
TUUSULAN KUNTA      Pöytäkirja 5/2015 
Jokelan kehittämistoimikunta 
  
 
Kokous 5/2015 
Aika: 9.9.2015 klo 18.30  
Paikka: Jokela-talo, kokoustila Dojo 
 
 
Läsnä: Häyrinen Seppo, puheenjohtaja  
 Ahonen Lea 
 Friman Kari 
 Huuhtanen Pasi 
 Huusko Outi, sihteeri 
 Juntunen Paavo 
 Kaasinen Pentti  
 Kylliäinen Marjut  

Lähdeniemi Marika  
 Piiroinen Essi  
 Ranta-Aho Markku  
  
 Suutari-Jääskö Maria, kaavasuunnittelija, kohdat 1.-7. 
 

1. Kokouksen avaus  
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35.  
 
 

2. Läsnäolijat 
 
Todettiin läsnäolijat ja toivotettiin tervetulleeksi kaavasuunnittelija Maria Suutari-Jääskö 
 
 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 
 

4. Asialistan hyväksyminen 
 
Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 
 

 
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

 
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. 
 
 

6. Ilmoitusasiat 
 
Ilmoitusasioita ei ollut. 
 



7. Jokelan korttelit 6006 ja 6007 
 
Maria Suutari-Jääskö esitteli tontinluovutuskilpailun tuloksia ja poikkeuslupahakemusta, johon 
toimikunta antoi jo aiemmin kommentit sähköpostitse. Valitusaika (14 vrk) poikkeamisesta on 
alkanut juosta 8.9.2015 
 
6006 on suunnitelmissa rakentaa ensin ja siihen on suunniteltu kaavan edellyttämä maanalainen 
pysäköintitila. 6007 autopaikat on suunniteltu kaavasta poiketen maan päälle. 
 
 

8. Tikuntekijäntiellä Palojoen ylittävän puusillan tilanne 
 
Sillalle on tehty kuntokartoitus, josta on jo yli kymmenen vuotta. Sillan toinen puoli on pettänyt ja 
sillan painorajoitus on kesällä laskettu kuudesta tonnista kahteen tonniin. Todennäköisesti silta 
pitää kokonaan uusia. Sillalle tehtänee kuitenkin ensin vielä uusi kuntokartoitus.  

 
 
9. Toimikunnan aloitteiden tilanne liikuntapalveluissa ja Kolsan puisto ja liikunta-alueen 

kehittäminen 
 
Aloitteiden tilanne ei kesän aikana ole muuttunut. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. 
 
 

10. Jokelan Harakan asuntoalueen asemakaavan laatiminen ja kunnallistekniikan rakentaminen 
 
Jokelan kehittämistoimikunta toteaa, että kyseessä on kunnan ja yksityisen maanomistajan välinen 
asia. Asemakaavan laatiminen erikseen voisi olla mahdollista, mikäli rahoituksesta päästään 
sopimukseen.  
 
 

11. Koirapuisto Jokelaan  
 
Todettiin, että asiasta on tehty valtuustoaloite. Seurataan asian etenemistä. Uusien alueiden 
kaavoissa koirapuistot on huomioitu. 

 
 

12. Aloitteet 
 
Käytiin aloitteiden tilannetta läpi puheenjohtajan tekemän listan avulla. VR:n lippuautomaatti ei 
edelleenkään ole siirtynyt, vaikka VR on luvannut hoitaa asian kuntoon loppukevään aikana. Jos asia 
ei etene, ollaan loppuvuodesta uudestaan yhteydessä. 
 
Kirjaston nykyinen aukioloaika su 12.00–15.00 on ilmeisesti toiminut hyvin. Toimikunta toteaa, että 
tällä hetkellä kirjaston aukioloaikaan liittyvä aloite ei edellytä toimenpiteitä. Kirjaston aukiolo 
saattaa nousta uudelleen keskusteluun budjetin laatimisen yhteydessä. 
 
Jokelan aseman kahvilan jatko on taas vaakalaudalla ja huolena on, että aseman odotustila menee 
kiinni. Toimikunta seuraa tilannetta.  Aseman odotustila on etenkin talvella tarpeen. 
 
 
 
 



13. Muut asiat 
13.1. Peltokaaren meluaitaa on esitetty graffitiseinäksi. Asiasta on tehty valtuustoaloite. Toimikunta 
seuraa aloitteen etenemistä. 
 
13.2. Jokelasta on suunniteltu aikoinaan puutarhamaista keskustaa. Toimikuntaan on tullut ehdotus 
siitä, että kuntalaisilla/ asukasyhdistyksillä olisi mahdollisuus istuttaa (omalla kustannuksellaan) 
kunnan omistamille nurmialueille keskustan viihtyvyyttä parantavia istutuksia. Pyydetään asian 
ehdottajaa mukaan seuraavaan kokoukseen esittelemään tarkemmin mukavaa ideaansa. 
 
 

14. Seuraava kokous 
 

Seuraavat kokoukset: 
7.10.2015 klo 18.00, yhteiskokous jokelalaisten yhdistysten kanssa 
18.11.2015 klo 18.30 
9.12.2015 klo 18.30  
 
 

15. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. 
 
 
 
 

Seppo Häyrinen   Outi Huusko 
puheenjohtaja    sihteeri 
  


