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TUUSULAN KUNTA  Pöytäkirja 

Jokelan kehittämistoimikunta Kokous 4/2012 

 

Aika: 25.4.2012 klo 19.00-20.30 

Paikka: Jokela-talo, Dojo 

 

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 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtajan poissa ollessa Marjut Kylliäinen toimi puheenjohtajana ja avasi kokouksen 

klo 19.00. 

 

2. Edellisten kokousten pöytäkirjat 

 

Siirrettiin seuraavaan kokoukseen. 

 

3. Jokelan alueen viherrakentaminen 

 

Puutarhuri Pirjo-Riitta Pyysing vieraili kokouksessa kertomassa Jokelan alueen 

viherrakentamisesta. Pyysing kertoi mm.  

 että Notkopuiston skeittipaikan loppuunsaattaminen on kesän suurimpia projekteja. 

 Samat urakoitsijat jatkavat roskien siivouksessa ja ruohon leikkuussa, kunnan oma 

väki hoitaa pensaat ja perennat. Jokelan alueurakkaa (nurmikon leikkuuta jne.) 

hoitaa ISS. 

o Todettiin, että puiston penkeistä puuttuu jalkoja talven jäljiltä. 

o Aurauksen nykytaso/tilanne ei miellytä jokelalaisia. Talvella mutkien 

reunakivet on aurattu pois paikoiltaan.      
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o Keskustelussa nousi esiin, että valokuitukaapeloinnin jäljiltä kivetys otettu 

pois ja tilalle on laitettu asvalttia. Pyydettiin Pyysingiä ottamaan yhteys 

urakoitsijaan. 

 Kukkalaatikkoja ja kesäkukkia tulee Jokelaan samat määrät kuin viime vuonna. 

o Keskusteltiin Jokelan keskustan yleisilmeestä ja todettiin sen kohentuneen 

valtavasti viime vuosina. 

o Todettiin, että Jokelassa suurin haaste on pitää puistot kunnossa. 

Investointeihin saa rahaa mutta niiden ylläpitoon (käyttötalous) vaikeampi 

saada euroja. 

o Nousi esiin kysymys terveyskeskuksen kulmalla olevien isojen puiden 

kunnosta. 

 Suunnitteilla on leikkipuisto Iltalenkin tienoille.  

o Keskustelussa nousi esiin kysymys minne katosi keskustan leikkipuisto 

lammen ja terveyskeskuksen välistä ja jäljelle jäi vain hiekkakenttä. Todettiin 

Notkopuiston leikkipuiston korvanneen kadonneen leikkipaikan. 

o Pyysing muistutti myös, että leikkipaikkojen turvallisuutta säätelee laki, sen 

takia ränsistyneet leikkivälineet poistetaan turvallisuuden takia. Ennen kuin 

uutta välineistöä saadaan tilalle pitää olla investointiraha. 

o Keskusteltiin myös Kurtturuusun käytöstä Leikkipuistoissa. 

 Lammen ja sen uimarannan kunnostus on ajankohtainen lähivuosina. 

o Keskusteltiin kuivien lampien mätien rankojen poistamisesta sekä todettiin, 

että kun koulun lampea ruopataan, pitäisi myös muut lammet ja lätäköt 

huomioida.   

 Varikon siirtoa selvitellään, kartoitetaan eri vaihtoehtoja jonne siirtyä.  

o Todettiin, että Antiikkimarkkinoita ei järjestetä tänä vuonna tilanahtauden ja 

hankaluuden takia.  

o Pohdittiin alueen kaavatilannetta ja mitkä rakennukset ovat suojeltuja 

museoviraston taholta.  

o Keskusteltiin lisäraiteen vaikutuksista Jokelan keskustalle 

 Kunnan kesätyöpaikkoihin oli valtava määrä hakijoita. Alkukarsinta tehtiin arvalla, 

jonka jälkeen haastatellaan ja valitaan puistotyöntekijät kesäksi (1*1kk, 3*2vk).  

