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TUUSULAN KUNTA  Pöytäkirja 

Jokelan kehittämistoimikunta Kokous 3/2012 

Yhteiskokous Jokelan alueen valtuutettujen ja luottamushenkilöiden kanssa. 

 

Aika: 21.3.2012 klo 19.00-20.45 

Paikka: Jokela-talo, kirjaston lukusali 

 

Läsnä:  

Toimikunta: Ranta-aho Markku puheenjohtaja (markku.ranta-aho@pp.inet.fi) 

Harmanen Repe 

Heiskanen Sari  

Kankimäki Maarit  

Kylliäinen Marjut  

Laitila Reijo  

Lindqvist Katri  

Pirttioja Tiina  

Sarenius-Salmenkivi Erja  

Vainio Erkki  

Valonen Esko  

Sihteeri: Heidi Hagman 

 

Jokelalaiset valtuutetut ja luottamushenkilöt: Anna Vähätalo (tekninen ltk), Martti Turtola 

(kulttuuri ltk), Kari Friman (valtuusto), Tapio Tammilehto (valtuusto), Aarno Järvinen (valtuusto) 

 

1. Kokouksen avaus 

Marjut Kylliäinen avasi kokouksen klo 19.00.  

 

2. Jokelan kehittämistoimikunnan esittely 

a. henkilöt  

Todettiin läsnäolijat ja Jokelan kehittämistoimikunnan jäsenet esittäytyivät. 

 

b. toiminta 

Marjut Kylliäinen kertoi, että Jokelan kehittämistoimikunnan tehtävä on ottaa 

kantaa ajankohtaisiin Jokelan kehittämishankkeisiin tuomalla paikallistuntemusta 

päätöksentekoon ja varmistaa asukkaiden tavoitteiden huomioon ottaminen 

kunnan päätöksenteossa. Jokelan kehittämistoimikunnan tavoitteena on käsitellä 

kokouksissaan mm. maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyviä asioita (lausunnot 

kaavahankkeista, liikenneasiat, ekologisuus rakentamisessa), osallistua tapahtumiin 

ja niiden järjestämiseen (mm. Jokela-päivän järjestäminen, Pro Jokela-mitali -

perinteen jatkaminen) ja ottaa kantaa palvelujen järjestämiseen Jokelan alueella 
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(kierrätys- ja jätteenkeräyspisteet, nuoriso- ja kouluasiat, perhekeskuksen ja seniori-

/palvelutalojen rakentaminen). Toimikunta kokoontuu n. kerran kuukaudessa. 

 

3. Valtuutettujen ja luottamushenkilöiden esittely, henkilöt ja toimiala  

 

Todettiin kokouksessa olevan paikalla Anna Vähätalo (tekninen ltk), Martti Turtola 

(kulttuuriltk), Kari Friman (valtuusto, kuntakehitysltk), Tapio Tammilehto (valtuusto, 

kunnanhallitus, tekninen ltk), Aarno Järvinen (valtuusto, sosiaaliltk) 

 

4. Jokelan alueen kehittäminen 

 

Luottamushenkilöiden ja valtuutettujen näkemykset 

 

Tapio Tammilehto 

 Pitkäjänteisyys 

 Lisäraidepari, nelostie ja päärata (EU tuki mahdollista saada, päätös 

valmisteilla, noin 15%),  

 Hämeentie, työpaikka-alueet ja työpaikkaomavaraisuus 

 Peltokaari 23 tonttia luovutetaan tänä vuonna, luku voisi olla suurempi 

esim. 50.  

 Kehittämistoimikunnan esiin nostamiin asioihin saatava vastaus toimialoilta. 

Vaikuttamisen mahdollisuus kasvaa. 

 

Erkki Vainio 

 Jokelalaisilla hyvä edustus kunnanvaltuustossa ja Jokelaa ei ole voinut olla 

kehittämättä koska maata on ja liikenneyhteydet ovat hyviä.  

 Jokelan lukion markkinointi ja halutuksi tekeminen. 

 

Aarno Järvinen 

 Keskustakolmion kaavan rakentuminen ja YITn varaus (pysyvätkö kaavassa 

vai luopuvatko kaavaan merkityistä liiketiloista) 

 Jokela-talon saneeraus olisi ajankohtainen ja laajennuskin tulisi tarpeeseen. 

 Jokelan asiat ovat edenneet hyvin ja ehkä jopa Tuusulan keskuksista 

parhaiten. 

