ole tilassa näkyvillä. 

 Vahtimestari 

12. Mitä muita kuin kokoustiloja tarvitaan? (Kaikki vastaajat) 

 Etätyötila / tsto, Kahvio / Ravintola 

 Ruokaravintola, S-ryhmän ravintolat sopivat monen perheen budjettiin ja sinne voi poiketa 

arkenakin ilman erityistä pukeutumista juhlavammin. Chicosin päätyttyä täältä on selkeästi 

puuttunut tällainen ruokaravintola ja sitä on paljon kaivattu. 

 Lapsille ja nuorille harraste- ja kokoontumistiloja (esim. keilarata, sillä nykyinen on liian 

kaukana ja syrjässä) keskeisen paikan vuoksi, sillä nuoret pääsevät parhaiten paikalle 

julkisilla. Parkkitilat maan alle kuten muuallakin jo pitkään, jottei katutason maisemointi 

koostu asfaltista ja autoista. Linja-autoasema huonosti liikkuvien, perheiden, lasten ja 

nuorten vuoksi oltava entisellä paikallaan!! 

 Yhteisiä kokoontumistiloja ja näyttelytiloja 

 Keittiö käyttöön (kahvin keitto yms.) 

 Kunnan puolesta ei edes kokoustiloja, ammattitaitoisia kunnan virkamiehiä miettimään 

miten kunnan ydin palvelut voidaan toteuttaa ilman, byrokratiaa ja mielivaltaa. 

 Asiakaspalvelupisteitä eri toimialueiden yhteyteen 

 Elokuvateatteri esimerkiksi, jotakin että voi viettää perheen kanssa yhdessä aikaa 

lähtemättä aina naapurikuntiin. 

 Juhlatila,jota voisi vuokrata. 

 Hyvät ja monipuoliset nuorisotilat. 

 Ravintoloita 



 

 

 

 

 

 Tori 

 Ei niitä tarvita 

 Etäyhteyksiä hyödyntämällä ei tarvita paljon (kokous)tilaa 

 Oleskelutilat 

 Ravintolapalveluita. Tuusulassa on surkea tilanne varsinkin kahvilapalveluiden osalta. 

Voisiko täällä olla ei vain ravintola, vaan food court, josta voisi vuokrata pisteen myös pop 

up ravintolalle? 

 Parkkipaikkoja 

 Ei tarvita edes kokoustiloja 

 Avoin oleskelu- ja kohtaamistila, kahvilatoimintaa 

 Näyttelytilat esim. tauluille ym. 

 Näyttelytila tai galleria, ilmainen tuusulalaisille taiteilijoille. Kulttuuri/taide kunta edellyttää 

tätä, kuten kunnan uusi logokin. 

 Kokoontumistiloja kuntalaisille. 

 Auditorio, olohuone, biljardipöytä 

 Näyttelytilaa, elokuvatilaa 

 Linja-autoasema 

 Vapaamuotoinen kokoontumisia, jossa sohvia yms. 

 Juhlatiloja 

 Yhteisiä tiloja asukkaille. Esim. Tampereen Tullintorilla oleva irti maasta kiipeIlykeskus on 

oiva esimerkki julkisen tilan mielekkäästä käytöstä. Ravintoloita tarvitaan keskustaan myös 

reilusti lisää. Tuokaa keskukseen ravintolamaailma, jossa voi istua iltaa. Kannattaa 

benchmarkata edelleen tampereen periskooppi ravintola, joka on ratinan kauppakeskuksen 

/palvelukeskuksen yhteydessä. Eli palvelukeskuksen torniosaan ravintola/ tai pari, sekä 

kattoterassi kahvilatoimintaan. Eli ottakaa osa palvelukeskuksen katosta käyttöön. 

 auditorio tai vastaava, jossa penkit nousevat.  voisi olla valkokangas ja tehokas 4k 

videotykki tai vastaava.  Voisiko tällainen toimia myös valtuuston  ym. kokouksiin. Voisi olla 

myös mikit ja äänestusmahdollisuus. ja edessä puheenjohtajapöydät ym. voisi toimia myös 

yhdistyksille ja muille 



 

 

 

 

 

 auditorion tapainen kokoontumistila, kuten Gustavelundissa 

 Elokuvat? 

