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Mikä yleissuunnitelma on? 
 Asemakaavoitusta ohjaava viitesuunnitelma. 

 Yksi mahdollinen tulevaisuudenkuva.

Mitä yleissuunnitelma tekee?
 Kartoittaa kehittämiskohteita. 

 Esittää mahdollisuuksia rakennuttajille sekä maanomistajille. 

 Tarjoaa kunnalle suuntaviivat taajaman kehittämiselle. 

Yleissuunnitelma vastaa kysymyksiin: 
 Miltä keskusta voisi tulevaisuudessa näyttää?

 Millainen olisi aktiivisen radanvarsitaajaman vehreä ja tiivis keskus?

Mihin yleissuunnitelma velvoittaa? 
 Yleissuunnitelma ei velvoita mihinkään, eikä ole juridisesti sitova.

 Alueita voidaan kehittää itsenäisesti ja suunnitelmat tarkentuvat 
 yksityiskohtaisemman suunnittelun yhteydessä.

Kuka yleissuunnitelmasta päättää? 
 Kuntakehityslautakunta esittää kunnanhallitukelle yleissuunnitelman  
 asettamista julkisesti nähtäville. 

 Nähtävilläolon jälkeen suunnitelman tavoitteet hyväksytään tulevien  
 asemakaavojen ja hankesuunnittelun lähtökohdiksi valtuustossa.

Kuva: Jokelan keskusta vuonna 2016
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Tuusulalla on kolme kuntakeskusta, Hyrylä, Jokela ja 

Kellokoski. Jokela on keskuksista pohjoisin ja sijaitsee 

lähellä Hyvinkään rajaa. Helsinki – Riihimäki -junaradan 

varrelle rakentuneella taajamalla on vahva teollisuushis-

toria. Jokelassa asuu noin 6 300 asukasta.

Jokelan keskusta on rakentunut pääosin rautatien ja sen 

viertä kulkevan Jokelantien länsipuolelle. Vaikka paino-

tus onkin radan läsipuolella, on taajamakuvallisesti luon-

nollista mieltää rautatieasema Jokelan keskipisteeksi, 

jonka ympärille taajama muodostuu. Rautatie on myös 

historiallisesti merkittävä kiinnepiste - onhan Jokela ra-

kentunut radan mahdollistaman teollisuustoiminnan an-

siosta. 

Keskustan toisen kiinnepisteen muodostavat Keskus-

tietä reunustavat kaupalliset palvelut, erityisesti kaksi 

päivittäistavarakauppaa, jotka sijaitsevat aseman lähellä 

Keskustien molemmin puolin. Kahden kaupan välimaas-

toon muodostuu solmukohta, jota nykyisellään hyödyn-

netään myös Jokelan satunnaisessa toritoiminnassa. 

Keskeistä julkista tilaa keskustan tuntumassa muodosta-

vat myös lammet ympäristöineen, erityisesti Koululampi, 

jonka lähialueille tiivistyvät keskustan julkiset palvelut, 

kuten kirjasto, terveyskeskus, koulukeskus sekä Notko-

puiston liikuntamahdollisuudet. 

Jokelan taajama

Tuusula on pinta-alaltaan suu-

rikokoinen kunta, jolla on kolme 

kuntakeskusta. 

Tuusula rajautuu etelässä 

Vantaaseen, idässä Keravaan, 

Järvenpäähän ja Sipooseen, 

lännessä Nurmijärveen ja poh-

joisessa Mäntsälään sekä Hy-

vinkääseen.

Jokela sijoittuu pääradan var-

relle, ja Hyvinkään palvelut ovat 

helposti saavutettavissa. 

JOKELA

KELLO-
KOSKI

HYRYLÄ

Kuva: Jokelan keskusta vuonna 2016
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Asuminen Jokelassa on pientalovaltaista ja myös kes-

kustan rakennuskanta on väljää ja matalaa. Tällä hetkellä 

keskustan korkein rakennus on kuusikerroksinen, ja suu-

rin osa kerrostaloista nelikerroksisia. Jokelan osayleis-

kaava linjaa, ettei Jokelaan tulisi osoittaa yli viisikerrok-

sista rakentamista. Määräyksellä on pyritty korostamaan 

Jokelan pienipiirteisen taajamakeskuksen henkeä.

Jokelan ydinkeskustaa rajaavat joka puolella pienta-

loalueet, joista lähimmät jo 200m etäisyydellä Jokelan 

asemasta. Ridasjärventien ja Keskustien välille rajautuu 

yksi Jokelan vanhimmista asuinalueista, etelässä ja lou-

naassa keskusta kohtaa Pertun, Temmon ja Alhon alueet, 

pohjoisessa Kolsan alueen ja radan itäpuolella Lepolan 

alueen. Keskustan lähin rakentumaton alue on Nukarinti-

en eteläpuolella sijaitseva nk. Kartanon alue. Alueella on 

vahva teollisuushistoriallinen status, vaikka teollisuustoi-

minta onkin ajan saatossa poistunut. 

Ydinkeskusta rajautuu luonnollisesti Ridasjärventien, 

Opintien, Nukarintien ja Jokelantien välille. Näin rajattu-

na ydinkeskustan alueelle mahtuu tosin korkeamman 

rakentamisen lisäksi myös pientaloja, matalaa 1-2kerrok-

sista kerros- ja rivitalorakentamista sekä jopa kokonaan 

rakentumattomia kortteleita. Keskustan rakennuskanta 

on hajanaista ja selkeimmin erottuva keskusta muodos-

tuu kaupallisten sekä julkisten palveluiden ympäristöön.

Asuminen Jokelassa

Yllä: Pientaloasutus työntyy 

lähelle Jokelan keskustaa. Kel-

tainen väri symboloi AO-ra-

kentamista, oranssi rivi- ja pa-

ritalorakentamista ja punainen 

matalaa kerros- ja tai rivitalora-

kentamista.

Alla: Pientaloasutusta välit-

tömästi Jokelan kaupallisen 

keskustan lähettyvillä. (Kulttuu-

rimaisema- ja rakennuskanta-

selvitys, 2014)
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Identiteetti

Jokelan taajamalla on vahva historiaan pohjautuva iden-

titeetti, ja kiistatonta kaupunkikuvallista potentiaalia. Mo-

nen pienen taajaman tavoin heikkoutena on identiteetin 

kulmakivien vaikea välittyminen yhteisön ulkopuolisille. 

Uudet asukkaat eivät välttämättä tunnista vankkaa teolli-

suushistoriaa, tai sen yhteyttä keskustaa täplittäviin lam-

piin. Vuosikymmeniä ideoitu puutarhakaupunkimaisuus 

ei ole toteutunut sellaisena laajana kokonaisuutena, joka 

värittäisi keskusta-aluetta selkeästi. Jokelan identiteettiä 

tulisikin vahvistaa vanhaan pohjaten, nykyaikaan kohot-

taen. 

Jokelaa kehittäessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota 

seuraaviin seikkoihin: 

• Rautatieaseman potentiaali 

• Julkisen liikenteen yhteyksien korostaminen 

• Kevyen liikenteen yhteyksien korostaminen 

• Identiteetti puutarhakaupunkina

• Vihreys rakennetussa ympäristössä (esim. piha- 

 suunnittelu)

• Teollisuushistoriallisen miljöön potentiaali 

• Lampiympäristöt osana viherrakennetta 

• Lampien kunnossapito ja kehittäminen
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 koulu

 

 Notkopuisto

 

 uimaranta

 lintubongaus

 rautatieasema

Jokelan vetovoimatekijät
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 Tuusulan kuntastrategian kauden 2018–2021 tavoitteisiin 

on kirjattu Jokelan keskustan tiivistäminen rataan tukeu-

tuen sekä taajaman vetovoimatekijöiden vahvistaminen. 

Vetovoimatekijöiden vahvistaminen näkyy Jokelassa 

esimerkiksi taajaman kehittämisenä puutarhakaupun-

ki-idean pohjalta. Kestävän kehityksenkin mukaisesti on 

ensiarvoisen tärkeää saada asemanseutu rakentumaan, 

sekä huomioida lampien vesielementit ja niiden virkis-

tyskäyttö. 

Jokelan keskustan yleissuunnitelman tavoitteena on 

ollut tutkia mahdollisuuksia tiivistää Jokelan keskus-

tan aluetta ja ympäristöä. Yleissuunnitelma kartoittaa 

keskustan tiivistämisen ylärajoja: kuinka paljon aseman 

välittömään läheisyyteen olisi mahdollista täydennys-

rakentaa? Suunnitelma on laadittu asemakaavoituksen 

tausta-aineistoksi ja se kasaa yhteen ajankohtaista tietoa 

Jokelan nykytilanteesta sekä -rakenteesta. 

Yleissuunnitelma tähtää karkeasti arvioiden kolmen-

kymmenen vuoden päähän, vuoteen 2050, ja siitä eteen-

päin. Valmisteilla oleva yleiskaava tähtää vuoteen 2040, 

ja yleissuunnitelma vielä pidemmälle. 

Tavoitteet
Jokelan vanhin tornitalo 

1970-luvulta. Rakennus sijait-

see Asemanraitilla. (Kulttuuri-

maisema- ja rakennuskantasel-

vitys, 2014)
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Yllä vasemmalla: Jokelan asematunnelin rakenteita. Yllä oikealla: Sorsaperhe Pesulan lammella 

Alla vasemmalla: Asemanraitti sivusta päin kuvattuna. Alla oikealla: Koulukeskuksen pihan kivipuutarha (Kulttuurimaisema- ja rakennuskantaselvitys, 2014)
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Teollinen historia ja kulttuuriperintö 
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Jokelan taajamalla on vahva teollisuushistoria, jonka 

muodostumisen on mahdollistanut Helsingin ja Hä-

meenlinnan välinen rautatie. Jokelan teollisuusyhdys-

kunta sai alkunsa, kun Jokelan tiilitehdas perustettiin 

vuonna 1874. Sittemmin Jokelassa on toiminut useita 

muitakin tehtaita, esimerkiksi tulitikkutehdas, laatikko-

tehdas ja vanutehdas. Tiilitehtaan toiminta lakkasi vuon-

na 1959 tiiliteollisuuden muutosten takia. Myös muu 

teollinen toiminta Jokelassa lakkasi pääasiassa 1960–

1980 –luvuilla. Vanhat teollisuusrakennukset leimaavat 

edelleen vahvasti Jokelan taajamakuvaa, ja tiilitehtaista 

muistuttavat savenottokuopat, jotka nykyisin tunnetaan 

Jokelan lampina. 

Jokelan teollisuusalue on osa Museoviraston RKY2009 

-kohdeluetteloa. Alueelle rajautuvat tiilitehtaan lisäksi 

tulitikkutehtaan, vanutehtaan ja laatikkotehtaan alueet. 

Vaikka toiminta on lakannut, kuvaa alue hyvin Suomen 

teollistumisen aikoja. Tiilitehdas on yksi harvoista säi-

lyneistä tiiliteollisuuden varhaisvaiheen toimipaikoista 

maassamme. Rakennuskantaan kuuluu itse tehdasra-

kennusten lisäksi myös runsaasti teollisuuden oheisra-

kennuksia, kuten työntekijöiden asuntoja. Tiilitehtaan 

päärakennus on suojeltu rakennuslailla. Kulttuurimaise-

ma- ja rakennuskantaselvityksen mukaan (2018) vanhat 

teollisuusrakennukset muodostavat suuren osuuden Jo-

kelan alueen arvokkaasta rakennuskannasta. 

Teollisuushistoria Yllä: Tiiliuunin suojarakennus 

sekä tiilitehtaan konehuone. 

Alla: Tiiliuunin suojarakennuk-

sen kattorakenteet luovat ra-

kennukseen viehättävää tun-

nelmaa.

Tuusulan kulttuurimaisema- 

ja rakennuskantaselvitykses-

sä rakennukset on luokiteltu 

kolmeen eri arvoluokkaan.

Luokkaan I kuuluvat RKY-koh-

teet, maakunnallisesti merkit-

tävät sekä paikallisesti erittäin 

merkittäävät kohteet, sekä 

erityisen hyvin säilyneet koh-

teet, joilla on suuri merkitys 

Tuusulan rakennusperinteen 

osana. Kohteisiin sisältyy useita 

arvonäkökulmia tai yksi erittäin 

vahva peruste.

Luokkaan II kuuluu kohteita, 

jotka ovat vähintään kohtalai-

sen  hyvin säilyttäneet raken-

nushistoriallisen arvonsa tai 

kerroksellisuutensa, ja edus-

tavat Tuuusulan rakennuskult-

tuurin arvokasta osaa. Niihin 

saattaa sisältyä useita arvonä-

kökulmia, kuten autenttisuus, 

henkilöhistoria, paikallishistoria, 

rakennustaiteelliset arvot tai 

rakennustyypin harvinaisuus 

paikkakunnalla.