8 viheraluehoitajaa on kunnalla ympärivuotisessa palveluksessa.  

 

Keskustelun päätteeksi kokouksen puheenjohtaja kiitti puutarhuri Pirjo-Riitta Pyysingiä 

vierailusta ja jatkettiin kokouksen muihin aiheisiin. 

 

4. Jokelan kirjaston aukiolo lauantaisin 

 

Kulttuurilautakunta on kokouksessaan 20.3.2012 käsitellyt Jokelan kirjaston 

lauantaiaukioloa. Jokelan kehittämistoimikunta pitää tärkeänä, että kirjasto pidetään 

avoinna myös lauantaisin. Arkiaukiolo ei ole riittävää, sillä valtaosa alueella asuvista käy 
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töissä Jokelan ulkopuolella muualla pääkaupunkiseudulla. Lauantaiaukiolon poistaminen 

heikentäisi olennaisesti alueella asuvien mahdollisuuksia kirjaston palvelujen käyttöön. 

 

Kehittämistoimikunta toivoo selvitystä/tutkimusta asiakasmääristä päätöksenteon tueksi ja 

korostaa, että lauantaiaukiolo on ehdottomasti säilytettävä. Toimikunta esittää, että jos 

kirjasto on pidettävä suljettuna jokin päivä olisi jokin arkipäivä,  esim. maanantai.  

 

5. Antiikkimarkkinat 

 

Jokelan tiilitehdasperinne ry ei järjestä antiikkimarkkinoita kesällä 2012. Syynä tähän on se, 

että lukuisista yhteydenotoista huolimatta tiilitehtaan aluetta ei ole saatettu siihen 

kuntoon, että sitä voitaisiin täysimääräisesti hyödyntää erilaisten tapahtumien 

järjestämiseen. 

 

Jokelan kehittämistoimikunta pitää tärkeänä, että Jokelassa järjestetään 

antiikkimarkkinoiden kaltaisia, laajaa mainetta saavuttaneita tapahtumia. Tällaisilla 

tapahtumilla on merkitystä koko kunnalle. Toimikunta edellyttää tiilitehtaan alueen 

saattamista sellaiseen kuntoon, että alueella on mahdollista järjestää erilaisia alueelle 

soveltuvia tapahtumia. Tämä edellyttää mm. kunnan varikon pikaista siirtoa. Alueen pitäisi 

olla jatkuvassa käytössä, siellä voisi toimia esim. yhdistyksiä. 

 

6. Muut asiat 

 

Kehittämistoimikunnan seuraava kokous on yhteiskokous Kellokosken 

kehittämistoimikunnan kanssa. 

 

Esko Valosella on Jokelan ilmansuojelujoukkojen materiaalia (mm. henkilökortit). 

Materiaalin voisi tuoda esim. kirjastoon katsottavaksi ja vinkata asiasta paikallislehdistölle. 

 

Juna-asemaa melkein vastapäätä olevassa rämeessä oleva markkinointitaulu on 

poistettava.  

 

Toimikuntaa kiinnostaisi tietää Jokelassa olevien rämeikköjen kaavatilanteet. 

 

Teknisen toimeen esitetään, että Pertuntien kevyen liikenteen väylää jatketaan vanhalle 

Nukarintielle tai Hämeentielle asti kovan käytön vuoksi. Läntisen työpaikka-alueen 

kevyenliikenteen väylä olisi viimeisteltävä.  

 

Keskusteltiin Spondan omistaman Vanutehtaan turmeltumisesta ja tulevaisuudesta. Se olisi 

kunnostettava tai purettava. Nykytila ei miellytä jokelalaisia. Suojelun toimenpiteistä olisi 

huolehdittava. 
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7. Kokouksen päättäminen 

 

Kokous päätettiin klo 20.30. 

 

 

 

Marjut Kylliäinen   Heidi Hagman 

kokouksen puheenjohtaja  sihteeri   

   

 


