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TUUSULAN KUNTA 

Jokelan kehittämistoimikunta    Pöytäkirja 

  

 

      

JOKELAN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 8/2011 

 

 

 

Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 19:00 

Paikka Jokela-talo, kokoustila Dojo 

 

 

Osanottajat  

 

Toimikunta: Ranta-aho Markku, puheenjohtaja 

 Harmanen Repe 

Heiskanen Sari 

Kankimäki Maarit 

Kylliäinen Marjut 

Laitila Reijo 

Lindqvist Katri 

Pirttioja Tiina 

Sarenius-Salmenkivi Erja 

Vainio Erkki 

Valonen Esko 

 

Sihteeri: Ojala Saara 

 

Muut: Tammilehto Tapio, Tuusulan kunnanhallituksen jäsen  

 Torvinen Markus, Tuusulan kunnan opetuspäällikkö 

 

 

 

1.  KOKOUKSEN AVAUS 

 

Puheenjohtaja Markku Ranta-aho avasi vuoden 2011 viimeisen kokouksen. Esityslistaan lisät-

tiin kohta 4 "Maanhankintasuunnitelma". 

 

 

2.  EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

 

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirjaan ei ollut lisättävää. Päätettiin hyväksyä edellisen ko-

kouksen pöytäkirja (7/2011).  

 

 

3.  TIILITEHTAAN VARIKON SIIRTO JA KESKUSTAN LAMPIEN HOITO 

 

 a) tilanne 

 

Jokelan kehittämistoimikunta lähetti Tuusulan kunnan teknisen toimen johtaja Jyrki Kaijalle 

8.12.2011 sähköpostitse tiedustelun Jokelan tiilitehtaalla sijaitsevaa varikkoa ja Jokelan kes-

kustan lampien hoitoa koskien. 

 

Toimikuntaa kiinnosti tietää, onko Jokelan tiilitehtaan varikon siirrossa ja alueen siistimisessä 

tapahtunut minkäänlaista muutosta. Asiasta on puhuttu pitkään ja historiallisen alueen saami-

nen muuhun kuin varikkokäyttöön on ollut toivelistalla vuosia. 
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Jokelan kehittämistoimikunta on myös käsitellyt 22.8.2011 kokouksessaan Jokelan lampien 

tilannetta (Jokelan kehittämistoimikunnan pöytäkirja 5/2011). Pöytäkirjaan on merkitty, että 

toimikunta toivoo kunnalta asiaan vastausta. 

 

Jokelan kehittämistoimikunta sai Tuusulan teknisen toimen johtaja Jyrki Kaijalta kirjallisen vas-

tauksen sähköpostissa esitettyihin kysymyksiin. 

 

Päätös: Päätettiin merkitä tiedoksi teknisen toimen johtaja Jyrki Kaijan 8.12.2011 sähköpos-

titse lähettämä vastaus varikon siirtoa ja keskustan lampien hoitoa koskien. Jokelan kehittä-

mistoimikunta pitää kuitenkin edelleen tärkeänä, että teknisen viraston pitämä varikko saatai-

siin pois Tiilitehtaan alueelta, jotta alue saataisiin parempaan käyttöön kuntalaisia ajatellen. 

Myös keskustan lampien (erityisesti Jokelan lammen) hoito ja puhdistus tulee Jokelan kehittä-

mistoimikunnan näkemyksen mukaan aloittaa niin pian kuin mahdollista. 

 

 

4.  MAANHANKINTASUUNNITELMA 

 

Tuusulan maanhankintasuunnitelmaa on käsitelty valtuuston 12.12.2011 kokouksessa. Tapio 

Tammilehto vieraili kehittämistoimikunnassa kertomassa Tuusulan maanhankintasuunnitel-

masta ja kertoi tuoreimmat kuulumiset maanhankinta-asioihin liittyen. Tammilehto jakoi kehit-

tämistoimikunnan jäsenille karttaotteen maanhankintasuunnitelmasta Jokelan aluetta koskien. 