Luokkaan III kuuluu kohteita, 

joilla on paikallishistoriallista 

arvoa ja joissa on mahdollises-

ti tehty suuriakin muutoksia, ja 

jotka ovat mahdollisesti osana 

arvokkaampaa kokonaisuutta. 
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Tehdasrakennukset 

Tiilitehtaan tehdasrakennus koostuu kahdesta osasta: 

kolmikerroksisesta puhtaaksimuuratusta konehuonees-

ta sekä rengasuunien pitkänomaisesta suojarakennuk-

sesta. Rengasuunien suojarakennus on rakennettu vuo-

sina 1930–1931 ja konehuone sen jatkeeksi vuonna 1953. 

Tiilitehdas ja lähes kaikki sen oheisrakennukset on luo-

kiteltu kulttuurimaisema- ja rakennuskantaselvityksessä 

luokkaan 1.

Tiilitehtaan pihapiiriin kuuluvat mm. ruokala, veturital-

li-työkaluvaja ja kaksikerroksinen tiilirakenteinen vers-

tas. Tiilitehdasta vastapäätä, Nukarintien eteläpuolella 

sijaitsee tiilitehtaan alueen vanhin rakennus: tiilitehtaan 

isännöitsijän talo ja konttori vuodelta 1878 (luokka 1). Sa-

man pihapiirin ulkorakennus (luokka 3) kurkistaa kasvil-

lisuuden seasta Nukarintielle. Molemmat rakennukset 

on osayleiskaavassa merkitty sr-merkinnällä. Erityisen 

kaunis helmi on tanskalaistyylinen Blennereiden Jokelan 

tiilitehtaan maatilan pehtoorille rakennuttama asuinra-

kennus vuodelta 1928 (luokka 1). Rakennus sijaitsee ny-

kyisen Ester Matilda -kodin länsipuolella ja palvelee ny-

kyisin varastona. Pesulanlammen rannalla sijaitsee pieni 

telttakattoinen tiilirakenteinen pumppuhuone (luokka 1).

Nukarintien eteläpuoleisilla alueilla sijaitsee vanuteh-

taan ja laatikkotehtaan tuotanto- ja oheisrakennuk-

sia. Vanutehtaan nykyinen tehdasrakennus (luokka 1)

Yllä: Vanutehtaan vanhempi 

osuus (rakennettu 1920) 

Alla: Blennerin talo
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on rakennettu uudelleen kahden tulipalon jälkeen vuon-

na 1920. Tehdasta on laajennettu uudella siivellä vuonna 

1938 ja edelleen 1956. Vuoden 1938 laajennus sulautuu 

alkuperäiseen rakennukseen huomaamattomasti, mutta 

vuoden 1956 laajennukset erottuvat julkisivusta selkeäs-

ti. Kulttuurimaisema- ja rakennuskantaselvityksen mu-

kaan tehdasrakennuksen ulkomuoto sietää hienovaraisia 

muutoksia rakenteellisen kerrostuneisuutensa vuoksi. 

Vanutehdas on keskeinen ja tärkeä Nukarintielle näkyvä 

elementti ja identiteettitekijä, vaikka sen nykyinen ulko-

muoto onkin autioitunut ja kärsinyt ilkivallasta. Vanuteh-

das kärsi vaurioita tulipalossa keväällä 2020, eikä sen tu-

levaisuudesta ole toistaiseksi tietoa.

Laatikkotehtaan rakennuksia on Nukarintien eteläpuo-

lella lukuisia. Tehdasrakennuksista ovat säilyneet tuo-

tantorakennus (luokka 2), lämpökeskus (luokka 1) ja 

varastorakennus (luokka 1), joilla kaikilla on osayleiskaa-

vassa sr-merkintä. Tehtaita vastapäätä sijaitsevat laatik-

kotehtaan konttorirakennus ja sen viereinen muuntamo-

rakennus. Konttori edustaa funktionalismin klassistista 

suuntausta ja on luokiteltu luokan 1 kohteeksi. Kulttuu-

rimaisema- ja rakennuskantaselvityksen mukaan laatik-

kotehtaan alue edustaa harvinaista säilynyttä kokonai-

suutta, jossa prosessitehtaan rakennuksia on säilynyt 

useampia ja alueen teollisuushistoriallisen kokonaisuu-

den säilyminen tulisi ottaa huomioon alueen uudisra-

kentamisessa. Laatikkotehtaan alue ympäristöineen on 

merkitty Tuusulan kaavoitussuunnitelmaan 2020–2024 

kolmannen luokan hankkeeksi.

Yllä:  Laatikkotehtaan tehdasra-

kennus.

Alla: Laatikkotehtaan konttori-

rakennus. 
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Yllä vasemmalla: Tiilitehtaan pihamaan rakennuksia. Vasemmalla ruokalarakennus, oikealla verstas ja taustalla veturitalli-työkaluvaja. Yllä oikealla: Suojellun rengasuunin sisätila. 

Alla vasemmalla: Laatikkotehtaan konttorirakennuksen (Potomac) sisäänkäynti. Alla oikealla: Laatikkotehtaan tehdasrakennuksen sisätiloissa rakenteet luovat kaunista tunnelmaa.
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Aiemmat suunnitelmat

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelmassa (Arkkitehtitoimisto 

A-KONSULTIT Oy, 2003) esitetään ideatason luonnoksia artesaanikyläs-

tä, joka sijoittuisi ensisijaisesti Kartanon alueen ja Jokelantien välille – siis 

entisen laatikkotehtaan alueelle ja ympäristöön. Laatikkotehtaan vanhois-

sa teollisuusrakennuksissa voisi sijaita toimitiloja, verstaita ja palveluita. 

Suunnitelma ottaa vähemmän kantaa tiilitehtaan alueeseen, mutta on 

selvästi antanut suuntaa myöhemmin laaditulle tiilitehtaan alueen yleis-

suunnitelmalle. Monien tahojen yleinen tahtotila tuntuu olleen jo pidem-

pään saada tehdasalue kulttuuritoiminnan käyttöön.

Jokelan Tiilitehdasperinne ry tilasi arkkitehtitoimisto Arkkitehdit Hannuka-

ri & Mäkipajalta vuonna 2003 tiilitehtaan alueen yleissuunnitelman, joka 

valmistui vuonna 2004.  Yleissuunnitelma kaavailee tehdasmiljööseen 

pienimuotoista esittely- ja koulutustoiminnan keskusta, joka voisi tarjota 

tiloja mm. opetusworkshopeihin ja valaista samalla saven teollisen käytön 

historiaa. Tiilitehtaan konehalliin on esitetty kahvilatoimintaa.

Suunnitelma rakentuu aluetta Jokelantieltä Nukarintielle halkovan ”tiili-

tehtaan akselin” varaan. Nukarintien eteläpuolella akseli jatkuu edelleen 

Tehtaanpuistoon, joka muodostuu laatikkotehtaan teollisuusrakennusten 

pihapiiriin. Uunirakennuksen pohjoispäätyyn akselin vierustalle muodos-

tuu tapahtuma-aukio, joka toimii keskustan ja tehdasmiljöön kytköskoh-

tana. Uunirakennuksen ja akselin itäpuolelle muodostuu toinen aukio, tii-

litehtaan tori. Tori toimii alueen keskuksena, jonka yhteydessä voi toimia 

esimerkiksi kesäteatteri. Torin ympärille on esitetty pienikokoisia uudisra-

kennuksia, jotka voisivat toimia vuokrattavina taiteilijaresidensseinä.

Tulevaisuus

Tiilitehtaan miljöö on kaunis ja sijainniltaan erinomainen, mutta rakentei-

densa ja suojelutilanteensa kannalta haastava kunnostaa uuteen käyt-

töön. Oikean toimijan löytäminen arvokkaaseen ympäristöön olisi tärkeää. 

Tiilitehtaan ympäristön voisi helposti kuvitella palvelevan uudenlaise-

na kulttuuri-, ravintola- tai pienyritystoiminnan ympäristönä esimerkiksi 

Helsingin kaapelitehtaan, Fiskarsin alueen tai Kellokosken Ruukin tavoin. 

Keskeinen radanvarsisijainti voisi houkutella asiakkaita myös muilta paik-

kakunnilta. Tyypillisiä ehdotuksia toiminnoiksi tiilitehtaan alueelle ovat ra-

vintola- ja kahvilatilat, museotoiminta, taidenäyttelyt sekä työ- ja harras-

tustilat. 

Tiilitehtaan ympäristö tarjoaa mahdollisuuksia myös ympäristön arvot 

huomioivalle huolellisesti suunnitellulle lisärakentamiselle. Lisäraken-

tamisesta ja ympäristön muutoksista arvokkaalla alueella tulee kuiten-

kin aina keskustella asiantuntijaviranomaisten, kuten maakuntamuseon 

edustajien kanssa.

Kulttuurirakennusten säilyttämiseksi olisi tärkeää löytää tiloihin innokkaita 

toimijoita. Yleisenä tahtotilana on rakennuskannan säilyttäminen ja teh-

dashistoriallisen miljöön kunnostaminen Jokelan sydämeksi. Tehdashis-

torian ajan rakennuksista kuitenkin ainoastaan tiilitehtaan alue on kunnan 

omistuksessa.

Tiilitehtaan ohella uutta toimintaa ja käyttötarkoitusta kaipaavat yksityiso-

mistuksessa olevat vanutehdas sekä laatikkotehtaan useat rakennukset 

ympäristöineen. Laatikkotehtaan rakennusten kohtaloa pohditaan alueen 
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mahdollisen kaavamuutoksen yhteydessä. Riskinä on, 

että historialliset rakennukset pääsevät ajan kuluessa 

rapistumaan korjauskelvottomiksi. Mikäli rakennuksia 

aletaan kunnostamisen sijaan purkamaan, voidaan Jo-

kelan RKY-alue tiputtaa valtakunnallisesta listauksesta. 

Parhaana ratkaisuna voisi pitää koko tehdasmiljöön ke-

hittämistä yhtenäisenä vetovoimakohteena, mutta tämä 

vaatisi runsaasti investointeja useilta tahoilta.

Tiilitehtaan placemaking-projekti 2019

Vuoden 2019 aikana tiilitehtaan aluetta aktivoitiin kun-

nostamalla piha-alueita sekä siivoamalla rakennuksia 

esittelykuntoon. Projektia oli vetämässä taide- ja de-

signstudio RaivioBumann, jolla on kattavasti kokemusta 

placemaking-projekteista. Placemakingillä tarkoitetaan 

julkisen tilan haltuun ottamista, joka tähtää alueen käyt-

täjien sitouttamiseen heille tärkeään alueeseen. Sitout-

tamisen keinot voivat olla pieniä tai suuria ja vaatia vaih-

televan määrän resursseja.

Tiilitehtaan piha-alueen kehittämisellä pyrittiin herät-

telemään kuntalaisten huomiota ja aktivoimaan alueen 

ympärillä käytävää keskustelua. Kesän 2019 aikana tiili-

tehtaalla järjestettiin opastettuja kierroksia ja pihapiirin 

ruokalarakennuksessa pidettiin pop-up kahvilaa. Tiili-

tehtaan ollessa auki siellä vieraili useita alueen asukkai-

ta, jotka kuulivat vasta ensikertaa kylän keskeisen teh-

taan historiasta. Alueen aktivoitumisen ja yleisilmeen 

Yllä: Ote Jokelan puutarhakau-

pungin ideasuunnitelmasta. 

Tehdasmiljööseen suunniteltu-

ja artesaanitaloja. (A-konsultit 

Oy, 2003)

Alla: Ote tiilitehtaan alueen 

yleissuunnitelmasta (Arkkiteh-

dit Hannukari & Mäkipaja, 2004).
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kohentumisen toivotaan houkuttelevan myös potentiaa-

lisia toimijoita kiinnostumaan alueen kehittämisestä. 

Placemaking-projektin myötä, osana Jokelan yleis-

suunnitelmaa, Aalto-yliopiston arkkitehtuurin opiskeli-

jat laativat kaupunkisuunnittelun kurssityönsä Jokelan 

tehdashistoriallisesta alueesta. Suunnittelualueeseen 

rajattiin tiilitehtaan, vanutehtaan ja laatikkotehtaan ym-

päristö ja tavoitteena oli ideoida vanhoille rakennuksil-

le uusia käyttötarkoituksia, sekä täydennysrakentamista 

niiden ympäristöön. Keskeisenä tavoitteena oli korostaa 

Jokelan identiteettiä: teollista historiaa, luonnonympäris-

töä lampineen, sekä identiteettiä puutarhakaupunkina. 

Parhaista kurssitöistä järjestettiin elokuussa 2020 ulko-

näyttely Jokelan tiilitehtaan pihamaalla.

Tehdashistoria on ehdottomasti yksi Jokelan suurimpia 

hyödyntämättömiä vetovoimatekijöitä. Jokelan kehitys 

tulisi ohjata arvokkaaseen ympäristöön ja kunnan tuli-

si tukea alueen kehitystä mahdollisuuksiensa mukaan. 

Placemaking-toimenpiteet sekä arkkitehtiopiskelijoiden 

kurssityö ovat näkyviä toimenpiteitä, joiden avulla on py-

ritty herättelemään keskustelua ja aktivoimaan aluetta. 