 Sisäinen yhteys kirjastoon. 

Kyläkohtainen säilytystila (näppäinlukko) johonkin pienempään kokoustilaan, jossa 

kyläläiset voivat järjestää omia kokouksiaan (varauslista). Päätelaite ja pääsy kunnan 

verkkopalveluihin. 

 Kahvila 

 Vuokratiloja juhliin 

 tila myös isommille koontumisille, ei välttämättä palvelukeskuksessa 

 Liiketiloja pienille yksityisyrittäjille ja toiminimellä toimijoille!! Itse olen terapeutti ja haaveilen 

pienestä edullisesta 1h+wc tai 2h+wc toimitilasta tulevassa uudessa keskuksessa. 

 Tila, tilat, jossa voi pienmuotoisia tilaisuuksiä järjestää. Kahvion pitomahdollisuus 😋 

 Kuvittelin, että kysytään, tarvitaanko Prismaa ja linja-autoterminaalia. Alan taipua 

näkemykseen, että kunnantalon toimintojen siirtäminen Prisman yhteyteen ei ole tarpeen, 

koska tuntuu, että sillä vaan houkutellaan Prismaa paikalle. Kirjastoa eikä mitään vielä 

käyttökelpoista rakennusta ei tule purkaa. Vaikka vielä 5 v. sitten olin Prisman kannalla, nyt 

koronan jälkeen ja nähtyäni miten suunniteltu talo on leveä, pitkä ja matala, alan 

kyseenalaistaa koko hanketta. Vanha kunnantalo ja entinen S-market jotenkin toiminnallisia 

ja silmää miellyttäviä. En myöskään ole ihastunut siihen, että HSL:n. isot ja pitkät bussit 

kulkevat ahtaissa ylä- ja alamäissä sinne, mihin nyt kulkevat. 

 Tuusinfo, neuvonta, äänestyspaikka kun on vaalit, aulagalleria harrastelijataiteilijoille 

 Taloyhtiöille ja omakoti/OKT asukkaille oma alue. Järvenrannalle katoksia. Kunnollisia 

pyörätelineitä (rungosta kiinnitettäviä) julkisten ym. kauppojen edustoille. 

HSL palvelupiste. Huom! suora linja Helsinkiin, ei vaihtoja. Ennen 40min nyt 1h 30min. Yli 

30 v. työmatkakokemus. Kerava ja Järvenpää vetää asukkaita. Molemmista hyvä yhteys 

Helsinkiin. 

 Tiloja pitää esim. syntymäpäivävastaanottoa, galleriatiloja, esittävän taiteen tiloja 

 Sotepalveluita tarvitaan keskustaan!! 

 Palvelupiste mistä voisi kysyä apua mitä ihmeellisimpiin asioihin esim,. iäkkäiden 

digipalveluihin, hekemuksiin jne. 

Tuusulasta tulisi ehdottomasti olla suora linja-auto yhteys Hyvinkään sairaalaan ja takaisin. 

Kävin kokeissa tammikuussa ja 5 h 30 min meni ja vaihdot sujuivat melko mallikkaasti 



 

 

 

 

 

 Tuusinto myös Jokelaan ja Kellokoskelle! 

 Lounasravintola. 

 Pienempiä työ/puhelutiloja/pikapalaveritiloja. 

 Vessoja. 

 Kunnon ravintola olisi hyvä esim joku ketju ei mikään pikaruokapaikka, mutta itse 

kannattaisi esim ravintola katua tai jotain. Mutta ei enempää perus pizeerioita jotai luksusta 

 Näyttelytilat 

"Tapahtumatori" 

 Ravintola, joka on iltaisin auki ja josta saa muutakin kuin pizzaa ja hampurilaisia. Aikuisten 

nautiskelu ravintola. 

