
TUUSULAN KUNTA     Pöytäkirja 4/2015 

Jokelan kehittämistoimikunta  

Kokous 

Aika: 27.5.2015 klo 18.30 

Paikka: Jokela-talo  

Läsnä:  Häyrinen Seppo, puheenjohtaja  

Ahonen Lea 

Friman Kari 

Huuhtanen Pasi 

Huusko Outi 

Juntunen Paavo 

Kaasinen Pentti 

Kylliäinen Marjut 

Lähdeniemi Marika 

Piiroinen Essi 

Ranta-Aho Markku  

Sund Niina, sihteeri 

 

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.37 

 

2. Läsnäolijat  

Todettiin läsnäolijat. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

 

4. Asialistan hyväksyminen  

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen.  

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (3/2015) pöytäkirja. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 Montturock järjestetään 31.5 sunnuntaina Hyrylässä. 

 Ratahallinnon suunnitelmissa on jatkaa kolmas raide 2015 – 2016 Purolaan ja pidemmän 

aikavälin suunnitelmassa Purolasta Jokelaan. Näissä suunnitelmissa seisake on toiminnassa. 

 Kuntauudistusta selvitetään tällä hetkellä viiden kunnan mallina (Mäntsälä, Pornainen, 

Hyvinkää, Järvenpää ja Tuusula). Kuntauudistuksen toteutuessa kuntarakenne muuttuu 

merkittävästi ja kehittämistoimikunnan tehtävä lähidemokratiaa toteuttavana 

toimielimenä vahvistuu. 

 Nuorisopalvelut järjestää kesätoimintaa juhannusviikolle saakka maanantaisin Jokelassa. 



 Jokelan sosiaali- ja terveysasema on suljettu kesällä viisi viikkoa (15.6-19.7), aikaa on pyritty 

porrastamaan Kellokosken terveysaseman kanssa.  

Markku Ranta-Aho saapui kokoukseen klo 18.45. 

 

7. Alueen kehittämistarpeet ja toimikunnan aloitteiden tilanne teknisessä toimessa 

Sairastapauksen vuoksi asiantuntija on estynyt saapumasta kokoukseen. Keskustellaan asioista joita 

on edellisessä kokouksessa kirjattu ajankohtaisina kehittämistarpeina toimialoille. Kunnanhallitus 

kokoontuu budjettiseminaariin 11. – 12.6, jossa luodaan jo raameja ensi vuodelle. 

 

Kunnan teknisessä toimessa kesän aikana henkilöstö vaihdoksia ja lomautuksia, joten teknisen 

toimialan aloitteiden osalta vastaamisessa saattaa olla viivettä. 

 

 Ridasjärventien ja Höyhensaarentien turvallisuus 

Toimikunta esittää että kunnan tekninen toimi keskustelee tielaitoksen kanssa toimenpiteistä 

jolla turvallisuutta parannettaisiin.  

 

 Suojatie Askolinintien ja Kiskokujan välille 

Kunnan tulee ehdottaa tien ylläpitäjälle suojatien merkitsemistä turvallisuus syistä. 

 

 Jokelan Lammet 

Toivotaan pikaisia toimia tekniseltä toimelta ja liikuntapalveluilta. Lammen kunnostustarpeita 

ovat kaislojen ja pohjasta pintaan nousevien kasvien niittämien, uimarannan rantaveden 

uudelleen hiekoitus, pressu tms. eriste hiekan alle, laituri. Veden laatu lammessa on hyvä.  

 

 Kolsan puisto ja liikunta-alueen kehittäminen 

Sihteeri ottaa yhteyttä Jari Kuusraiseen ja selvittää onko asia edistynyt kevään aikana. 

Nostetaan keskusteluun lokakuussa yhteiskokouksessa paikallisten yhdistysten kanssa.  