 

Anna Vähätalo 

 Kevyen liikenteen väylät 
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Martti Turtola 

 Jo olemassa olevien palveluiden säilyttäminen, Lipunmyynnin säilyttäminen 

(ei säilynyt), Jokelan kirjaston aukioloajat (lauantain aukiolo), Jokelan 

kansalaisopiston säilyminen avustuksen turvin, Jokelan lukion säilyminen. 

 Uutta innovoitava ja vanhat asemat säilytettävä. 

  

Kari Friman 

 Toimikunta hyvä ja toimialoihin suoraan yhteys.  

 Jokelan yhteiskoulu oli siunaus.  

 Nuppulinnaan saakka kevyenliikenteen väylä saatiin Haukkamäen aikana. 

 Terveysaseman laajennus.  

 Varikon siirtoa tehty 20 vuotta.  

 Hyvä maavaranto kunnalla pariksikolmeksikymmeneksi vuodeksi eteenpäin. 

 Kuntauudistuksessa Jokelan oltava kärppänä säilyäkseen osana Tuusulaa. 

 Lautakunnissa pystyy vaikuttamaan, valtuustossa ei enää niinkään. 

 

Marjut Kylliäinen 

 Kevyen liikenteen väylän saaminen Vähänummentielle saakka helpottaisi jo 

kulkemista.  

 Notkopuiston katos.  

 Tiilitehtaan tilojen käyttö taidenäyttelytiloina.  

 Peltokaaren asuinalueen tuoma paine aseman pysäköinnille.  

 Nopeat tietoliikenneyhteydet ja niiden edistäminen koulun ja liiketoiminnan 

kannalta.  

o Raha on olemassa, mutta syksyllä parannus on hoidettu 

(Tammilehto). 

 

Tapio Tammilehto 

 Jokelassa yhteistyö on voimaa kaikkien poliittisten ryhmien välillä jo 

vuosikymmeniä.  

 Juha Aunola Ulla Saarenmaan seuraaja Jokelan kansalaisopiston johdossa. 

 Varikon osalta uutta paikkaa on lähdetty etsimään.  

 Hämeentien osalta lähestyttävä Nukari-seuraa ja yhdistettävä voimat asian 

eteenpäin saamisessa(risteysalueet ja liikenneturvallisuus edellä). 

 Lautakuntapaikat merkittäviä vaikuttamisen paikkoja.  

 

Martti Turtola 

 Yhteistyö Kellokoskelaisten kanssa hedelmällistä.  

 Maakaupat ja kaavoitus tuovat vauhtia.  
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Marjut Kylliäinen 

 Yhteistapaamiset ja toistensa asioiden molemminpuolinen kannatus.  

 

Kari Friman 

 Pohjois-Tuusulan valtuutettujen yhteisneuvottelut hedelmällisiä 

 

Tapio Tammilehto:  

 TB:n tontti ja sen toteutus. Lindforsin talo vaihtotonttina TB:lle ja siksi seisoo 

käyttämättömänä. Sopimuksella ei takarajaa, mikä johtaa vajaakäynnille. 

 

Marjut Kylliäinen:  

 Peltokaaren tonttien luovutukset (määrä) kunnan budjettikysymys? Myös 

liikenneturvallisuuskysymys jos 25-vuotinen työmaa. 

 Terveyskeskusken laajennuksen tontti hassattiin, aitan aarteet 

 

Aarno Järvinen:  

 Peltokaaren nopeampi toteutuminen.  

 Kaavoituksen Kärkihankkeet hyvä juttu myös Jokelan kannalta 

 Kansalaisopiston uhat: kannatusyhdistyksessä kourallinen yksityishenkilöitä 

ja pohjaa olisi laajennettava jatkumon turvaamiseksi. Valtion tiukentuvat 

toimet. Kuntaliitokset voisivat myös tuoda paineita. Kaikki Jokelalaiset 

yhdistykset ja yksityishenkilöt mukaan kannatusyhdistykseen, 2€/vuosi. 

 

Tiina Pirttioja:  

 Kylän liikenneturvallisuusasiat. Poliisi näkyy katukuvassa.  

 Pertun koulun turvallisuus (koulun taksit ja bussit ajavat tietä vaikka 

ajokielto), Jukka-Matti Laakson kanssa puhuttu Pertun koulun asiasta. 

 Terveyskeskuksen kulman risteys.  