 Kahvila kaikille avoin 

 Yhteisiä kokoontumis- ja monitoimitiloja joissa voidaan toteuttaa myös erilaisia aktiviteetteja 

ja tapahtumatoimintaa. 

 soittohuone, pieni tila johon voi tulla harjoittelemaan max 1-2h kerralla 

 ei muuta, eikä edes niitä 

 Nuorille ja ikäihmisille kokoontumistiloja. Linja-autoasema nykysijainnillaan, jotta myös 

huonommin liikkuvat kokousosallistujat pääsevät sujuvasti kokoustiloihin. 

 Konsertti- ja esiintymistila vapaan kentän taiteilijoille. 

 Biljardi. 

 Konserttisali 

 Etätyö koppeja/loosseja 

 konserttisali, auditorio tai iso kokoustila, jota voi muokata pienemmistä isommaksi. 

 Ikäihmisten kuntosali ja liikuntatila. Ns. terveiden Ikäihmisten yhteisötila 

 Kotitalous tila/ vuokratila ruuan valmistusta varten tai yhteistä kokousta varten keittiö johon 

kokoonnutaan ystävien kanssa. Oodissa samanlainen tila.vipkra kohtuullinen että kaikki voi 

vuokrata tilaa. 

 En tajua miksi tehtäisiin iso rakennus täynnä kokoustiloja, tällöin koko rakennus jäisi 

käyttämättä. Sinne pitää ehdottomasti saada esim. kampaaja, pizzeria, terveystalo, minigolf 

tai esim. pöytäpingis-keskus jne. tuodakseen elämää rakennukseen. 



 

 

 

 

 

 vauvoille ja lapsille sopivia kerhotiloja. 

 Tämä palvelukeskus on ajatuksena hyvä, mutta nyt suunniteltu toteutus on täysin 

epäonnistunut. Hyrylä ja ns. Tuusulan keskusta tulisi pitää rakennuskannaltaan suht 

pienenä ja yleisilmeeltään säilyttää vanhojen punatiilirakennusten kanssa yhteensopivana. 

Palvelukeskuskokonaisuuden voi toteuttaa myös siten, että palvelut sijaitsevat lähekkäin 

vaikka ovatkin eri rakennuksissa kun rakennusten välille tehdään katettu kävelykuja tms. 

ratkaisu. 

Nyt suunniteltu aivan järkyttävän kokonainen rakennus pilaa peruuttamattomasti koko 

Hyrylän. Se on mittasuhteiltaan totaalisen väärä. Lisäksi haluaisin kuulla haluavatko 

hyryläläiset oikeasti tänne jonkun Prisman? En ymmärrä tätä vouhotusta kun katselee 

ympärilleen täällä on jo nyt tyhjää liiketilaa. Ei kannata luoda järkyttävää liikennerallia ihan 

keskelle kylää - varsinkin kun samaan aikaan tuohon pääraitille on rakennettu ja rakentuu 

lisää kerrostaloja. Nyt viimeistään pitää pysäyttää tiettyjen maanomistajien käskyvalta 

kaavoitukseen ja omien tulojen maksimointi ohjaavana tekijänä mitä täällä tehdään. 

Uskomatonta, että vielä 2020-luvulla tällaista voi tapahtua. Mikäli palvelukeskus rakentuu 

näin minä muutan täältä pois ja samaa ajattelee lukuisat tuttavani. Voitte sitten ottaa tilalle 

jotain sossun asiakkaita niihin kerrostaloslummeihin. 

 Kunnon konsertti ja teatteri tila 

 Näyttelytilaa. Tällä hetkellä tilanne on surkea! 

Auditorio tai vastaava tila. 

 Nykyisen urhelukeskuksen ja sen lähimaaston (entiset varuskunta-alueen) metsät tulisi 

säilyttää kuntalaisten ulkoilukäytössä (kävely, hiihto ja vastaavat toiminnot). Tämä ei liity 

suoraan palvelukeskuksen toimintaan, mutta on tärkeää huomioida kuntakeskuksen 

suunnittelussa. 

 Kuntalaisten kohtaamiseen, hyvinvointikursseja varten joita järjestän työkseni 

 Juhlatilat, mahdollisuus yksityiskäyttöön, koulutustiloja. 