Keskeisintä olisi löytää toimijoita, joiden kanssa alueita 

voitaisiin yhteistyössä lähteä kehittämään.

Yllä: Tiilitehtaan asemaa maa-

merkkinä korostettiin place-

making-projektin yhteydessä 

toteuttamalla alueelle uusia 

opastekylttejä. (RaivioBumann, 

2019)

Alla:: Tiilitehtaan historia esillä 

paikan päällä. Placemaking-

projektin osana tiilitehtaalle 

toteutettiin uudet kyltit kerto-

maan alueen historiasta. Kyltit 

ovat näkyvällä paikalla tiiliteh-

taan pihamaalla. (RaivioBu-

mann, 2019)
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Tuusulan taajamista Jokelassa on säilynyt eniten historiallista kerroksel-

lisuutta. Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia eri aikakausilta 

löytyy keskustan alueelta runsaasti. Suuri osa rakennuksista liittyy teol-

lisuushistoriaan, mutta Jokelasta löytyy myös arvokasta vanhaa pientalo-

kantaa. Keskustan yleissuunnitelman kannalta keskeisimpiä rakennuksia 

ovat teollisuusrakennukset (tiilitehdas, vanutehdas ja laatikkotehdas) sekä 

keskustan vanhat kaupalliset rakennukset. Yleissuunnitelmassa on pyrit-

ty huomioimaan Kulttuurimaisema- ja rakennuskantaselvityksessä (2018) 

määritellyt rakennukset ja sopeuttamaan ne uuden rakentamisen sekaan. 

Jokelan kaupallisen ydinkeskustan alueella sijaitsee neljä kulttuurihisto-

riallisesti arvokasta liikerakennusta. Vanhin rakennuksista on hirsiraken-

teinen Lindbergin parturin talo (luokka 2), joka on rakennettu 1920- ja 

1930-lukujen vaihteessa. Rakennus sijaitsee Keskustien pohjoispuolella 

samassa korttelissa nykyisen S-marketin kanssa.

Lindbergin parturin taloa vastapäätä Keskustien ja Jokelantien 

kulmauksessa sijaitsee E-Osuusliikkeen talo (luokka 3). Rakennus on yksi 

Jokelan muutamista jälleenrakennuskauden liikerakennuksista. E-Osuus-

liikkeen talo on rakennettu 1949–1950 ja se on säilynyt alkuperäisenä 

sisätiloja luukunottamatta. Aiemmin rakennuksen alakerrassa toimii pai-

kallinen baari, mutta nykyään tilat ovat tyhjillään. Rakennuksen kylkeen, 

länsipuolelle, on rakennettu uudisosa, jossa on aiemmin toiminut Valin-

tatalo. Nykyisin rakennuksessa toimivat Koti-kirkko ja parturi-kampaamo. 

Kulttuurimaisema- ja rakennuskantaselvityksessä E-Osuusliikkeen ra-

kennuksella todetaan olevan erityistä merkitystä Jokelan taajamakuvalle.

Kulttuurimaisema- ja rakennuskanta 

Kaksi muuta jälleenrakennuskauden liikerakennusta keskustan alueella 

ovat Salomaan kauppa (luokka 2) ja hammaslääkäri Hilja Junnisen vastaan-

otto- ja asuintalo (luokka 2). Salomaan kauppa sijaitsee rautatieasemaa 

vastapäätä Jokelantien länsilaidalla. Se on kaksiosainen 1950–60-luvun 

vaihteen liikerakennus, jonka alakerta toimii edelleen liiketilana. Junnisen 

hammaslääkärirakennus sijaitsee Opintien ja Keskustien risteyksessä sa-

massa korttelissa apteekin kanssa. Aikaisemmin rakennuksessa on palvel-

lut pitkään Jokelan posti, nykyisin rakennuksessa toimii hautaustoimisto.

Koulukeskuksen lammen etelärannalla sijaitsee Jokelan paloasema (luok-

ka 2), joka edustaa Jokelan tehdasalueen nuorempaa aikakerrostumaa. 

Rakennus on rakennettu vuonna 1957. Samaa aikakautta ja tyylisuuntaa 

edustavat Opintien ja Nukarintien risteyksessä Ventoniemen linja-auto-

hallit ja liikerakennus (luokka 2) ympäristöineen. Liikerakennus on raken-

nettu vuonna 1952.

Muita kulttuurillisesti merkittäviä rakennuksia suunnittelualueella ovat 

mm. Jokelan koulukeskus, Oulun koulu -tyylisuuntaa edustava Joke-

la-talo sekä Jokelan rautatieasema ja sen eteläpuolella sijaitseva Asema-

päällikön talo pihapiireineen. Suuren osan keskustan ja sen ympäristön 

arvokkaasta rakennuskannasta muodostavat teollisuushistoriaan tiiviisti 

kytkeytyvät rakennukset ja monipuolinen vanha pientalokanta. 
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Yllä vasemmalla: Lindbergin parturin talo. Yllä oikealla: E-Osuusliikkeen talo. Alla vasemmalla: Salomaan kauppa. Alla oikealla: Hammaslääkäri Hilja Junnisen vastaanotto- ja asuinrakennus.
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Yllä vasemmalla: Ventoniemen linja-autohallit. Yllä oikealla: Jokela-talo, joka edustaa Oulun koulu -tyylisuuntaa.

Alla vasemmalla: Jokelan asema. Alla oikealla: Jokelan koulukeskuksen vanhaa osaa ja katos. 
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Jokelan paloasema Koululammen yli katsottuna
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Puutarhakaupunkiaate ja 
asemaseutujen kestävä kehittäminen
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Puutarhakaupungin periaatteet 

Puutarhakaupunkiaate syntyi 1800-luvun lopussa isobri-

tannialaisen Ebenezer Howardin julkaistessa kirjan Gar-

den Cities of To-morrow. Puutarhakaupunkiaate pohjaa 

ajatukseen kaupungin ja maaseudun parhaiden puolien 

yhdistämisestä. Se tuo asukkaansa luonnon helmaan ja 

rauhaan, tinkimättä kuitenkaan sosiaalisista suhteista, ta-

pahtumista ja palveluiden saavutettavuudesta. Perintei-

sesti puutarhakaupungit ovat olleet aikansa vastaisku tii-

viille keskustarakentamiselle, umpikortteleille ja ihmisen 

unohtamiselle rakennusmassojen edessä. 

Puutarhakaupungeissa korostetaan avaraa tilaa, vaih-

televuutta ja luonnonläheisyyttä. Tyypillinen puutarha-

kaupunki koostuu keskuksesta ja sitä ympäröivistä lähi-

öistä (mistä Tapiola on hyvä esimerkki). Ihmislähtöinen 

suunnittelu korostaa hyviä julkisen liikenteen, jalankulun 

ja pyöräilyn yhteyksiä. Ajoneuvoliikenne pyritään ohjaa-

maan pois keskusta-alueelta ja rauhoittamaan tilaa ke-

vyelle liikenteelle. Puutarhakaupungissa välimatkat eivät 

pääse kasvamaan kävelymatkaa pidemmiksi, vaan pal-

velut ovat lähellä ja kauemmas vie rautatie.  

Puutarhakaupunkiaatteen ytimessä ovat runsaat viher-

väylät ja avara, hengittävä tila. Vihreät puistot ja istutukset 

täplittävät asuinalueita, ja eri alueiden välille muodostuu

Puutarhakaupunkiaate

Yllä: The town – country mag-

net. Visualisaatio kaupungin ja 

maaseudun vetovoimatekijöis-

tä, sekä niiden yhdistymisestä 

puutarhakaupungissa (Ebe-

nezer Howard, Garden Cities Of 

To-Morrow.)

Alla: Etelä-Haagan Kultareunan 

asuinaluetta (Teuvo Kanerva, 

1969-1975. Museovirasto – 

Musketti, Historian kuvakokoel-

ma.)
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laajempia viheryhteyksiä. Luonto on lähellä kaikkialla, 

mutta mittakaava vaihtelee. Puistot ja puutarhasuunnit-

telu ovat olennainen osa puutarhakaupunkeja. Umpi-

kortteleita enemmän on perinteisesti suosittu pistetaloja 

ja vapaasti sijoiteltuja lamelleja, joita luonto pääsee ym-

päröimään. Näkymät ovat pitkiä, avaria ja vehreitä.

Puutarhakaupunkiaate Suomessa

Suomessa puutarhakaupungin aatteita on sovellettu 

mm. Haagassa, Kauniaisissa ja Käpylässä. Kuuluisin ja 

onnistuneimmaksi noteerattu Suomalainen puutarha-

kaupungin sovellus lienee kuitenkin Espoon Tapiola, 

jonka ideoi aikoinaan Heikki von Hertzen. Käpylää ja Ta-

piolaa yhdistää suunnitteluperiaatteiden lisäksi alueiden 

historia. Alueet rakentuivat pitkälti sosiaalisena asunto-

tuotantona, joka vastasi sotien jälkeen vallitsevaan asun-

topulaan. Olosuhteet mahdollistivat kokonaisten kau-

punginosien rakentamisen lyhyellä aikajänteellä, mikä 

puolestaanmahdollisti kokonaisvaltaisen ideologiaan 

pohjaavan suunnittelun. Sekä Puu-Käpylä, että Tapiola 

ovat valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuu-

riympäristöjä (RKY2009).

Puu-Käpylän pientalovaltainen 

alue rajautuu Mäkelänkadun 

itä- ja Koskelantien pohjois-

puolelle. 

Yllä: Ilmakuva Käpylästä 1940 

luvulta (ilmakuva: Helsingin 

kaupungin tietokeskus / Kau-

punginarkisto)

Alla: Käpylän alueen järjeste-

lyehdotus vuodelta 1921 (Kau-

punginarkisto)
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Puu-Käpylä

Käpylän puutarhakaupunginosa perustuu ideaan vih-

reästä esikaupunkialueesta raitiovaunumatkan päässä 

Helsingin keskustasta. Puu-Käpylässä alueen rakenteen 

muodostavat väljästi rakennetut yhteispihalliset korttelit. 

Pientalojen koot vaihtelevat kahdesta neljään asuntoon, 

ja jokaiselle asunnolle on varattu korttelista oma puu-

tarhapalstansa. Puu-Käpylän länsipuolella puolestaan 

sijaitsee omakotivaltainen alue, missä asuinrakennukset 

reunustavat teiden varsia ja kortteleiden keskelle muo-

dostuu laaja yksityispihoista koostuva vihervyöhyke. 

Käpylä on kokonaisuutena tiivis pientalovaltainen alue, 

jossa vihreydestä ei ole tingitty. Suuremmista teistä (Kos-

kelantie ja Mäkelänkatu) pientaloalueet on erotettu ker-

rostalokorttelein.

Tapiola

Tapiolan rakentamisen ohjenuorat hahmotteli Heikki von 

Hertzen jo vuonna 1946 pamfletissaan ”Koti vaiko kasar-

mi lapsillemme,” Hertzenin kantava visio Tapiolan suun-

nittelulle oli luonnonläheinen avara asuinympäristö, joka 

pohjasi ihmislähtöisyyteen. Tapiola koostuu karkeasti 

jaoteltuna viidestä osasta: itäisestä, läntisestä ja pohjoi-

sesta lähiöstä sekä Etelä-Tapiolasta ja Tapiolan keskuk-

sesta. 

Yllä: Piha Puu-Käpylässä (Vol-

ker von Bonin, Museovirasto 

– Musketti, Historian kuvako-

koelma.)

Alla: Tapiolan keskusta 

60-70luvulla (Atte Matilainen, 

Espoon kaupunginmuseo, 

Asuntosäätiö)
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1960-luvulla rakentunut Aarne Ervin suunnittelema 

keskus rakennettiin alueen kaupunkikuvalliseksi keski-

pisteeksi. Keskustaa leimasivat 13 kerrosta korkea Kes-

kustorni, toriaukio ja ostoskeskus. Keskuksen läpi kulki 

keskeinen jalankulkuyhteys, joka yhdisti Tapiolan lähiöt 

toisiinsa ja keskukseen. Keskus rauhoitettiin ajoneuvo-

liikenteeltä. Alueen maamerkki oli keskusallas, joka sai 

myöhemmin rinnalleen myös uimahallin ulkoaltaineen. 

Keskus palveli Tapiolan aktiivisena ja toiminnoiltaan mo-

nipuolisena kokoavana julkisena tilana. Sittemmin Tapio-

lan keskus on laajentunut tiiviinä ja melko massiivisena 

toimisto- ja liikerakennusten kokonaisuutena alkuperäi-

sen keskuksen eteläpuolelle. 
Yllä: Tapiolan keskustan pie-

noismalli, arkkitehti Aarne Ervi 

(tuntematon kuvaaja, Espoon 

kaupunginmuseo, Asuntosää-

tiö)

Alla: Tapiolan ulkoallas. (Vol-

ker von Bonin, Museovirasto 

– Musketti, Historian kuvako-

koelma.)
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Yllä vasemmalla: Etelä-Haagan Kulta-

reunan asuinaluetta (Teuvo Kanerva, 

1969-1975. Museovirasto – Musketti, 

Historian kuvakokoelma.)