Tammilehto kertoi Tuusulan kunnan maaomistuksista myös koko kunnan tasolla sekä eri aluei-

den tulevaisuuden näkymistä ja tuoreimmista toteutuneista maakaupoista. 

 

Tammilehdon esittelyn jälkeen kehittämistoimikunnassa käytiin keskustelua siitä, miten liiken-

nehankkeet voisivat vaikuttaa Jokelan tulevaisuuteen ja kehittymiseen. Tulevaisuuden kannal-

ta merkittävinä hankkeina pidettiin erityisesti mahdollista kolmatta raidetta Helsinki-Riihimäki -

välillä sekä Itäisen Jokelan ohitustien rakentamista. Jokelan keskusta on raskaalle liikenteelle 

todella ongelmallinen paikka, jonka vuoksi myös keskusta-alueen liikenne tulisi suunnitella 

uudelleen. Erityisen ongelmallisena Jokelan kehittämistoimikunta näkee Hämeentien, jossa 

päivittäiskäyttäjiä ja liikennettä on paljon ja näkyvyys pimeällä huono. 

 

Kehittämistoimikunnassa käytiin pitkään keskustelua myös uuden nuorisotilan sijainnista sekä 

Jokelan päiväkodin kunnosta ja tulevaisuudesta. Tammilehto kertoi esittäneensä teknisen lau-

takunnan kokouksessa 13.12.2011 kysymyksen tilakeskuksen päällikkö Pentti Aallolle Jokelan 

päiväkodin tilannetta koskien. Päiväkoti alkaa olla elinkaarensa päässä ja Tammilehto toivoi, 

että myös Jokelan kehittämistoimikunta pohtisi mahdollisen uuden päiväkodin sijaintia ja ottai-

si kantaa siihen, mikä olisi hyvä rakennuspaikka uudelle päiväkodille. 

 

Päätös: 

 Jokelan kehittämistoimikunta esittää, että Hämeentie kunnostetaan vastaamaan pa-

remmin nykyisiä ja odotettavissa olevia liikennemääriä. Hämeentien kunnostaminen 

nykyisiä ja tulevia liikennevirtoja vastaavaksi on Jokelan alueen, Pohjois-Tuusulan ja 

ympäristökuntien elinkeinoelämän kannalta merkittävä asia. Huomioon tulee ottaa 

myös Pohjois-Tuusulan suunniteltu väestömäärän kasvu. 

 Jokelan kehittämistoimikunta esittää, että uuden Peltokaaren nuorisotilan suunnittelun 

yhteydessä selvitettäisiin myös keskustan nuorisotilan tulevaisuus ja kehittämismahdol-

lisuudet. Kehittämistoimikunnan näkemyksen mukaan olisi hyvä, että Jokelassa olisi 

toimivat nuorisotalot molemmilla puolilla rataa. 

 Jokelan kehittämistoimikunta esittää, että Jokelan terveysaseman laajentamisen yhtey-

dessä tulee vakavasti harkinta myös uusien päiväkotitilojen rakentamista terveysase-

man yhteyteen. Terveysasema voisi laajentua esimerkiksi aseman vieressä sijaitsevan 

liikerakennuksen suuntaan (nykyinen"Aitan-Aarteet"). Toimikunta esittää, että kiinteis-

tön omistajan kanssa aloitetaan neuvottelut kiinteistön ostamiseksi kunnalle terveys-

aseman laajennuksen käyttöön. 
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5.  KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN ASIAT 

 

 

Tuusulan kunnan opetuspäällikkö Markus Torvinen vieraili Jokelan kehittämistoimikunnassa 

kertomassa Jokelan koulujen ja päiväkotien tilanteesta. 