Kunnan eläinlääkärin tiloja EI SAA UNOHTAA! Ne tulee löytyä ja samalla päivittää 

nykyaikaan esim röntgenlaitteet 

 en tarvitse 

 Yleisiä kokoontumis-/kohtaamistiloja olisi hyvä olla. 

Nuorille oma tila/paikka olisi erittäin tärkeä saada keskustaan. 

 Sisäjuoksurata mielellään 400m mutta 200m käy jos ei tila riitä 

 Kunnolliset ja kattavat kunnaneläinlääkäripalvelut. Tuusulassa on todella hyvät kunnan 

eläinlääkärit. Heille, ja uskollisille asiakkaille, olisi todella tärkeää, että palvelut olisi helposti 

saatavilla ja heiltä löytyisi myös röntgenlaitteet. 



 

 

 

 

 

 Yksilötyöskentelytiloja ns. puhelinkoppeja 

 Ei konoustiloja mutta kirjakauppa ja kultasepän liike . Liikkeitä joita Tuusulassaei ole 

 Pienimuotoisille esiintymiselle tilat (musiikki, teatteri jne.). 

 Kunnan eläinlääkärille uudet tilat! Erinomaista palvelua, mahtava henkilökunta. Nykyiset 

tilat liian pienet. Röntgen puuttuu, eläinlääkäreiden koko ammattitaito ei pääse käyttöön 

täydellä potentiaalilla koska työvälineet ovat puutteelliset. Lemmikkien määrä ei varmasti 

vähene ja ovat yhä tärkeämpiä virikkeiden antajia kun kontaktit toisiin ihmisiin ovat yhä 

rajallisempia ja harrastetoiminta jne. vaikeaa. Tulevaisuuden pandemia tilannetta toki 

vaikea ennustaa, mutta nyt on vuosi kulunut tämänkin tilanteen kanssa. Nyt hankitut 

lemmikit ovat omistajillaan parhaimmillaan yli 10 vuotta. Rahaa kuluu kunnassa varmasti 

turhempaankin. 

 Nuoriso toimintaa ja työpajoja, vuokrattavia harraste tiloja esim tuusulan opiston kursseille 

 Kunnaneläinlääkärit tarvitsevat kunnon tilat. Ajanmukaiset ja modernit laitteet, röntgenit, 

ultrat, labrat jne. 

 Hyrylän keskustaan ei kuulu laatikkomainen hypermarketti kuten Keravalla ja 

Järvenpäässä. Tuo mukanaan nuorison maleksimista alueella. 

 Pieni erillinen keittiötila omien kokoustarjoilujen tekemiseen. 

 Yksityishenkilöille jokin vuokrattava juhlatila, esim sauna ja oleskelutila 

 Linja-autoasema säilytettävä mahdollisimman lähellä, jotta tuleva keskus olisi kaikkien 

helppo saavuttaa 

 Kunnaneläinlääkärille tilat 

 Sosiaalitilat kokouksiin. 

 Elokuvateatteri ja näyttelytilaa 

 Kahvila, ruokapaikka 

 Biljardisali, keilahalli, tekojäärata 

 Ei yhtikäs mitään 

 Tuleehan linja-autoasema tähän yhteyteen eikä asuntomessualueen lähelle? Ehdottomasti 

keskustaan 

 Ei tarvita uutta kunnantaloa, nykyinen väistötila pysyväksi ja rahat laadukkaaseen 

puhelinpalveluun klo 8-19 arkipäivisin. Kunnantalo ei palvele Pohjois-Tuusulaa mitenkään. 



 

 

 

 

 

 Auditorio 

 Oleskelutiloja, joissa voi vapaasti tavata, istahtaa alas vaikka kupposen äärelle ja olla. 

Kirjaston olisi hyvä olla osa palvelukeskusta. 

13. Jos haluat osallistua etätyöpajaan ja keskustella palvelukeskuksen 

tilasuunnittelusta, jätä sähköpostiosoitteesi Teams-kokouksen kutsulinkin 

lähettämistä varten. (Kaikki vastaajat) 

 21 vastaajaa jätti yhteystiedon. Lisäksi jätettiin kommentit: 

 Luen tämän valitettavasti niin," jos haluat olla keksimässä muille lisää maksettavaa jätä 

yhteystietosi." 