Yllä oikealla: Tapiolan keskustorni ja 

suihkukaivo. (Volker von Bonin, Museo-

virasto – Musketti, Historian kuvakokoel-

ma.)

Alla: Puu-Käpylää (Teuvo Kanerva, 1975-

1986. Museovirasto – Musketti, Historian 

kuvakokoelma.)
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Jokela puutarhakaupunkina

Ajatus Jokelan taajaman kehittämisestä puutarhakau-

punkimaiseksi esiteltiin ensimmäisen kerran vuosituhan-

nen vaihteessa, kun Jokelan keskusta-alueelle laadittiin 

pilottisuunnitelma osana laajaa ”Asemanseutujen lä-

hiympäristön kehittäminen” -projektia. Projekti kytkeytyi 

edelleen laajaan kokonaisuuteen, jossa tutkittiin Helsinki 

– Hämeenlinna – Tampere –vyöhykkeen tulevaisuuden 

kehityslinjoja. Suunnitelman tavoitteena oli etsiä erilaisia 

parantamishankkeita ja menetelmiä, joilla voitaisiin el-

vyttää ja vahvistaa rautatieliikennepaikkojen toiminnal-

lista ja kaupallista asemaa sekä vetovoimaa.

Laaditussa Jokelan asemanseudun ja keskusta-alueen 

ideasuunnitelmassa (Uudenmaan liitto, 2000) Jokelan 

keskeisiksi vahvuuksiksi tunnistettiin radanvarsisijainnin 

lisäksi hyvät sisäiset kasvumahdollisuudet (vajaasti ra-

kennettu keskusta-alue), sekä vahvat identiteettitekijät, 

kuten teollisuushistoria lukuisine lampineen. Ideasuun-

nitelman tavoitteena oli Jokelan aseman keskeisen si-

jainnin korostaminen. Suunnitelman viheralueet, kevyen 

liikenteen reitit ja muut rakenteet suuntautuivat kohti 

asemaa, ja keskusta-alueen liikennettä esitettiin kehitet-

täväksi jalankulkijan ehdoilla.

Osana projektia järjestettiin kesällä 1999 Tampe-

reen teknillisen korkeakoulun arkkitehtiopiskelijoi-

den kesken ideakilpailu Jokelan asemanseudun

Jokelan asemanseudun ja kes-

kusta-alueen ideasuunnitelma 

pyrkii kytkemään tehdas- ja 

lampimiljöön osaksi toimivaa 

keskustarakennetta. (Jokelan 

asemanseudun- ja keskus-

ta-alueen ideasuunnitelma, 

Uudenmaan liitto, 2000)
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lähiympäristön parantamiseksi. Kilpailussa palkit-

tiin kaksi suunnitelmaa, sekä lunastettiin yksi. Kilpai-

lun myötä syntyi tarve tutkia Jokelan taajaman ke-

hittämistä myös laajemmalla säteellä asemasta ja

”Asemanseutujen lähiympäristön kehittäminen” -projek-

tin puitteissa tilattiin arkkitehtitoimisto A-konsultit Oy:lta 

Jokelan keskusta-alueen ja asemanseudun kehittämistä 

koskeva ideasuunnitelma. Suunnitelma sai jatkoa, kun 

A-konsultit Oy jatkoi aiemmin aloittamaansa työtä laa-

jemmaksi Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitel-

maksi vuonna 2003. 

Jokelan puutarhakaupungin ideasuunnitelmassa esite-

tiin keskustan lisäksi rakennesuunnitelmat myös Palo-

heimon, Kartanon ja Peltokaaren alueelle. Peltokaari on 

sittemmin kaavoitettu puutarhakaupunkimaiseksi uu-

deksi asuinalueeksi, ja ensimmäiset rakennukset alkavat 

jo rakentua alueelle. Kartanon alueesta on kaavoitettu 

Jokelan Pertussa sijaitseva ensimmäinen osa-alue. 

Suunnitelma luo englantilaisesta puutarhakaupungista 

oman tulkintansa Jokelan kontekstissa. Tärkeänä näh-

dään rautatiehen, pyöräilyyn ja jalankulkuun vahvasti 

tukeutuva liikennejärjestelmä sekä runsaat viheralueet 

ja -yhteydet. Rakentaminen esitetään pienimittakaavai-

sena, vaihtelevana ja yhteisöllisyyttä ruokkivana. Uusia 

typologioita suositaan. 

Keskusta-alue Jokelan puu-

tarhakaupungin ideasuunnitel-

massa. (A-konsultit Oy, 2003)
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Jokelan keskustan visio esitetään suunnitelmassa ’asuinyhteisöä kokoa-

vana palvelu- ja identiteettipisteenä’. Keskusta on puutarhakaupungin tii-

vis kaupallinen keskittymä, jolla on myös hyvät laajenemismahdollisuu-

det. Ydinkeskusta on jalankulkupainotteinen, mutta myös autoliikenteen 

joustavuutta korostetaan. Keskusta-alueella suositaan asumisen, toimis-

totoimintojen ja kaupallisten palveluiden sekoittumista.

Puutarhakaupunkimaisuus on otettu pohjaksi Jokelan osayleiskaavaa 

laadittaessa. Jokelan osayleiskaava on saanut lainvoiman vuonna 2008. 

Puutarhakaupunkiaatteen voimin on pyritty luomaan pienelle teollisuus-

taajamalle uutta identiteettiä. Taajamaa halutaan kehittää pienipiirteisenä, 

luonnonläheisenä ja yhteisöllisenä – toisaalta modernilla otteella. Sekä 

Jokelan osayleiskaavassa, että Puutarhakaupungin ideasuunnitelmassa 

(A-Konsultit, 2003) korostetaan monipuolisia asumismuotoja. Esimerkiksi 

typologioista luetellaan mm. rivitalot, paritalot sekä townhouse-tyyppi-

nen kaupunkitalorakentaminen. Jokelan osayleiskaavassa linjataan, että 

rakentamisen tulisi olla myös keskusta-alueella korkeintaan viisikerroksis-

ta.

Moderni puutarhakaupunki

Jokelan keskusta ja kehitys tukeutuu toisaalta pääkaupunki-

seudun muihin palveluihin, toisaalta sen tulisi myös itsenäise-

nä keskuksena tarjota asukkaille tarpeelliset lähipalvelut. Toimi-

va puutarhakaupungin keskusta-alue on asukkaiden yhteinen 

julkinen olohuone, joka tarjoaa monipuolisia lähipalveluita ja miellyt-

tävää julkista ulkotilaa.  Siinä missä erikoispalvelut ja työmahdollisuu-

det ovat saavutettavissa junamatkan päässä, ovat lähipalvelut lähellä.  

Nykytilanteessa lähipalveluiden takaaminen pienissä taajamissa ei ole 

itsestäänselvyys. Kaksi kauppaa mahtunee jokaiseen keskustaan, mutta 

esimerkiksi pankkien palvelupisteet ovat karanneet pieniltä paikkakun-

nilta. Myös puutarhakaupungin tulisi mitoituksellaan ja asukasmäärällään 

mahdollistaa palveluiden pysyminen keskuksissaan – näin keskustat py-

syisivät elävinä ja mahdollistaisivat asukkaille eläväisen lähiympäristön. 

Elävä lähiympäristö houkuttelee viettämään aikaa julkisissa sisä- ja ulkoti-

loissa, mikä lisää edelleen yhteisöllisyyden tunnetta. 

Kenties modernin puutarhakaupungin keskustan on syytä olla tiiviimpi 

kuin aiemmin on ajateltu. Tiiveyttä voi keventää runsailla ja säännöllisillä 

istutuksilla sekä runsaalla julkisella tilalla. Jokelan keskustan julkiset ulko-

tilat ovat Notkopuiston ja lampiympäristön ansiosta runsaita, ja niiden yl-

läpitoon sekä kehittämiseen tulisikin erityisesti keskittyä. Turvallisemman 

ja helpommin lähestyttävän julkisen tilan syntymistä sekä käyttöönottoa 

voi helpottaa myös ajoneuvoliikenteen reittejä rajaamalla ja kevyen liiken-

teen reitteihin panostamalla. Näin keskusta-alue on mahdollista rauhoit-

taa oleskeluun.

Tiivistyminen tapahtuu usein luonnon kustannuksella. Puutarhakaupun-

gissa tulisi kiinnittää huomiota runsaiden ja monipuolisten viheralueiden 

mahdollistamiseen. Eri tyyppisten virkistysalueiden ja rakentamisen mää-

rän välinen suhde on harkittava tarkoin ja hienovaraisesti, sillä luonnon 

mukana katoaa myös puutarhakaupunki. Tiiviillä keskusta-alueella tulisi 

osana korttelien suunnittelua kiinnittää huomiota piha-alueiden suunnit-

teluun. Piha-alueiden istutukset eivät palvele ainoastaan korttelin asuk-

kaita, sillä julkisivut ja istutukset muodostavat aina osaltaan katunäkymiä 

ja yhteistä julkista tilaa. 



34

Jokelan asemanseudun kehittämisestä pi-

dettiin kesällä 1999 ideakilpailu Tampereen 

teknillisen korkeakoulun arkkitehtiopiskelijoi-

den kesken. 

Opiskelijakilpailulla haluttiin löytää käytännön 

ideoita aseman lähiympäristön parantami-

seksi. Painopisteinä olivat: 

- liikennejärjestelyt

- jalankulkuympäristön kehittäminen 

- polkupyöräpaikoitus

- informaatiotaulut

- odotusalueiden viihtyisyys

- vetovoimaisen ostoskadun suunnittelu 

- melukysymysten ratkaisuideat

- tyhjän ratapihan uudelleen käyttö

Kaksi pääpalkintoa jaettiin ehdotuksille ”1,5m” 

(Jussi Jansson) sekä ”Inspecton fee” (Jarmo 

Pirinen).

Ehdotus ”Otetaan iloinen musta” (Jesse We-

ckroth ja Timo Vather) lunastettiin. 

Lähde ja kuvat: Jokelan asemanseudun ja 

keskusta-alueen ideasuunnitelma, Uuden-

maan liitto, 2000
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Toinen voittajatyö ”Inspection fee” (Jarmo Pirinen)
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Lunastettu kilpailutyö ”otetaan iloinen musta” (Jesse Weckroth ja Timo Vather) 
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Asemanseudut ympäristöineen tarjoavat kunnille mahdollisuuden tarjo-

ta sijainniltaan ja liikenneyhteyksiltään houkuttelevia asuinpaikkoja, sekä 

houkutella alueelle yrityksiä ja työvoimaa. Tuusulan ainoa rautatieasema 

sijaitsee tällä hetkellä Jokelassa. Jokelan julkisen liikenteen yhteydet ovat 

loistavat sekä pohjoiseen Hyvinkään ja Riihimäen suuntaan, että etelään 

Järvenpäähän, Keravalle, Vantaalle ja Helsinkiin.  Jokelasta matka lähiju-

nalla Tikkurilaan kestää 28 minuuttia ja Helsinkiin 38 minuuttia. Verrok-

kina matka Helsingin rautatieasemalta lähijunalla Mäntsälään kestää 39 

minuuttia ja Kirkkonummelle 42 minuuttia. Tuusulan kunta liittyi osaksi 

Helsingin seudun liikenne kuntayhtymää (HSL) vuoden 2018 alussa, mikä 

mahdollistaa joukkoliikenneyhteyksien sujuvan kehittymisen jatkossakin.

Jokelan asema ei ole varsinainen joukkoliikenteen vaihtopaikka, vaan 

asema palvelee pääasiallisesti Jokelan asukkaita ja vierailijoita. Vaihtoja 

tapahtuu lähinnä junan ja henkilöautoliikenteen tai kävelyn ja pyöräilyn 

välillä. Jokelasta kulkee myös joitakin paikallisliikenteen bussilinjoja, joihin 

asemalla on mahdollista vaihtaa. 

 

Jokelan lisäksi Tuusulan toinen mahdollinen tulevaisuuden asemanseu-

tu sijaitsee Ristikydössä Järvenpään ja Keravan asemien välissä. Valmis-

teilla olevassa Uusimaa 2050 -kaavassa Ristikydön asema on esitetty 

kehittämisperiaatemerkinnällä, jolla osoitetaan uudet raideliikenteeseen 

tukeutuvat taajamatoimintojen kehittämisalueet. Aikaisemmin Tuusu-

lassa ovat sijainneet myös Nuppulinnan, Takojan ja Huikon seisakkeet. 

Nuppulinnan seisakkeen toiminta lakkautettiin vuonna 2016  yhtäaikai-

sesti Järvenpäässä sijaitsevan Purolan aseman kanssa. Nuppulinnasta 

Jokelan asemalle on n. 3,7 km matka. Seisake lakkautettiin säästösyistä. 