 

 Tykkilumipohjainen hiihtolatu Jokelan liikuntapuistoon 

Välitetään esitys liikuntapalveluiden päällikölle. Toiveena on että tykkilumipohja saadaan 

Lepokallion pururadalle (1,3km) ja yhteyslatu koulukeskukselta yhteensä noin 5km ja 

Notkopuiston pulkkamäkeen. Tykkilumipohja pidentää hiihtokautta merkittävästi. 

 

Lea Ahonen poistui kokouksesta klo 19.15  

8. Aloitteet 

Koirapuisto asia on herättänyt keskustelua ja kysymyksiä. Uusille alueille sijoitetaan jo 

kaavoitusvaiheessa varaus koirapuistolle esimerkiksi Peltokaaressa. Puistot rakentuvat alueiden 

mukana. Kuntalaisten ehdottamissa kohteissa alueet ovat joko kokonaan tai osittain yksityisten 

omistajien tontilla, erityisesti taajama alueelle koirapuiston sijoittaminen jälkikäteen on haastavaa. 

Jokelassa on useita kohteita johon puistoa on yritetty saada. 

Marika Lähdeniemi saapui kokoukseen klo 19.23 



Pysäköintitalo koetaan Jokelaan tarpeelliseksi lisäksi erityisesti juna-aseman liityntäpysäköintiä 

ajatellen. Kuitenkin parkkitalot ovat mittavia investointeja, joissa paikat maksavat 15000-

30000euroa / parkkipaikka. Tuusulan parkkipaikka normeja on kevennetty tästä syystä, jotta 

rakennushankkeet eivät kaadu kalliisiin pysäköintiratkaisuihin.  

Jokelan juna-asemalle, erityisesti keräyspisteille siisteyden ylläpitämiseksi ja ongelmajätteiden 

hylkäämisen estämiseksi ja parkkipaikalle polttoainevarkauksien vuoksi toivotaan videovalvontaa. 

Alue on ratahallintokeskuksen hallinnassa, joten kunta ei varsinaisesti ole ratkaiseva taho asiassa. 

Aihe liittyy myös keräyspisteiden osalta aiempaan esitykseen, jossa kiertokapulalle on viestitetty 

aukioloista.  

Tikuntekijäntiellä Palojoen ylittävä asfaltoitu puusilta on huonossa kunnossa. Asfaltti on 

vaurioitunut ja rei’illä. Korjaustöinä reiät on pietty. Osa Peltokaaren asukkaista käyttää tätä reittiä 

ja liikenne on tiellä vilkastunut. Saatetaan tilanne teknisen toimen tietoon. 

   

9. Muut asiat 

Toimikunnan sihteeri on selvittänyt aloitekäytäntöä Hyttiseltä. Kehittämistoimikunnan rooliin 

kuuluisi tehdä tarvittaessa esityksiä, joista kannattaa keskustella suoraan toimialajohtajien kanssa. 

Aloitteena toimikunnan tekemä esitys voidaan käsitellä vain jos esimerkiksi joku valtuutettu esittää 

sen valtuustokokouksessa valtuustoaloitteena, kunnanhallituksen jäsen kunnanhallituksen 

kokouksessa tai lautakunnan jäsen lautakunnan kokouksessa.  

 

10. Seuraava kokous 

Kehittämistoimikunnan seuraavat kokoukset Jokela-talolla 9.9 ja 7.10, jolloin yhteiskokous 

yhdistysten kanssa. Outi Huusko välittää kutsun Facebookissa Jokelan yhdistysten keskinäisen 

tiedottamisen tyyssijaan. Erityisesti tilaisuudessa ollaan kiinnostuneita seurojen ja yhdistysten 

näkemyksistä Jokelan kehittämiseksi ja välitetään toiveita kunnan suuntaan. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti toimikunnan jäseniä kevätkaudesta ja päätti kokouksen klo 20.10 

 

 

 

Seppo Häyrinen  Niina Sund 

puheenjohtaja  sihteeri 

 


