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Jokela

Jokelan liike- ja palveluskeskusta sijaitsee risteävien teiden ja raideyhteyden 
muodostamassa liikenteen solmukohdassa. Pientalovaltaiset asuinalueet ovat rakentuneet 
paikallisteiden ympäristöön. Jokelan historiallisesti arvokas tiilitehtaan ympäristö kuuluu 
valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) -alueeseen. 
Jokelan julkiset viheralueet ovat katualueita, rakennettuja puistoja, käyttöviheralueita, 
ulkoilun ja liikunnan alueita, lähimetsiä ja käyttöniittyjä. 

Jokela on Tuusulan kunnan pohjoisin taajama ja 
yksi Tuusulan kolmesta keskustaajamasta. Se 
sijaitsee Hyvinkään ja Järvenpään tuntumassa 
Helsinki-Riihimäki -radan varrella. Jokela on 

Tuusulan taajamista ainoa, jolla on oma asema ja 
rautatie onkin jokelalaisille edelleen tärkeä yhteys mm. 
työmatkaliikenteen osalta. Kyläkeskus sijaitsee aseman 
tuntumassa ja Jokelan puutarhamaiset pientaloalueet 
ovat kasvaneet paikallisteiden varteen molemmin puolin 
rautatietä. 

Jokelan aseman perustaminen vuonna 1875 Helsinki-
Hämeenlinna -rautatien varteen oli lähtölaukaus Jokelan 
taajaman kehittymiselle. Aseman ympärille alkoi rakentua 
rautatien mukana tuomaa teollisuutta ja asutusta. Jokelan 
teollisuus alkoi tiilitehtaan perustamisella 1874. Sijainti 
Helsingin läheisyydessä rautatien varrella ja savipitoinen 
maaperä houkuttelivat tiiliteollisuutta alueelle ja tiilitehtaita 
perustettiinkin alueelle useita. Tiilitehtaiden vanavedessä 
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tuli muuta teollisuutta, liikeyrityksiä sekä asukkaita ja 
muutamassa vuosikymmenessä Jokelasta kehittyi vilkas 
teollisuustaajama. Tiilitehtaiden lisäksi alueella toimi mm. 
kattohuopaa, laatikoita, vanuja ja tulitikkuja valmistaneita 
yrityksiä. Jokelan taajaman rakentumisen aloittanut 
teollisuus loppui 1900-luvun loppupuolella. Viimeinen 
tiilitehdas lopetti alueella 1980-luvulla.
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Kulttuurihistoriallisesti arvokkain osa taajamaa on Jokelan 
historiallisen ytimen muodostava tiilitehtaan alue, 
joka kuuluu valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt (RKY 2009) -alueeseen (http://www.
rky.fi). Vanhimmasta rakennuskannasta on nykyään jäljellä 
vain joitain osia, merkittävimpänä tiilitehtaan rakennus, joka 
on rakennuslailla suojeltu. Jokelan taajamassa on yhä useita 
savenotosta syntyneitä, virkistyskäyttöön kunnostettuja 
lampia muistuttamassa alueen teollisuushistoriasta. Myös 
monet vanhat rakennukset, paikat ja paikannimet kertovat 
edelleen Jokelan teollisuushistoriasta.

Alue on tyypiltään paikalliskeskus, jossa on kunnallisia 
palveluita kuten kouluja, päiväkoteja ja kirjasto sekä 
erilaisia kaupallisia palveluita, kuten elintarvikeliikkeitä 
ja pitserioita. Jokelan julkiset ulkotilat ovat pääasiassa 
katualueita, rakennettuja puistoja, käyttöviheralueita, 
ulkoilun- ja liikunnan alueita, lähimetsiä sekä käyttöniittyjä. 
Viheralueiden käyttöaste vaihtelee kohteittain. 
Rakennetussa ympäristössä, etenkin kouluympäristöjen 
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läheisyydessä sijaitsevien viheralueiden käyttöaste on 
suuri, joten kalusteiden ja varusteiden tulee olla laadukkaita, 
kestäviä ja turvallisia. Alueen historiaa olisi mahdollista 
tuoda esille ulkotiloissa esim. tiilen käyttönä tai tiilen värinä. 
Kunnossapidolla voidaan vaikuttaa alueen yleisilmeeseen 
ja turvallisuuden tunteeseen. Luonnonmukaiset, metsäiset 
viheralueet sekä avoimet nurmet ja niityt muodos-
tavat tärkeän osan viher- ja virkistysalueverkostoa. 
Levähdyspaikkojen tulee olla järkevästi sijoitettuja, kestäviä 
ja hyvin hoidettuja.

Jokelan uudisrakentaminen sijoittuu mahdollisimman 
lähelle asemaa. Ydinkeskustaan rakentuu muutamia uusia 
kerrostalokortteleita, pientalotuotanto sijoittuu taajaman 
laitamille. Jokelan väestön ennustetaan kasvavan vuoteen 
2040 mennessä noin 3 000 asukkaalla. Keskustan uuden 
rakentamisen myötä tulee Jokelan ydinkeskustassa 
kiinnittää huomiota katutilan muodostumiseen ja 
käveltävään ympäristöön.


