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TUUSULAN KUNTA 

Jokelan kehittämistoimikunta   Pöytäkirja  

     18.11.2009 

 

 

 

 

JOKELAN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 9/2009 

 

 

Aika Torstai 10.11.2009 klo 18.30 

Paikka Jokela-talo 

 

Osanottajat  

 

Toimikunta Tapio Tammilehto, puh. joht. 

 Matti Harjumäki 

 Tiina Hiitola  

 Maarit Kankimäki 

 Tarja Kärkkäinen 

 Reijo Laitila 

 Katri Lindqvist  

 Marika Mäkelä 

 Markku Ranta-aho 

 Erja Sarenius-Salmenkivi, klo 18.52 alk.  

 Esko Valonen  

 

Sihteeri: Antti Heikkilä 

 

Kutsutut Liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso 

 

 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

 

Puheenjohtajan ollessa estynyt saapumaan paikalle kehittämistoimikunnan varapu-

heenjohtaja Marika Mäkelä toimi kokouksen puheenjohtajana. Puheenjohtaja avasi 

kokouksen.  

 

 

2. TUUSULAN PALVELULIIKENNESUUNNITELMA 

 

Liikenneinsinööri Jukka-Matti Laakso esitteli Tuusulan palveluliikennesuunnitelmaa. 

 

Tuusulan kunta laatii suunnitelmaa palveluliikennejärjestelmästä, jonka on kaavailtu 

korvaavan SAMPO-liikenteen Tuusulassa vuoden 2010 aikana. Tuusulan palveluliiken-

nesuunnitelma on ollut lausuntopyyntövaiheessa. Myös kuntalaiset ja muut kiinnostu-

neet ovat voineet tutustua suunnitelmaan Tuusulan internet-sivuilla ja antaa siitä pa-

lautetta sähköisen kyselyn kautta 30.10.2009 saakka.  

 

Nykyinen Tuusulan ja Järvenpään SAMPO-liikennesopimus päättyy vuoden 2010 lo-

pussa. Korvaavan järjestelmän suunnitteluun on kuitenkin lähdetty nyt, koska kunta-

talouden kiristyminen on ohjannut selvittämään mahdollisuutta aikaistaa SAMPO:a 

edullisemman järjestelmän käyttöönottoa. Järvenpään kaupunki on puolestaan selvit-

tänyt omaa palveluliikennejärjestelmäänsä jo aiemmin tänä vuonna Järvenpään jouk-

koliikennesuunnitelmassa 2009. Suunnitelmassa esitetään Järvenpään irtautumista 

SAMPO-liikenteestä jo vuoden 2009 lopussa.  

 

Tuusulan palveluliikennesuunnitelma on ollut lausuntopyyntövaiheessa. Suunnitel-

masta on pyydetty lausunnot kasvatus- ja koulutuslautakunnalta, nuorisolautakunnal-
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ta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta, ikäihmisten neuvostolta, lapsi- ja perheasiain-

neuvostolta, vammaisneuvostolta sekä Hyrylän, Jokelan, Kellokosken ja Riihikallion 

kehittämistoimikunnilta. Suunnitelmasta on pyydetty lausunto myös Järvenpään kau-

pungilta.  

 

Kuntalaiset ja muut kiinnostuneet ovat voineet tutustua suunnitelmaan internetissä 

sekä antaa siitä palautetta 21.9.2009 avatun kyselyn kautta. Vastausten toivotaan 

antavan hyödyllistä ja ajankohtaista tietoa palveluliikennesuunnitelman viimeistelyyn 

sekä yleisemmin paikallisen joukkoliikenteen suunnitteluun. 

 

Jokelan kehittämistoimikunnan lausunto  

 

Osallistujat toivat keskustelussa esille mm. seuraavia asioita, jotka muodostavat Jo-

kelan kehittämistoimikunnan lausunnon Tuusulan palveluliikennesuunnitelmasta. 

 

- Palveluliikenteeseen on kehitettävä vaihtolippujärjestelmä 

- Palveluliikenteen on mahdollistettava kaikkien kunnan järjestämien palveluiden 

  saatavuus 

- Systeemin on oltava joustava, sitä tulee voida kehittää käyttökokemusten 

  perusteella 

- Palvelusta ja sen käyttömahdollisuuksista on tiedotettava tehokkaasti 

- Palveluliikenteen on palveltava koulu- ja työmatkaliikennettä 

- Palveluliikenteen on mahdollistettava myös iltakäyttö esim. harrastematkoille.  

  Ilta-aikaan toimiva joukkoliikenne on merkittävä asumisen laatutekijä. 

 

Päätös: Merkittiin kuultu esittely tiedoksi. Keskustelussa esitetyt mielipiteet kirjataan pöytä-

kirjaan Jokelan kehittämistoimikunnan lausuntona Tuusulan palveluliikennesuunni-

telmasta. 

 

 

 3. MUUT LIIKENNEASIAT 

 

Kehittämistoimikunnan jäsenet toivat esille ajatuksiaan Jokelan liikenneasioiden pa-

rantamiseksi. 

 

R-kioskin parkkipaikat 

 R-kioskin edessä olevat parkkipaikat tulee muuttaa aikarajoitteisiksi (1h).  

 

S-Marketin liittymän ja Jokelantien risteys 

 S-Marketin liittymän ja Jokelantien risteykseen tulee laittaa varoituskolmio tai Stop-

merkki vaaratilanteiden välttämiseksi. 

 

Keskustien ja Ahdekujan risteys 

 Keskustien ja Ahdekujan risteyksessä kaahataan. 

 

Rovastintien ja Kouluraitin risteys 

Kouluraitilta ajetaan pyörillä vauhdikkaasti Rovastintielle jolloin syntyy vaaratilanteita 

vaikka tieliikennelain mukaan kevyellä liikenteellä on risteyksessä väistämisvelvolli-

suus. Rovastintien ajonopeuksia tulee pudottaa risteyksen läheisyydessä. 

 

Jokelantien alikulku 

Jokelantien alitse aseman kohdalle tarvitaan kevyen liikenteen alikulku. 

 

Pertuntien kevyen liikenteen väylä 

Pertuntien varteen tarvitaan kevyen liikenteen väylä Vanhan Jokelantien / Nukarintien 

liittymään saakka. 

 

Anuntien seudun katuvalaistus 

Anuntien seudun katuvalaistus on puutteellisessa kunnossa.  
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Pertun päiväkodin parkkipaikka 

Pertun päiväkodin parkkipaikkaa tulee laajentaa. 
 

 

Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi. Tekninen toimi huomioi esille nostetut asiat suunnitelmis-

saan. 

 
 

4. MUUT ASIAT 

 

 Ei muita asioita. 

 

 

5. SEURAAVA KOKOUS 

 

Seuraava kokous pidetään sovitusti 2.12.2009 klo 18.30. 

 

 

6. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20:37. 

 

 

 

 

 Marika Mäkelä  Antti Heikkilä 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

Jakelu Osanottajat 

 Hannu Joensivu 

 Kaija Hapuoja 

 Seija Lahtinen 

 Riikka Uusikulku 

 

 kunnanhallitus 

 lautakuntien puheenjohtajat 

 johtoryhmä 

 toimialajohtajat 

 Jokelan kirjasto 