Asemanseutujen kestävä kehitys
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Asemanseudut valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa ja 
maakuntakaavassa 

Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 

14.12.2017. Alueidenkäyttötavoitteet pohjaavat vahvasti ilmastonmuutok-

sen torjuntaan ja hidastamiseen ja korostavat kestävän yhdyskuntaraken-

teen ja liikennejärjestelmän kehittämistä. Liikenne tuottaa noin 40 % taa-

kanjakosektorin kasvihuonekaasupäästöistä, ja siitä noin puolet aiheutuu 

henkilöautoliikenteestä. Alueidenkäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa 

merkittävästi henkilöautoliikenteen määrään.  

Alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat tukeutumaan olemassa olevaan raken-

teeseen ja parantamaan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen hyödyntä-

mismahdollisuuksia. Tavoitteena on edistää koko maan monikeskuksista, 

verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tukea eri 

alueiden elinvoimaa sekä vahvuuksien hyödyntämistä. 

Ehdotusvaiheessa olevan Uusimaa 2050 -kaavan tavoitteet pohjautuvat 

pitkälti valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Keskeisiä tavoitteita 

ovat mm. olevaan rakenteeseen tukeutuminen, monikeskuksisuus, kes-

kustojen elinvoimaisuus, eheyttäminen ja täydennysrakentaminen. Kas-

vua tulee ohjata kestävin kulkumuodoin hyvin saavutettavissa oleville 

alueille ja olemassa oleviin keskuksiin, eli erityisesti asemanseuduille 

sekä muihin joukkoliikenteen solmukohtiin.

Asemaseutujen kehittäminen

Maankäyttötavoitteiden ohjatessa rakentamista yhä enemmän liikenteel-

lisiin solmukohtiin ja ratojen varsille, on asemaympäristöjen kehittämistä

tutkittu viimeisimpien vuosien aikana runsaasti. Tietoa on saatavilla run-

sain mitoin: HSY on ollut mukana ilmastoviisaan asemanseudun suunnit-

telukonseptin kehittämisessä, jonka lopputuloksena on kattava kokoel-

ma toimenpidekortteja. Toimenpidekortit muodostavat Ilmastoviisas alue 

-suunnittelutyökalun, joka on löydettävissä HSY:n nettisivuilta. 

HSL:n selvityksen mukaan vaihtopaikat ja asemanseudut kiinnostavat 

kaupallisia toimijoita. Työ- ja asiointimatkoilla korostuu kysyntä nopean 

asioinnin mahdollistaville palveluille, kuten kahviloille, pikaruokaloille, 

pankki- ja lippuautomaateille, päivittäistavarakaupoille ja apteekeille. Va-

paa-ajanmatkoilla puolestaan käytetään ruokaravintoloita ja muita aikaa 

vaativia palveluita. 

Kasvavilla asemanseuduilla menestyskelpoisimpana täydennysraken-

tamiseen pohjaavana kehityskonseptina pidetään monimuotoista ja toi-

minnoiltaan sekoittunutta kaupunkirakennetta, jossa liikenteeseen ja 

matkustamista tukeviin palveluihin yhdistetään myös majoitus-, terveys- 

ja hyvinvointipalveluita, sekä monimuotoista asuntotarjontaa, omistus- ja 

vuokra-asuntoja sekä liike- ja toimistotiloja. ARA-rakentaminen aseman-

seutujen lähettyvillä nähdään erityisen positiivisena, sillä etenkin van-

heneva väestö kaipaa kohtuuhintaisia asuntoja palveluiden lähellä. Il-

mastoviisas alue –toimenpidekorteissa kannustetaan sekoittuneeseen 

asemanseudun maankäyttöön, jossa katutasoon sijoitetaan liike- ja toimi-

tiloja sekä palveluita, ja osa alueen rakentamisesta toteutetaan muunnel-

tavina joustotiloina hybridirakennuksissa.

Hyötyjen lisäksi asemanseudut voivat aiheuttaa kunnan maankäytölle 

myös ongelmia. Rautatie aiheuttaa melua ja tärinää, joka asettaa alueen 

rakentamiselle erityisiä vaatimuksia. Rata-alue voi aiheuttaa esteen, joka
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vaikeuttaa keskustan tasapainoista kasvua ja kehitys-

tä. Tarpeettomiksi käyville ratapihoille (myös Jokelassa) 

tulisi mahdollisuuksien mukaan osoittaa uusia käyttö-

tarkoituksia, ja alueita suunniteltaessa kiinnittää erityis-

tä huomiota sujuvien kävely-yhteyksien takaamiseen 

alueiden läpi.

Liityntäpysäköintipaikkojen massiivinen tarve on yksi te-

kijä, joka on osoittautunut haasteeksi useissa aseman-

seutujen kehittämishankkeissa. Autojen lisäksi myös 

suurien pyörämäärien pysäköinti on tilaa vaativaa. Liityn-

täpysäköinti on kaupunkikuvallisesta hankaluudestaan 

huolimatta tärkeä osa joukkoliikenteen matkaketjua. 

Jokelan asema ei ole joukkoliikenteen solmukohta, kos-

ka se ei toimi merkittävänä vaihtopaikkana. Tämä on tyy-

pillistä pienempien kuntien ja taajamien asemille, kun 

säännölliselle paikalliselle bussiliikenteelle ei ole mer-

kittävää tarvetta. Rautatieasemalle saavutaan Jokelassa 

kävellen ja pyöräillen tai vaihteoehtoisesti autolla, jolloin 

liityntäpysäköinnin merkitys kasvaa. Toisaalta esimerkiksi 

Uusimaa 2050  -kaavassa on Jokelan aseman itäpuolelle 

osoitettu tarve maakunnallisesti merkittävälle liityntäpy-

säköitialueelle. Ajatuksena lienee siis Jokelan aseman 

vahvistaminen seudullisestikin keskeisenä asemana. 

Tikkurilan keskusta on uudistunut, tiivis-

tynyt ja rakentunut viimeisen kymmenen 

vuoden aikana uuteen uskoon. Keskustaan 

on rakentunut satoja uusia asuntoja ja ke-

häradan myötä Tikkurilasta on kasvanut 

Suomen toiseksi vilkkain juna-asema. 

Asumisen lisäksi keskustaan on rakentu-

nut runsaasti liiketilaa, esimerkiksi radan 

ylittävä toimisto- ja liikekeskus Dixi, joka 

toimii myös rautatieaseman odotustilana. 

Myös ulkotilaan on panostettu rakentamal-

la monipuolisia uusia oleskelualueita, tori ja 

puistoja. Tikkurilan kävelykeskustaa on py-

ritty laajentamaan tehokkaasti, ja katutiloja 

on otettu hallintaan. Tikkurilaa ja Jokelaa 

yhdistävät rautatieaseman lisäksi veden lä-

heisyys keskusta-alueella sekä tehdashis-

torialliset rakennukset. 

Joukkoliikenteen vaihtotapahtuman palvelutasoon ja laa-

tuun vaikuttavia tekijöitä, joita on mahdollista kehittää pai-

kallisesti (HSL SOLMU-projekti, 2017): 

• opastus

• informaatio

• maksaminen

• turvallisuus

• palvelut

• odotustilat

• kävelyetäisyys

• esteettömyys

• siisteys

• ylläpito

• liityntäpysäköinti

Kuvassa Tikkurilan kulttuuri-

keskus Vernissa (kuva: vantaa.fi)
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Kaavoituksellinen tilanne
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Yleiskaava 2040 -ehdotus

Tuusulan yleiskaava 2040 on ehdotusvaiheessa. Yleis-

kaavaehdotuksessa keskustatoimintojen aluetta ku-

vaava C-merkintä on laajentunut osayleiskaavasta 

kattamaan lähes kokonaan Ridasjärventien, Opintien, 

Nukarintien ja Jokelantien välisen alueen. Ainoastaan 

Pesulan lampea ympäröivät alueet on merkitty kerrosta-

lovaltaiseksi alueeksi (K). Kerrostalovaltainen alue ulot-

tuu myös Ridasjärventien pohjoispuolelle, junaradan 

itäpuolelle sekä Nukarintien eteläpuolelle. Nukarintien 

eteläpuoleinen alue on AK-1 merkintäinen kerrostaloval-

tainen ensimmäisen vaiheen asumisen laajenemisalue. 

Alue on uusi tai olennaisesti muuttuva ja se tullaan ase-

makaavoittamaan. 

Yleiskaavan mukaiselle keskustatoimintojen alueelle 

saa sijoittaa keskustaan soveltuvaa asumista sekä hal-

linto-, toimisto-, palvelu- ja myymälätiloja sekä virkistys-

alueita. Aluetta tulee kehittää tiivistyvänä, erityisesti kä-

velyyn ja pyöräilyyn perustuvana ja kaupunkikuvaltaan 

laadukkaana ympäristönä. Rakennusten maantasoker-

rokset tulee suunnitella ilmeiltään eläviksi sijoittamalla 

niihin esimerkiksi liike- tai toimitilaa. Alueelle saa sijoittaa 

merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköi-

tä. Pysäköinti tulee ensisijaisesti sijoittaa laitoksiin ja ka-

dunvarsiin.

Ylemmät kaavatasot

Yllä: Ote yleiskaava 2040 -eh-

dotuksesta. Punaisella värillä 

(C) on esitetty keskustatoimin-

tojen alue. Ruskealla on esitetty 

kerrostalovaltaiset (AK), tiiviit 

pientalovaltaiset (AP) ja omako-

titalovaltaiset (AO) asuinalueet. 

Palvelut on esitetty oranssilla 

(P) ja viheralueet vihreällä. Pu-

naisen viivan rajaama raste-

roitu alue rajaa Jokelan teolli-

suushistoriallisen RKY-alueen. 

Vihreät katkoviivat kuvaavat 

viheryhteystarpeita alueelta 

toiselle.  

Alla: Ote Jokelan osayleiskaa-

vasta. Punaisella on esitetty 

keskustatoimintojen alue (C), 

ja ruskealla asuntorakentami-

sen  alueet (A), pientaloval-

taiset alueet (AP) sekä erillis-

pientaloille varatut alueet (AO). 

Palveluille on varattu alueita 

oransseilla (P) ja violeteilla (PY) 

merkinnöillä, joista PY merkityt 

alueet on varattu yksinomaan 

julkisille palveluille, kuten kou-

luille ja päiväkodeille. P merki-

tyillä alueilla palvelut voivat olla 

yksityisiä tai julkisia. Puistot ja 

muut virkistysalueet on esitet-

ty vihreällä. Osayleiskaavassa 

useita tiilitehtaan ja laatikkoteh-

taan merkittäviä rakennuksia 

on esitetty suojeltavaksi. 
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Keskustan olemassa olevien puistojen ja niin kutsutun Kartanon alueen 

lävitse on merkitty kulkemaan viheryhteys. Yhteys kulkee keskustan lävit-

se Pesulan lammen viertä, ja jatkaa tämän jälkeen Nukarintien eteläpuo-

leiseen metsään ja edelleen Palojoen ranta-alueille.

Jokelan osayleiskaava 

Jokelan osayleiskaava on hyväksytty vuonna 2006. Osayleiskaavan tar-

koitukseksi on linjattu muodostaa Jokelasta omaleimainen palveluiltaan 

ja asumismuodoiltaan monimuotoinen, asukasluvun kasvuun varautunut 

viihtyisä puutarhakaupunki. Tuusulan yleiskaava 2040 tulee voimaan tul-

lessaan korvaamaan Jokelan osayleiskaavan.

Osayleiskaavan mukaisesti Jokelan kaupallinen keskus sijaitsee aseman, 

Ridasjärventien, Opintien ja Asemapäällikönkujan rajaamalla alueella. 

Tämä alue on osayleiskaavassa merkitty keskustatoimintojen C-merkin-

nällä, joka osoittaa kaupalle, palveluille ja keskusta-asumiselle tarkoite-

tun alueen. Tavoitteena on luoda selkeitä, rajattuja katutiloja ja nykyistä 

korkeampaa, keskustamaista yleisilmettä. Keskusta-alueen tonttitehok-

kuudeksi suositellaan e= 0.4-1.0 ja kerroskorkeudeksi enintään 5.

Mitoitus 

Tuusulan väestösuunnitteen (2016) mukaan Jokelan suuralueen väkimää-

rän ennustetaan kasvavan n. 6 300 asukkaasta n. 9 400 asukkaaseen, 

eli n. 3 100 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Väestösuunnite on laa-

dittu Venni-väestöennustejärjestelmällä. Tuusulan yleiskaavaehdotus 

2040 mahdollistaa kuitenkin myös ennustetta suuremman kasvun. Kas-

vuennustetta runsaammat aluevaraukset mahdollistavat kaavavarannon

tuottamisen. Mikäli kasvu onkin ennustettua vähäisempää, saavutetaan 

uusien kaavojen mukainen tavoitetilanne myöhemmin. Yleiskaavaehdo-

tuksessa Jokelaan osoitetaan uusilla asumisen alueilla uutta asuintuo-

tantoa noin 4 800 uudelle asukkaalle. Yleiskaavaehdotus mahdollistaisi 

Jokelan alueelle vuoteen 2030 mennessä 1 400 uutta asuntoa ja vuoteen 

2040 mennessä yhteensä 2 100 uutta asuntoa. 