 Kauppoja 

 Kommenttini tilan käyttämisestä, massoittelusta ja ympäristön/ viihtyvyyden 

huomioimisesta kirjoitinkin aiemmin nuorisotilojen kohtaan. Valtava massa pienessä 

keskuksessa on todella epäonnistunut ajatus jok aei ota ympäristöä huomioon lainkaan. 

Näin suuri kyhtenäinen kokonaisuus katkaisee kokonaan tilojen yhteyden ympäristöön 

ja alueen huonontaa viihtyvyyttä. Kylan kaupunkikuva ja elävyys laskee entisestään. 

Kokonaisuudessa pitäisi paljon enemmän ottaa yhteyttä ulkotilaan, jakaa massaa ja 

tilaa alueelle ja tehdä mielenkiinotisti tiloja ja piha-alueita. Pelkät korkeatmuuri tja seinät 

tekevät keskustasta elottoman ja rakennuskesta bunkkerin, kuten suuremmissa 

kaupungeissa ostoskeskukset jo ovat. Tehdään erilaista ja hyvää, toimivaa ja 

viihtyisyyttä lisäävää, kaupunkia elävöittävää esimerkkiä! Ei toista Espoonkeskusta 

meille! 

 Ilmaisen vain tässä mielipiteeni asianomaisille - en tiedä, onko se mahdollista muualla 

paitsi netin yleisillä keskustelusivuilla -, että kyseinen rakennuskompleksi on aivan liian 

suuri tähän paikkaan. Se on liian suuri suhteessa ympäristöön eli siis visuaalisesti ja on 

ristiriidassa Hyrylän (Tuusulan) viherympäristöilmeen kanssa. Ennen kaikkea se on 

kuitenkin liian suuri sen tälle alueelle tuomiensa liikennevirtojen kannalta. Kaikki tiet 

johtavat ... paitsi Roomaan... tähän Hyrylän suureen liikekeskukseen ja 

palvelukeskukseen. Tuusula on autoliikennekunta eli täällä liikutaan pääsääntöisesti 

autoilla. Lähialueen tiet eivät ole mitoitetut tällaista yhteen paikkaan suuntautuvaa 

liikennemäärää varten - esimerkkinä länsisuunta, joka kerää erittäin suuren ja 

lisääntyvän käyttäjämäärän kulkemaan Koskenmäen jo nyt ruuhka-aikoina tukkeutuvan 

notkon kautta. Se että autot saadaan pysäköityä mahdollisiin parkkihalleihin ei ratkaise 

liikenteen ongelmaa, se vain lisää sitä. - Pahoittelen, että olen näin pessimistinen. 

Nähdäkseni asian tästä puolesta ei ole keskusteltu paljoakaan. Kyse on siitä, että 

samojen seinien sisään tässä maastokohdassa ei voi menestyksellisesti sijoittaa sekä 

isoa kauppakeskusta että palvelukeskusta. Tuloksena on eräänlainen ahdistava 



 

 

 

 

 

pullistuma. 

 

 Keskustaan ei tule rakentaa automarkettia. Sellainen voisi sijaita 45 tien varressa. Koko 

tie on vailla palveluita ja liikennettä on. Myöskin asukkaita, joille Hyrylän palvelut ovat 

kaukana. 

 Torilla järjestettiin markkinoita ja muita tapahtumia ulkoilmassa. Toivottavasti nämä ei 

nyt jää pois jos ei ole enää toria? 

 Älkää pilatko Hyrylän keskustaa tällä todella rumannäköisellä dinosaurusrakennuksella, 

tehkää vaikka viihtyisä puisto tilalle. Te Tuusulan päättäjät olette nöyrtynyt rahan 

vallalle ja N.N. kumppaneineen pilkistelee ja nyökkäilee vaan vaan kauppaketjun herrat 

sanoo mitä tehdään. Lopettakaa pokkailu ja tehkää niinkuin suurin osa kuntalaisista 

haluaa 

 

 

 