 

Tapio Tammilehto: 

 Raidan alikulku ja Tiensuuntien käyttö kulkiessa Hämeentielle 

 

Esko Valonen:  

 Nuorisotilat, Tiilitehtaan liepeillä sopivia tiloja, liikerakentamiseenkin paikka 

 

Tapio Tammilehto:  

 Kartanon alue, ventoniemen vanha alue, pertun koulu, varikon näkyvyys, 

epäsiisteys huono käyntikortti, kunnan ja Järvenpään seurakunnan 

neuvottelut eivät oikein edenneet, kunnan alue irrotetaan seurakunnan 

alueesta jotta homma etenee. 
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 Liiketiloja tarvitaan, mutta miten seuraavat 10 vuotta mennään. Jos ensin 

asuntoja ja sitten liiketilaksi: hankala yhtälö. Jos heti liiketilaksi ei 

taloudellisesti kannata. 

 

Martti Turtola:  

 Kansalaisopiston kohdalla puhallettava yhteen hiileen aivan kuten 

koulukeskuksen kohdalla aikanaan. Kannatusyhdistyksen pohjan 

laajentaminen kannatettavaa. 

 

Marjut Kylliäinen:  

 Näkyvyys paikallislehdissä. 

 

Anna Vähätalo ja Martti Turtola:  

 Vikmanin talo myynnissä ja siellä olevan Jokela-seuran ja Pirkko Ropposen 

kokoelman kohtalo. Ropposen kokoelma omakotitalossa turvassa. Lepolan 

koulun tiloihin jokela-seuran kokoelma. Varikko kulttuurin käyttöön. 

 

Marjut Kylliäinen:  

 Tiilitehtaan alueen rakennukset viehättäviä ja olisi kiva saada käyttöön. 

Valkoinen talo ollut konttorina, apteekkina ja lääkärin vastaanotto. 

Taidemaalari Hannu Kauppi pitänyt sitä käytössään.  

 

Esko Valonen: Reijo Rantakari: 

 Kartanon alueen eteläpäähän kesäteatterin paikka? Kulttuurilautakunta 

epäsi liikutettavan katsomon hankinnan eilisessä kokouksessa (Turtola).  

 

Tapio Tammilehto:  

 Kiitosta kunnan tekemästä Jokela-esitteestä 

 

Esko Valonen:  

 Ilmansuojelujoukot, lentopommitukset. 

 

Martti Turtola:  

 valimon esineistö valajien omaa ja häviävät valajien myötä. Marke Naskin 

kanssa puhuttu niiden talteen keräämisestä. 

 Urho Autio merkittävä keksiä, autojen nastat, heftaplast, 
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Kehittämistoimikunnan näkemykset 

Kehittämistoimikunnan aloitteet 2011-2012 

1. tien 45 kunnostus 

2. kevyen liikenteen väylä Nuppulinnan ja Järvenpään välille 

3. Terveysaseman laajennus: päiväkodin siirto Perttuun ja Aitan Aarteet 

kiinteistön ostaminen kunnalle terveysaseman laajennusta varten 

4. Tiilitehtaan varikon siirto 

5. Notkopuiston katos  

6. Lampien kunnostus, erityisesti koulukeskuksen lammen 

virkitstyskäyttö 

7. Lisäraideparin rakentaminen Helsinki- Riihimäki 

8. Jokelan aseman lippuautomaatin uudelleen sijoittaminen (sisätilat tai 

katettu) 

9. Jokelan markkinointitaulun uudistaminen 

10. Viranhaltijoiden vastaus toimikunnan esityksiin 

11. Ilmoitustaulu Jokelan keskustaan 

12. Jokelatalon tilojen varausjärjestelmän parantaminen 

13. Jokelatalon käyttömaksun poistaminen yhdistyksiltä 

14. Lisää pysäköintipaikkoja Jokelan asemalle, huomioiden Jokelan 

alueen suunniteltu kasvu 

15. Peltokaaren ja Keskustan nuorisotilat 

16. Pertun koulun kehittäminen 2,5 sarjaiseksi ja päiväkotitilojen 

rakentaminen koulun yhteyteen 

 

b. Kehittämistoimikunnan vaikutusmahdollisuudet 

 

Toimikunnalta odotetaan paikallista näkemystä ja kannanottoja Jokelaa 

koskettaviin asioihin.  Tiedonkulun tulisi olla kahdensuuntaista. Toimikunnan 

tekemiin esityksiin tulee vastata. 

 

5. Muut asiat 

Tapio Tammilehto kiitti kaikkia osallistumisesta. 

Kokouksen puheenjohtaja kiitti kaikkia osallistumisesta. 

 

6. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 20.45 

 

 

 

Marjut Kylliäinen   Heidi Hagman 

kokouksen puheenjohtaja  sihteeri 