Yleiskaavaehdotuksessa Jokelan väestönkasvua ei ole kuitenkaan osoi-

tettu nykyiselle keskusta-alueelle. Suurin osa uudesta asutuksesta on 

osoitettu Peltokaareen (1 800 asukasta) sekä Jokelan kartano I -alueel-

le (800 asukasta). Keskustan alueista yleiskaavan I-vaiheen kehitettävis-

sä alueissa mainitaan Keskustien kaava-alue ja II-vaiheen kehitettävissä 

alueissa Jokelan liikekeskus, joille esitetään yhteensä n. 110 uutta asuntoa 

ja 190 uutta asukasta. Tuusulan yleiskaava 2040 -ehdotuksessa Jokelan 

nykyisen osayleiskaavan mukaista keskustatoimintojen aluetta on laajen-

nettu Asemanraitilta etelään aina Nukarintielle asti. Keskustan yleissuun-

nitelman tiivis keskusta-alue mukailee samoja linjoja.
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Kuvat ylhäältä alaspäin: 

I-vaiheen kehitettävät asuinalueet Jokelassa 

(Yleiskaava 2040 –selostus)

II-vaiheen kehitettävät asuinalueet Jokelassa 

(Yleiskaava 2040 –selostus)

Kaavojen mahdollistama kasvu Jokelassa yh-

teensä tavoitevuoteen 2040 mennessä (Yleiskaa-

va 2040 –selostus)
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Tuusulan kaavoitussuunnitelmassa 2020–2024 kaava-

hankkeet on jaoteltu kolmeen luokkaan niiden kiireel-

lisyyden mukaan. Kartassa sinisellä on merkitty ensim-

mäisenä aloitettavat kärkihankkeet, keltaisella II luokan 

hankkeet ja punaisella III luokan hankkeet. 

Kärkihankkeita keskustan alueella on kaksi: Keskustien 

asemakaavan muutos (OAS 2018) ja Opintien ja Nukarin-

tien risteyksen ympäristön asemakaavan muutos (OAS 

2018). Muutaman kilometrin säteellä rautatieasemalta 

tulee vastaan myös tuleva Jokelan hevoskylän alue, jon-

ka ensimmäisen osuuden kaavoitus on alkanut 2019. Jo-

kelan keskustan yleissuunnitelma toimii keskustan kaa-

vahankkeiden pohjamateriaalina.

Opintien ja Nukarintien risteyksen ympäristön kaavan 

tavoitteena on muuttaa Jokelan keskustan palveluiden 

tuntumassa olevia nykyisiä työpaikkatoimintojen kort-

teleita asuinkäyttöön sekä tutkia rakentumattomien 

kerrostalokortteleiden muutostarpeita. Keskustien ase-

makaavan muutoksen tavoitteena on tehostaa keskus-

ta-alueen kortteleita ja tutkia nykyisen asemakaavan 

julkisen palvelun korttelialueita muutettavaksi asuin-

käyttöön. Erityisesti uutta käyttöä odottaa terveyskes-

kuksen vierellä sijaitseva entinen päiväkodin tontti, jolle 

on yleissuunnitelmassa esitetty asuinkerrostaloja. 

Asemakaavahankkeet Jokelassa

Yllä: Jokelan kaavahankkeet 

(Tuusula rakentaa 2019-2020)

Alla: Asemakaavojen laatimis-

vuodet Jokelan keskustan ym-

päristössä. Yli 10 vuotta van-

hojen kaavojen voidaan katsoa 

olevan vanhetuneita ja vaativan 

ajantasaisuuden tarkastelua.
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Jokelassa on ollut vireillä myös Konduktöörinkujan ase-

makaavan muutos, jonka valtuusto hyväksyi kokouk-

sessaan 9.4.2020. Kaavamuutosalue sijaitsee Jokelan 

ydinkeskustassa tiilitehtaan länsipuolella. Alueella on ra-

kentumaton asuinkerrostaloille varattu tontti, jonka kaa-

vamääräyksiä on muutettu niin, että tontille voi rakentaa 

kolme 6-kerroksista asuinkerrostaloa. Aiemmin voimas-

sa ollut asemakaava mahdollisti tontille nelikerroksisen 

rakentamisen. Rakentamisen korkeampi kerrosluku lin-

jaa Jokelan tiiviin keskusta-alueen kehityksen suuntaa. 

Jokelaan suunnitellaan Tuusulan ensimmäistä hevosky-

lää. Hevoskylän on tarkoitus yhdistää uudella konsep-

tilla asumista, hevosharrastamista ja hevosliiketoimin-

taa. Sijainniltaan Jokelan hevoskylä on loistava: parin 

kilometrin kävelymatka rautatieasemalta mahdollistaa 

harrastusmahdollisuudet monille pääkaupunkiseudun 

hevosharrastajille. Suunnittelutyön alussa on tutkittu 

laajempaa aluekokonaisuutta, mutta ensimmäinen ase-

makaavoitettava alue on vain osa isommasta alueesta. 

Toteutuessaan Jokelan hevoskylä tulee olemaan Joke-

lalle vahva uusi identiteettitekijä.

Jokelan ydinkeskustan hajanaisuus on tiedostettu myös  

aiemmin ja alueella on myös käynnistetty kaavahankkei-

ta, joita ei olla päästy viemään loppuun asti. Yksi keskei-

nen hanke on Jokelan liikekeskuksen kaavahanke, jota 

edistettiin vuosikymmen sitten. Luonnoksissa hahmotel-

tiin S-marketin laajentumista ja matalahkoa kerrostalo-

Yllä: Konduktöörinkujan ase-

makaava mahdollistaa kolmen 

6-kerroksisen asuinkerrostalon 

rakentamisen tiilitehtaan vierei-

selle tontille. 

Alla: Jokelan hevoskylän laa-

jemman yleissuunnitelman 

luonnosvaihtoehto B (Sitowise, 

2019). Suunnittelu tarkentuu 

asemakaavavaiheessa. 
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rakentamista Keskustien varteen nykyisen Lindber-

gin parturin talon ja kylmäaseman paikalle. Kyseinen 

kylmäaseman ja S-marketin valloittama kortteli on 

Jokelassa paraatipaikalla ja nykyisessä muodossaan 

vajaakäytöllä. Keskeinen sijainti vaatisi erityistä huo-

miota ja kehittämistä. Alue sopisi sijaintinsa puolesta 

hyvin myös isomman liikekeskittymän paikaksi. Sijainti 

on liikenteellisessä solmukohdassa, ja tie- ja ratame-

lu ohjaavat alueen rakentamista enemmän liikeraken-

tamisen, kuin asumisen suuntaan. Jo Puutarhakau-

pungin ideasuunnitelmassa (A-Konsultit) kortteleihin 

on ehdotettu nykyisen käytön sijaan kauppagalleriaa.

Yllä: Yksi maankäyttöluon-

nos Jokelan liikekeskuksesta. 

(Jokelan puutarhakaupungin 

ideasuunnitelma, A-Konsultit, 

2003)

Alla: Puutarhakaupungin 

ideasuunnitelmassa S-market 

ja huoltoasema ovat siirtyneet 

ja tehneet tilaa kauppagalle-

rialle. 
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nykytila

Nykytilanne
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Jokelan keskustassa sijaitsee kaksi päivittäistavarakauppaa, yksi huolto-

asema, kivijalkaliiketilaa, sekä muutamia matalia liikerakennuksia. Yleis-

kaavatasoisten kaupallisten selvitysten mukaan Jokelassa on tällä hetkel-

lä väestöpohjaan nähden riittävät päivittäistavarakaupan palvelut.

Keskusta-alueen kivijaloissa ja erillisissä liikerakennuksissa palvelee mm. 

muutama ravintola, kioski, kampaamoita, apteekki ja muutamia erikois-

liikkeitä. Palvelut sijaitsevat pääosin Keskustien ja Asemanraitin varrella. 

Kivijalkaliiketiloja on pääosin Asemanraitille rakentuneiden uusien asuin-

kerrostalojen yhteydessä. Keskustassa on myös muutamia kulttuurihisto-

riallisesti merkittäviä vanhoja liikerakennuksia, joista osassa harjoitetaan 

edelleen liiketoimintaa. Ostovoimaa vetävät puoleensa taajaman omien 

palvelujen lisäksi suuremmat palvelukeskittymät Järvenpäässä ja Hyvin-

käällä, joissa palvelevat mm. lähimmät päivittäistavarakauppojen suuryk-

siköt sekä lukuisat erikoisliikkeet. 

Julkisista palveluista keskustan tuntumassa sijaitsevat Jokelan koulukes-

kus, terveyskeskus, Notkopuiston päiväkoti sekä Jokela-talo. Jokela-talo 

on Jokelan monitoimitalo, jonka tiloissa toimivat mm. nuorisotalo Monari 

ja Jokelan kirjasto. Jokela-talo tarjoaa mahdollisuuden tilojen vuokrauk-

seen ja esimerkiksi kansalaisopisto hyödyntää tiloja aktiivisesti. Jokelan 

vuokrattavat tilat ovat usein ruuhkaisia ja kysyntä on tarjontaa suurempaa.

Terveyskeskuksen vierellä aiemmin sijainnut päiväkoti purettiin vuon-

na 2017 ja sen tontti on tällä hetkellä rakentamaton. Tällä hetkellä Joke-

lan alakoulut sijaitsevat Kolsassa, Lepolassa ja Pertussa, koulukeskuk-

sella toimivat yläkoulu ja lukio.  Kolsan, Lepolan ja Pertun alueilla toimii

Palvelut

kaikilla myös oma päiväkotinsa. Koulujen ja päiväkotien kehittämistä tutki-

taan palveluverkon uudistamistyön edetessä ja Jokelan koulukeskuksen 

strategisen kehittämissuunnitelman yhteydessä. 

Liikuntamahdollisuudet on tyypillisesti keskitetty koulujen ja päiväkotien 

yhteyteen. Keskustan keskeisin ja monipuolisin ulkoliikunta-alue on kou-

lukeskuksen länsipuolelle avautuva Notkopuisto. Notkopuisto palvelee 

niin skeittaajia kuin frisbeegolfaajia, lenkkeilijöitä ja mäenlaskijoita. Raken-

nettu puisto toimintoineen tukee luontevasti ympäröivää palvelukeskitty-

mää. 

Jokelan paloasema sijaitsee tällä hetkellä Koululammen etelälaidalla, 

mutta sen tiloista ollaan luopumassa sisäilmaongelmien vuoksi. Tällä het-

kellä paloasema toimii osin väistötiloissa. Tontti uudelle paloasemalle tul-

laan osoittamaan keskusta-alueen ulkopuolelle, todennäköisesti Jokelan 

läntiselle työpaikka-alueelle.

Skuuttaajia Jokelan Notkopuis-

tossa (Kohvakka, 2017)
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puistot

palvelut

koulu

päiväkoti

kirjasto

terveyskeskus

kirkko

leikkikenttä

ulkoliikuntapaikka

uimapaikka

ulkoilureitti

Jokelan teollisuusalue 
(RKY rajaus)
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Jokelan lammet ovat tiiliteollisuuden aikaisia savenotto-

kuoppia, jotka ovat sittemmin täyttyneet pohjavedellä. 

Ydinkeskustan alueella sijaitsee kolme lampea: Koulu-

keskuksen lampi, Apteekin lampi ja Pesulan lampi. Näi-

den lisäksi Pesulan lammen pohjoispuolella sijaitsee 

muutaman umpeen kasvaneen lammen kokonaisuus, 

joka nykyisellään on sotkuisessa kunnossa.. Hieman Nu-

karintiestä etelään sijaitsee vielä kolmen lammen koko-

naisuus (Rantakarin, Valosen ja Ventoniemen lammet) 

joista kaksi itäisintä on kunnan omistuksessa, ja läntisin 

yksityisomisteinen. Jokelan lampia ei ole virallisesti ni-

metty, vaikka lempinimiä ja kutsumanimiä kuntalaisten 

puheeseen onkin tarttunut. 

Ympäristöllisesti lammet ovat omiaan luomaan ainut-

laatuisia virkistysalueita. Asutuksen keskellä lampien 

pinnat muodostavat kauniita vesipeilejä, mikä avaa 

myös arkkitehtonisia mahdollisuuksia. Erilaiset ve-

sielementit ovat tyypillisesti hyödynnettyjä element-

tejä suomalaisissa puutarhakaupunkisovelluksissa. 

Yhtäaikaisesti Jokelan yleissuunnitelman kans-

sa kunnan viherpalvelut on teettänyt Jokelan lam-

pien toimenpidesuunnitelman (WSP, 2020), joka lin-

jaa lampikohtaisesti konkreettisia toimenpiteitä, joilla 

ympäristöä voitaisiin kohentaa ja virkistyskäyttömah-

dollisuuksia parantaa. Toimenpidesuunnitelmassa

Luonnonympäristö

Yllä: Karttaan on merkitty vaa-

lealla vihreällä ajantasa-ase-

makaavan mukaiset lähi-

virkistys- ja puistoalueet, ja 

tummalla vihreällä yhtenäisen 

puuston raja. 

