
HELLE LAURI, PRIJUUTIN Y-TONTIN SUUNNITTELUVARAUS 
 
Kuntakehityslautakunta § 96  8.6.2016 
 
Kkl § 96/8.6.2016 Prijuutin alueen asemakaavamuutos on tullut vireille 3.9.2014. Asemakaa-

vamuutoksen tavoitteena on ratkaista Prijuutin rakennuksen säilyttäminen ja 
toisaalta tutkia mahdollisuuksia täydennysrakentaa Tuusulanvälylän varren 
aluetta. Asemakaava on ollut luonnosvaiheessa loppuvuodesta 2014, jolloin 
laadittiin neljä vaihtoehtoista kaavaluonnosta. Siitä saakka kaavaprosessi on 
ollut pysähtyneenä, kun kaava-alueella on laadittu erilaisia selvityksiä sekä 
pohdittu ja haettu rakennukselle mahdollista kunnostajaa.  
 
Prijuutti sijaitsee kunnan omistamalla Y-tontilla, joka on kooltaan noin 3300 
m2. Rakennusoikeutta on 0,20 mukaan noin 660 k-m2. Prijuutin rakennus on 
kerrosalaltaan n. 180 k-m2. Rakennus on ollut viime vuodet tyhjillään ja se 
on kunnoltaan huono, mutta korjauskelpoinen. Prijuutti on yksi Hyrylän 
vanhimmista rakennuksista ja sillä on kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kun-
nostettuna potentiaalia vetovoimatekijänä.  
 
Keväällä 2016 haettiin mm. sosiaalisen median kautta toimijaa Prijuuttiin ja 
saatiin useita yhteydenottoja. Prijuuttiin on esitetty taiteilijoiden tiloja, työt-
tömien työhuonetta ja vanhojen rakennustarvikkeiden kauppaa ja perinnera-
kentamiskeskusta sekä pyöräilykahvilaa. Tavoitteena on eri toimintojen ja 
toimijoiden yhteensovittaminen kyseisellä alueella sekä erilaisten yhteistyö-
tahojen ja rahoituksen tarkempi suunnittelu, mikä edellyttää selvitystyötä ja 
suunnittelua.  
 
Lauri Helle on jättänyt kuntaan esityksen suunnitteluvarauksesta perustetta-
van yhdistyksen lukuun Prijuutin Y-tontille 31.1.2017 saakka. Suunnittelu-
varauksen voimassaoloaikana toimijoilla on mahdollisuus hankekehitykseen 
sekä hankkeen konkreettisempaan toteutussuunnitteluun sekä rahoitusmallin 
etsimiseen. Eri osapuolten ja toimijoiden tarkoituksena on valmistella va-
rausaikana yhteinen toteuttamiskelpoinen hanke rahoituksineen. Lähtökohta-
na toiminnalle on vanhojen rakennustarvikkeiden ja perinnerakentamisen 
keskus, jonne voisi oppilaitos/työllisyysyhteistyönä siirtää muita vanhoja ra-
kennuksia muodostaen niistä elävää yhteisöllistä pihapiiriä.  
 
Lisätietoja: kaavasuunnittelija Jaana Pohjola 040 314 3521 

 
 

Ehdotus  
kp Kuntakehityslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhalli-

tus päättää 
 

– myöntää suunnitteluvarauksen perustettavalle yhdistykselle 
31.1.2017 saakka ja  

 
– että Tuusulan kunta ei neuvottele ko. tontin myymisestä kol-

mannelle osapuolelle suunnitteluvarauksen voimassaoloaikana 
 
Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää 

   



– tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta ko-
kouksessa. 

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.  
 
 __________  
 

Khall § 247/20.6.2016 Liite nro %%%004  
 
Ehdotus  
Kkj Kunnanhallitus päättää 

 
– myöntää suunnitteluvarauksen perustettavalle yhdistykselle 

31.1.2017 saakka 
 
– että Tuusulan kunta ei neuvottele ko. tontin myymisestä kol-

mannelle osapuolelle suunnitteluvarauksen voimassaoloaikana 
 
 

ote 
Kuntakehityslautakunta 
Helle Lauri 