 

Torvinen kertoi, että tilanne Jokelassa on suhteellisen hyvä ja esimerkiksi Lepolan päiväkodin 

avauduttua vuoden vaihteessa päiväkotipaikkoja saadaan Jokelaan lisää. Torvinen kertoi, että 

ensi vuoden tavoitteisiin on kirjattu, että Jokelan päiväkodin osalta tulee päättää, mitä päivä-

kodille tehdään. Lepolan päiväkoti tulee olemaan 4 ryhmäinen päiväkoti, mikä tarkoittaa, että 

siellä hoidetaan noin 80:tä lasta. Päiväkotiin tulee siirtymään kaksi ryhmää Jokelan päiväkodis-

ta ja yksi ryhmä Notkopuiston päiväkodista, joten periaatteessa päiväkodissa olisi tämän jäl-

keen tilaa vielä yhdelle ryhmälle. 

 

Pertun koulussa liikuntasalin ja ruokasalin pienuus koetaan ongelmaksi, samoin kuin käytössä 

olevat parakki-rakennukset, joiden käytöstä on ajan myötä luovuttava. Pertun koulun suunnit-

telussa tullaan arvioimaan myös sitä, voitaisiinko koulun yhteyteen rakentaa päiväkoti, jolloin 

samat tilat palvelisivat sekä koulua että päiväkotia. 

 

Torvinen kertoi myös Tuusulassa käynnistyvästä lukio-hankkeesta ja hankkeen taustoista. Tu-

levaisuudessa lukioista tullaan käyttämään yhteistä nimeä "Tuusulan lukio" ja lukiolla tulee 

olemaan kolme toimipistettä. 

 

Kehittämistoimikunta kävi pitkään keskustelua myös kouluruuasta, ruuan mausta ja valmistus-

tavoista sekä kouluruokailun merkityksestä. Jokelan kehittämistoimikunta toivoo, että Tuusu-

lan kunnassa kouluruokailun merkitystä osana opetusta ja kasvatusta korostettaisiin aiempaa 

enemmän. Kouluruokailulla on merkittävä rooli suomalaisen ruokakulttuurin säilymisen kannal-

ta, eikä ole yhdentekevää, millaista ruokaa koululaiset saavat syödä ja maistella. 

 

Päätös:  Jokelan kehittämistoimikunta kannattaa Pertun koulun kehittämistä 2,5 sarjaiseksi ja 

esittää, että hankkeessa tullaan huomioimaan myös esiopetuksen ja päivähoidon tarpeet. 

 

 

6. VUODEN 2012 KOKOUSAIKATAULU JA TEEMAT 

 

Päätös: Päätettiin, että vuoden 2012 kokouspäivät ja teemat ovat: 

 

 Keskiviikko 25.1. klo 19 (kaavoitus, investoinnit, vuoden 2012 talousarvio) 

 keskiviikko 29.2. klo 18:30 (kevään yhteiskokous Jokelan alueen yhdistysten kanssa) 

 Keskiviikko 21.3. klo 18:30 (yhteiskokous Jokelan valtuutettujen ja lautakuntien jäsenten 

 kanssa) 

 Keskiviikko 25.4. klo 19 

 Keskiviikko 30.5. klo 18:30 (yhteiskokous Kellokosken kehittämistoimikunnan kanssa) 

 Keskiviikko 20.6. klo 19 

 Keskiviikko 29.8. klo 19 

 Keskiviikko 26.9. klo 18:30 (syksyn yhteiskokous Jokelan alueen yhdistysten kanssa) 

 Keskiviikko 31.10. klo 18:30 (yhteiskokous Jokelan koulujen rehtorien kanssa) 

 Keskiviikko 28.11. klo 19 

 Keskiviikko 19.12. klo 19 

 

Lisäksi kokoustilan osalta päätettiin, että 

 klo 18.30 alkavat kokoukset pidetään Jokela-talon salissa ja kello 19:00 alkavat koko-

ukset pidetään Jokela-talon kokoustila Dojossa. 
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7. YHTEISKOKOUS JOKELAN VALTUUTETTUJEN JA LAUTAKUNTIEN JÄSENTEN 

 KANSSA 

  

 a) paikka ja aika 

 

Päätös: Vuoden 2012 kokousaikataulusta päätettiin kohdassa 6. Yhteiskokous Jokelan valtuu-

tettujen ja lautakuntien jäsenten kanssa pidetään keskiviikkona 21.3. klo 18:30 Jokela-talon 

salissa. 