Alla: Pesulan lampi

Seuraavalla sivulla: Koulukes-

kuksen lampi
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esitetään, että keskusta-alueen lammista erityisesti Apteekin lampea ja 

Koululampea kehitettäisiin rakennettuna ympäristönä, kun taas Pesulan 

lampi ja eteläisemmät Ventoniemen, Rantakarin sekä Valosen lammet 

saisivat jäädä luonnonmukaisemmiksi ympäristöiksi.

Tuusulaan on laadittu myös viher- ja virkistysverkoston kehittämissuun-

nitelmaa (VISTRA), jonka yhteydessä jokaisesta taajamasta on esitetty 

keskeisiä viherverkoston kehittämiskohteita. Jokelan osalta kehittämis-

kohteiksi on tunnistettu keskustan lammet, palojoen varsi, koirapuisto, 

Blennerin puisto peltokaaressa sekä alueen arvokkaat luontokohteet. 

Yhdeksi kehittämiskohteeksi on esitetty myös keskustan alueen puutar-

hakaupunki-identiteetin vahvistamista, johon yleissuunnitelma osaltaan 

vastaa.

Jokelan keskustan kaavahankkeiden pohjaksi on teetetty luontoselvitys 

(Faunatica, 2018), jonka aluerajaus sisälsi keskustan lampien ympäristön 

lisäksi Nukarintien eteläpuoleisia metsiköitä. Selvitysalueelta rajattiin kol-

me arvokasta luontotyyppikohdetta, joista ainoastaan paikallisesti arvokas 

lehto sivuaa osin keskustan yleissuunnitelman aluetta. Muut arvokkaat 

alueet rajautuvat yleissuunnitelman eteläpuolelle niin kutsutulle Karta-

non alueelle. Paikallisesti arvokas lehto rajautuu välittömästi Nukarintien 

eteläpuolelle vanutehtaan, Opintien ja Nukarintien väliselle alueelle. 

Keskustan lammilla havaittiin selvityksen yhteydessä joitakin vieraslajie-

siintymiä, kuten vesiruttoa, pensaskanukkaa, terttuseljaa ja kurtturuusua. 

Koulukeskuksen lampi sekä Pesulan lampi määriteltiin arvokkaiksi lin-

tualueiksi, ja niiden alueilla havaittiin kalatiira, haapana, telkkä, tervapääs-

ky, haarapääsky, naurulokki, viherpeippo ja mustakurkku-uikku. Myös lau-

lujoutsenten tiedetään asuttavan Jokelan lampia. 
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Otteita Jokelan Opintien itäpuolen ja Varikonkulman luontoselvityksestä (Faunatica, 2018)
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Jokelan keskeisimpiä teitä ovat radan länsilaitaa mukai-

leva Jokelantie, radan alittava Ridasjärventie sekä kes-

kustasta Pertun suuntaan vievä Opintie (joka muuttuu 

keskusta-alueen ulkopuolelle Pertuntieksi). Teiden li-

säksi ydinkeskustan keskeisimpiä katuja ovat kaupallista 

keskustaa halkova Keskustie sekä Jokelantieltä Opintiel-

le, Alhoon ja Temmoon ohjaava Nukarintie.

Yksi ydinkeskustan liikenteellisistä ongelmakohdista on 

liittyminen Ridasjärventieltä Jokelantielle. Nykyisellään 

liittyminen onnistuu joko pohjoispuolelta Päiväkummun-

tien ja Tolkinojantien kautta, tai eteläpuolella Päivätien ja 

Keskustien kautta. Keskustien kautta Jokelantielle liityt-

täessä päädytään kulkemaan Jokelan vilkkaimman kau-

pallisen keskustan lävitse, mikä voi taajaman kasvaessa 

osoittautua yhä ongelmallisemmaksi. 

Toinen ongelma hahmottuu, kun tarkastellaan keskus-

tan katuverkostoa kokonaisuutena. Katuverkko on muo-

dostunut pitkälti puun tavoin. Kokoojakadut vievät suu-

rimmille teille, ja niistä lähtee tarpeellisia pistokatuja, 

asumisen ja palveluiden äärelle. Tästä johtuen Jokelan 

keskustassa esimerkiksi auton kääntäminen on hanka-

laa; useimmiten on liityttävä vilkkaalle Jokelantielle tai 

käännettävä auto kaupan, koulun tai kirjaston pysäköin-

tialueella. 

Liikenne

Yllä: Jokelan tie- ja katuverkos-

to kauempaa. Suurimmat tiet 

nimetty (Digiroad LiVi, 02/2018)

Alla: Jokelan katuverkosto 

ydinkeskustan alueella. Kuvas-

sa näkyvät ajoneuvoliikenteelle 

sallitut yhteydet. (Digiroad LiVi, 

02/2018)
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Autoilijan näkökulmasta Jokelan keskustan katuver-

kosto voi helposti vaikuttaa hajanaiselta ja epäselvältä. 

Ajoneuvoliikenteelle sallitut kadut törmäävät monissa 

kohdin kevyen liikenteen väyliin ja läpikulku on estetty. 

Paikoin tämä valitettavasti vaikuttaa siihen, että keskus-

tan rakennekin vaikuttaa epäselvältä. Kevyen liikenteen 

väylät ja kävelykadut tukevat puutarhakaupunkiaatetta, 

mutta keskustarakennetta voitaisiin mahdollisesti sel-

keyttää helpommin hahmotettavaksi etsimällä keinoja 

katuverkoston kehittämiseen. 

Jalankulkijan ja pyöräilijän näkökulmasta Jokelan ka-

tuverkosto on selkeämpi, sillä lähes kaikkien korttelien 

väleistä pääsee kulkemaan jalan. Jokelan kevyen liiken-

teen verkosto on kattava, joskin muutamia kehitystarpei-

ta löytyy: reittien laadun parantaminen ja keskeisimpien 

linjojen hahmottaminen auttaisi kehittämään Jokelaa yhä 

enemmän julkiseen liikenteeseen tukeutuvana taajama-

na. Eniten puutteita yhteyksissä, niin ajoneuvoliikenteen 

kuin kevyen liikenteenkin kannalta, on keskustan ja uu-

den rakentuvan Peltokaaren alueen välillä, eli asemalta 

kaakon suuntaan. 

Julkista liikennettä tukevat hyvät kevyen liikenteen yh-

teydet kuuluvat olennaisesti puutarhakaupunki-ide-

ologiaan ja tukevat asemanseutujen ilmastoystävällistä 

kehitystä. Kävelyverkoston tulisi tarjota esteettömät ja 

säteittäiset yhteydet asemalle, sekä mahdollistaa ra-

dan ylittäminen tai alittaminen tarpeen mukaan. Reittien 

Kevyen liikenteen yhteydet ja julkisen liikenteen linjat Jokelassa. Turkoosilla merkitty kevyen liikenteen väylät 

(Digiroad, LiVi, 01/2018, tummansinisellä HSL-linjat (HSL, 2019), vaaleanpunaisilla ympyröillä HSL-pysäkit 

(HSL, 2019) ja keltaisella ympyrällä Jokelan asema.
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Yllä: Liikenne-ennuste vuodel-

le 2040, olettaen, että tietulli-

maksut on otettu käyttöön.

Alla: Raskaan liikenteen liiken-

ne-ennuste vuodelle 2040, 

olettaen, että tietullimaksut on 

otettu käyttöön.

käytettävyyttä voi parantaa kiinnittämällä eritystä huo-

miota valaistukseen, opastukseen, esteettömyyteen ja 

siihen, että reittien varrelle sijoitetaan riittävissä määrin 

turvallisia levähdys- ja istumapaikkoja. Pyöräilyverkoston 

pääväylät on sujuvuuden takaamiseksi hyvä erottaa auto-

liikenteestä sekä kävelykaistoista. Ilmastoviisaan alueen 

suunnittelussa tulisi asettaa etusijalle kävely, pyöräily ja 

joukkoliikenne – tässä järjestyksessä (ELIAS-projekti, Il-

mastoviisas alue -suunnittelutyökalu).

Jokelan keskustassa kulkee yksi keskeinen kävelykatu, 

Asemanraitti. Asemanraitti suuntautuu rautatieasemal-

ta kohti Koululampea ja koulukeskusta. Aseman lähellä 

raittia reunustavat uudet kerrostalot ja näiden kivijalka-

palvelut. Apteekin lammelta koulukeskukselle päin ede-

tessä Asemanraitin selkeä kävely-ympäristö muuttaa 

luonnettaan polkumaisemmaksi, ja kehittämisen koh-

tiakin saattaisi tarkemmassa tarkastelussa löytyä. 
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Asemanseutubufferit auttavat hahmottamaan kevyen liikenteen reittien kehitystarpeita suhteessa rautatieasemaan. Ne esittävät 

sen alueen, jolle pääsee kulkemaan jalan lähtiessään asemalta ja kävellessään 200, 400, 600 tai 1000 metriä.
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Ratamelu Jokelassa nykytilanteessa vuonna 2017 (Pasila-Riihimäki välitys-

kyvyn nostaminen, vaihe 2  ympäristömeluselvitys, wsp 2017)
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Vasemmalla: Ennuste ratamelusta vuonna 2035 ilman meluntorjuntaa. 

Oikealla: Ennuste ratamelusta vuonna 2035 suunnitellulla meluntorjunnalla. 

(Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostaminen, vaihe 2  ympäristömeluselvitys, wsp 2017)
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Tuusulalle tyypillisesti yksityinen maanomistus on myös 

Jokelan keskustan alueella laajaa. Kunta omistaa pää-

asiassa puisto- ja katualueet, sekä julkisten rakennusten 

korttelit ja joitain alueen rakentumattomista kortteleista.

Keskeisiä kunnan omistamia täydennysrakentamisen 

paikkoja ovat tiilitehtaan alue ympäristöineen, Jokelan-

tietä vierustavat korttelit, sekä tällä hetkellä tyhjillään 

oleva entisen päiväkodin alue.

Väestö on aseman ympäristössä (500m säteellä ase-

masta) selvästi ikääntyvää. 69 % alueen asukkaista koos-

tuu työikäisistä (16-64v), 24 % eläkeikäisistä (yli 65v) ja 

17 %  lapsista ja kouluikäisistä (0-15v). Eläkeikäisten suurta 

määrää selittää osaltaan ydinkeskustassa sijaitseva Ester 

Matilda-koti. Havainnointialueella mahtuu myös jonkin 

verran pientalorakentamista, joka palvelee niin ikäänty-

vää väestöä kuin työikäisiäkin. 

Kun Jokelaa koko ikänsä asuttanut väestö vanhenee, oli-

si  perusteltua tutkia keskusta-alueella senioreille koh-

dennettua kerrostalorakentamista. Keskustan loistavat 

julkisen liikenteen yhteydet tarjoavat mahdollisuuden 

matkailuun, kun se ei muuten enää onnistu, ja lähipalve-

lut ovat kävelymatkan päässä.

Väestö ja maanomistus

Yllä: Kunnan manomistus on 

merkitty sinisellä.

Alla: Väestö- ja ikäjakauma 

500m säteellä asemalta

VÄESTÖ
500m säteellä asemasta

yht. 2 414 

IKÄ  MÄÄRÄ
0-6  186
7-15  233
16-64  1 411
65-74  315
75-84  173
yli 85  94
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keskustan tavoitemalli 
Keskustan tavoitemalli
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Suunnittelualuetta rajaa pohjoisessa Tolkinojantie, län-

nessä Tehtaantie ja idässä Notkopuisto. Etelässä alue 

rajautuu Nukarintien eteläpuolisiin metsiin. Alue rajaa 

sisälleen Jokelan ydinkeskustan ja sen ympäristön. Ny-

kyisellään tiivis ydinkeskusta on rajausta pienempi, mut-

ta tulevaisuuden laajenemis- ja tiivistymissuunnat huo-

mioon ottaen, on perusteltua ulottaa suunnittelualue 

etelässä tiilitehtaalle asti. Lännessä oli tärkeää rajata mu-

kaan entinen päiväkodin tontti Keskustien varressa. 

Pohjoisrajaa määrittää potentiaalinen uusi rakennus-

paikka Tolkinojantiellä: muut täydennysrakentamisen 

paikat sijoittuvat Ridasjärventien eteläpuolelle. Jokelan 

keskustan laajenemis- ja tiivistymismahdollisuudet ovat 

selvästi parhaat Keskustien ja tiilitehtaan välisellä alueel-

la sekä Nukarintien eteläpuoleisella Kartanon alueella. 

Näille alueille tiivistymistä ohjaavat niin Yleiskaava 2040 

-ehdotus kuin tämä suunnitelmakin.

Suunnittelualueen rajaus

Yllä: Suunnitelualueen rajaus 

Alla: Mahdollisia täydennysra-

kentamisen paikkoja keskustan 

alueella ja lähiympäristössä. 

Alueille on esitetty yleissuunni-

telmatyön yhteydessä täyden-

nysrakentamista tai nykyistä 

korkeampaa rakentamista. Jo 

rakentuneissa kortteleissa on 

tunnistettu paikkoja, joissa taa-

jamarakenteellisesti olisi mah-

dollisuuksia myös korkeam-

malle rakentamiselle.
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Suunnitelman periaatteet perustuvat Jokelassa ja Jo-

kelan keskustassa aiemmin laadituille suunnitelmille. 