 

 b) asialista 

 

Päätös: Päätettiin, että kokouksen asialistaan palataan vuoden 2012 puolella. 

 

 

8. YHTEISKOKOUS JOKELAN KOULUJEN REHTORIEN KANSSA 

 

 a) paikka ja aika 

 

Päätös: Vuoden 2012 kokousaikataulusta päätettiin kohdassa 6. Yhteiskokous Jokelan koulu-

jen rehtorien kanssa pidetään keskiviikkona 31.10. klo 18:30 Jokela-talon salissa. 

 

 b) asialista 

 

Päätös: Päätettiin, että kokouksen asialistaan palataan vuoden 2012 puolella. 

 

 

9. YHTEISKOKOUS KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KANSSA 

 

 a) paikka ja aika 

  

Päätös: Vuoden 2012 kokousaikataulusta päätettiin kohdassa 6. Yhteiskokous Kellokosken 

kehittämistoimikunnan kanssa pidetään keskiviikkona 30.5. klo 18:30 Jokela-talon salissa. 

 

 b) asialista 

 

Päätös: Päätettiin, että kokouksen asialistaan palataan vuoden 2012 puolella. 

 

 

10. YHTEISKOKOUS JOKELAN ALUEEN YHDISTYSTEN KANSSA (KEVÄT JA SYKSY) 

 

 a) paikka ja aika 

 

Päätös: Vuoden 2012 kokousaikataulusta päätettiin kohdassa 6. Yhteiskokous Jokelan alueen 

yhdistysten kanssa pidetään keskiviikkona 29.2. klo 18:30 Jokela-talon salissa (kevätkokous) 

sekä keskiviikkona 26.9. klo 18:30 Jokela-talon salissa (syyskokous). 

  

 b) asialista 

 

Päätös: Päätettiin, että kokousten asialistoihin palataan vuoden 2012 puolella. 

 

 

11. TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENTÄMINEN 

 

Päätös: Päätettiin, että vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan palataan tuonnempana. 
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12. MUUT ASIAT 

 

 Kellokosken kehittämistoimikunnan muistio 

 

Päätös: Päätettiin merkitä tiedoksi Kellokosken kehittämistoimikunnan 24.11.2011 kokouksen 

muistio. 

 

 Notkopuiston katos -asia 

 

Päätös: Päätettiin merkitä tiedoksi Erja Sarenius-Salmenkiven lähettämä sähköpostiviesti. 

Notkopuiston leikkipuiston katostilanteesta on käyty Jokelan kehittämistoimikunnassa keskus-

telua useaan otteeseen, ja kehittämistoimikunta näkee tärkeäksi sen, että leikkipuistoon saa-

taisiin katoksia sateelta ja kuumalta auringolta suojaamaan. Myös luistinradan yhteyteen olisi 

hyvä saada penkki, jolla voi istua ja vaihtaa luistimet. Jokelan kehittämistoimikunta pyytää 

tekniseltä toimelta vastausta siihen, onko Notkopuiston katosten ja luistinradan penkin saami-

nen lähitulevaisuudessa mahdollista. 

 

 Pöytäkirjan jakelu 

 

Päätös: Päätettiin, että jatkossa Jokelan kehittämistoimikunnan pöytäkirja tullaan jakamaan 

myös Jokelassa asuville valtuutetuille ja lautakuntien jäsenille. 

  

 

13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

  

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 21:15. 

 

 

 

Markku Ranta-aho  Saara Ojala 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

 

Jakelu Toimikunnan jäsenet 

Osanottajat  

Hannu Joensivu 

 Kaija Hapuoja 

 Seija Lahtinen 

 Riikka Uusikulku 

 

 valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat 

kunnanhallitus 

 lautakuntien puheenjohtajat 

Jokelassa asuvat valtuutetut ja lautakuntien jäsenet 

 johtoryhmä 

 toimialajohtajat 

 Jokelan kirjasto 

 

 

 

 