Yleissuunnitelman keskiössä on täydennysrakentamis-

paikkojen etsiminen ydinkeskustan alueelta, paikalli-

sidentiteetin vahvistaminen, sekä tulevaisuuden mah-

dollisuuksien tunnistaminen niin ydinkeskustassa kuin 

tehdashistoriallisella RKY-alueellakin. 

Useat esitetyistä rakentamisen paikoista ovat tällä het-

kellä rakentamattomia ja kunnan omistuksessa, mikä 

mahdollistaa tarvittavien kaavamuutosten laatimisen. 

Yleissuunnitelman yhteydessä on kuitenkin esitetty kor-

keampaa ja urbaanimpaa rakentamista myös joillekin jo 

rakennetuille tonteille. Yleissuunnitelma linjaa kunnan 

tahtotilaa ja taajamakuvallisia tavoitteita, mutta varsinai-

siin asemakaavamuutoksiin lähdetään vasta kiinteistön-

omistajan aloitteesta.

Yleissuunnitelma tutkailee keskustan tiivistymisen ylä-

rajoja – Miltä keskusta voisi tulevaisuudessa näyttää? 

Millainen olisi aktiivisen radanvarsitaajaman vehreä ja 

tiivis keskus? Yleissuunnitelman esittämä rakentaminen 

mahdollistaisi n. 2300 uutta asukasta. 

Lähtökohdat

Yleissuunnitelman mukainen 

rakentaminen mahdollistaisi 

Jokelaan n. 2 300 uutta asu-

kasta. Osa esitetystä rakenta-

misesta tosin korvaisi nykyisiä 

rakennuksia, joten todellinen 

asukasmäärän kasvu olisi pie-

nempi. 

Suurin osa uudesta asutukses-

ta sijoittuisi tiilitehtaan ympä-

ristöön, jossa on nykyisin run-

saasti rakentamatonta maata. 

Jokelan keskustan on perus-

teltua kasvaa enemmän tii-

vistymällä, kuin laajenemalla. 

Keskustamainen alue mahtuu 

Jokelassa laajentumaan par-

haiten Nukarintien eteläpuo-

lelle, sekä radan itäpuolelle 

(missä laajenemisvaraa on ra-

joitetusti). Pohjoisessa ja idässä 

keskusta kohtaa nopeasti tiiviin 

pientaloalueen.
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Jokelan osayleiskaavassa linjataan puutarhakaupungin keskustan matalas-

ta rakentamisesta. Jokelan keskusta-alue on kuitenkin pinta-alaltaan pieni 

ja rajautuu pohjoisessa, idässä ja lännessä pientalovaltaiseen asutukseen jo 

200–400 m etäisyydellä asemasta. Tästä johtuen Jokelan keskusta-alueen 

on tulevaisuudessa perustellumpaa rakentua tiiviimpänä ja korkeampana, 

ei laajemmalle alueelle. Näin keskustan lievealueet voivat pysyä pientalo-

valtaisena ja matalana alueena ydinkeskustan kehittyessä ja rakentuessa 

korkeammaksi. Tiivistäminen on linjassa valtakunnallisten alueidenkäyt-

tötavoitteiden ja maakuntakaavan tavoitteiden kanssa. Jokelaa tulisi käsi-

tellä kokonaisuutena, jossa tiivis keskusta-alue ei vaaranna puutarhakau-

punki-identiteettiä, vaan tukee sitä ja samanaikaisesti kestävää kehitystä.

Ideologisella tasolla puutarhakaupungin keskustan voisi ajatella olevan 

pienialainen ja tiivis joukkoliikenteeseen tukeutuva ydin. Ekologisten liikku-

mismuotojen lisäksi keskeisimpiä oppeja, joita puutarhakaupunkiaatteel-

la on antaa, ovat riittävien viheralueiden huomioinen, sekä hienovarainen 

maisemasuunnittelu. Tapiola on loistava esimerkki maisemasuunnittelun 

roolista kaupunki- ja arkkitehtisuunnittelussa. Avarat ja intiimit tilat, pitkät 

ja lyhyet näkymälinjat vaihtelevat muodostaen monipuolista kaupunkiti-

laa. Myös Jokelassa tulisi kiinnittää huomiota kaupunkitilan hienovaraiseen 

suunnitteluun, rakennusten sijoitteluun ja kasvillisuuden hyödyntämiseen 

tilojen rajaamisessa ja katseen ohjaamisessa. Erityisen tärkeäksi maise-

malliset arvot nousevat tiilitehtaan ja muun tehdashistoriallisen alueen 

kehittämisen yhteydessä

Puutarhakaupungin keskustan tulisi tarjota asukkaille riittävät lähipalve-

lut, viihtyisiä julkisia tiloja, sekä mahdollisuus ekologisempaan asumiseen

Kestävä puutarhakaupungin keskusta ja liikkumiseen. Palveluiden ja tapahtumien takaaminen edellyttää tiivistä 

keskustaa ja riittävän suurta asiakaskuntaa. Toisaalta hyvät joukkoliiken-

nemahdollisuudet mahdollistavat pääkaupunkiseudun palvelujen hyö-

dyntämisen laajemmin, mikä antaa puutarhakaupungille mahdollisuuden 

vehreän alan kasvattamiseen.

Osana Jokelan keskustan yleissuunnitelmaa on laadittu Jokelan keskus-

tan viherrakentamisen yleissuunnitelma (Sweco, 2020). Yleissuunnitelma 

linjaa esimerkkejä puutarhakaupungin ilmeeseen sopivista istutuksista ja 

pihasuunnitelmista kerrostalokortteleissa. Lisäksi suunnitelma antaa esi-

merkkejä kaavamääräyksistä, joita kaavamuutosten yhteydessä voidaan 

hyödyntää. Tulevaisuudessa Jokelassa tulisi panostaa yhä enemmän 

myös julkisten ulkotilojen, aukioiden ja puistojen, kehittämiseen. Työssä 

olisi hyvä olla mukana myös maisema-arkkitehteja, joilla olisi asiantunte-

musta Jokelan maisemallisten arvojen huomioimiseen ja kehittämiseen. 

Jokelaan tullaan laatimaan myös oma taideohjelmansa, jonka yhteydessä 

on syytä huomioida vihreys, luonto ja puistoympäristöt. 
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Keskusta-alueen viherympäristö painottuu lampien ym-

päristöön. Keskeisimpiä puistoalueita ovat Notkopuis-

to, Koululampea ympäröivät puistoalueet sekä Pesulan 

lammelta Koululammelle kurottava Paul Chmelews-

kin puisto. Puistoalueet muodostavat yhdessä keskus-

taa halkovan viheryhteyden, joka jatkuu myös keskus-

ta-alueen ulkopuolella. Viheryhteyksien jatkuminen tulisi 

jatkossa huomioida Opintien ja Nukarintien risteyksen 

ympäristöä suunniteltaessa niin, että sujuvat virkistys-

reitistöt lammelta toiselle mahdollistettaisiin. Keskustan 

viherverkosto sitoo yhteen Jokelaa leimaavaa siniraken-

netta, kun lampien ympäristö säilytetään vihreänä ja vir-

kistyskäytössä. 

Puutarhakaupungin keskusta-alueella tulisi kiinnittää 

huomiota riittävään kaupunkivihreään niin tonttien pi-

hoilla kuin puistoissakin. Myös viherkattoihin ja -seiniin, 

sekä kasvillisuuden hyödyntämiseen osana melusuoja-

rakenteita tulee suhtautua ennakkoluulottomasti. Joke-

lassa puistot avautuvat joka laidalta kohti keskustaa, ja 

virkistysmahdollisuudet ovat hyvin saavutettavissa. Kes-

kustan uusissa asemakaavoissa tulee edellyttää puutar-

hakaupunki-identiteetin huomioimista ja istutussuunni-

telmien esittämistä rakennuslupavaiheessa. Ohjauksen 

ja kaavoituksen tukena hyödynnetään Jokelan keskus-

tan viherrakentamisen yleissuunnitelmaa, joka on yleis-

suunnitelman liitteenä. (Sweco, 2020)

Sini- ja viherrakenne

Otteita Jokelan keskustan vi-

herrakentamisen yleissuunni-

telmasta (Sweco, 2020), joka on 

laadittu osana yleissuunnitel-

matyötä. 

Suunnitelmassa esitetään oh-

jenuoria pihasuunnitteluun kol-

melle eri tyyppiselle alueelle, 

joita Jokelan keskustasta on 

tunnistettu. Lisäksi annetaan 

esimerkkejä mm. kaavamäärä-

yksistä ja sopivista kasvilajeista.
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Lampiympäristöistä erityisesti Koululammen pohjoislai-

taa tulisi kehittää yhtenä Jokelan keskusta-alueen kes-

keisimmistä julkisista tiloista. Uimarannan kuntoa sekä 

muita oleskelumahdollisuuksia tulisi parantaa Lampien 

toimenpidesuunnitelman mukaisesti. Ydinkeskustassa 

sijaitseva Apteekin lampi esitetään toimenpidesuunnitel-

massa rakennettuna lampena, jonka ympäristö voi olla 

esimerkiksi pitkälti kivettyä oleskelualuetta. Apteekin 

lampi on keskustan rakennetun ympäristön kiinnepiste, 

jonka arvoa voisi nostaa esimerkiksi suihkulähteellä tai 

julkisella taiteella. 

Puistotien varrelle esitetään uutta rakennuspaikkaa 

asuinkerrostalolle. Alueella sijaitsee tällä hetkellä hoita-

maton puisto, jossa on kolme umpeen kasvanutta en-

tistä savenottokuoppaa. Suurin kuopista esitetään täy-

tettäväksi. Rakentaminen mukailee mittakaavaltaan ja 

massaltaan Puistotien länsireunaa jo täplittäviä kolmea 

pistetaloa. Pesulan lammelta Koululammelle kulkeva vi-

heryhteys säilytetään, sillä se palvelee keskeisenä osana 

Jokelan keskustan virkistysverkostoa. Jokelan lampien 

toimenpidesuunnitelmassa täydennysrakentamisen rin-

nalle jäävien kuoppien ympäristö on esitetty (Jokelan 

lampien toimenpidesuunnitelma, wsp 2020) kunnostet-

tavaksi kosteikkopuistoksi, jossa kuopat palvelevat hu-

levesien tasausaltaina lisäten samalla Koululammen ja 

Pesulan lammen välistä virtaamaa. 

Esimerkkilinjauksia lampien 

ympäri kulkeville viheryhteyk-

sille. Suurin osa yhteyksistä on 

jo olemassa, mutta esimerkiksi 

Rantakarin, Ventoniemen ja Va-

losen lammilta ei kulje vehreää 

reittiä Pesulanlammelle. Yhtey-

den mahdollistaminen tulisi ot-

taa huomioon alueen tarkem-

massa kaavoituksessa. 
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Ote Jokelan lampien toimenpidesuunnitelmasta (wsp, 2020)
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Ote Jokelan lampien toimenpidesuunnitelmasta (wsp, 2020)
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Keskustan liikenneyhteyksiä kehittäessä tulisi kiinnittää 

erityistä huomiota asemalta säteittän lähteviin yhteyk-

siin. Yhteydet ohjaavat eri asuinalueille Kolsan, Pertun, 

Ahjon, Lepolan ja Peltokaaren suuntaan. 

Tällä hetkellä eniten kehittämistä vaativat yhteydet Pel-

tokaareen. Peltokaaren asemakaavassa on osoitettu 

radan ja Jokelantien alittava yhteys, Blennerintie, Nuka-

rintieltä Peltokaareen. Yhteyttä ei ole vielä rakennettu. 

Taajaman tasapainoisen kehityksen kannalta sen olisi 

hyvä olla sekä kevyen liikenteen, että ajoneuvoliikenteen 

käytössä. 

Toinen Peltokaareen suuntaava kevyen liikenteen yhteys 

on esitetty Jokelan osayleiskaavassa, mutta ei ole vielä 

rakentunut. Yhteystarve kulkee radan itäpuolella radan 

vierustaa pitkin, kunnes liittyy Tikuntekijänpolkuun. Yh-

teys tullaan huomioimaan entisen ratapiha-alueen kiin-

teistön kehittämisen yhteydessä. Samalla tutkitaan, oli-

siko Tikuntekijänpolun kautta mahdollista järjestää myös 

katuyhteys uusille asuintonteille. 

Kun Nukarintien eteläpuoleista Kartanon aluetta, tiili-

tehtaan ympäristöä sekä Opintien ja Nukarintien riste-

yksen ympäristöä kehitetään, tulisi kiinnittää huomiota 

erityisesti kevyen liikenteen yhteyksien parantamiseen. 

Ajoneuvoliikennettä palvelevat jo Opintie ja Nukarintie,

Yhteydet

Yllä: Tärkeimmät jalankulun 

suunnat keskustan alueella.

  

Alla: Olemassaolevat ja kehi-

tettävät pyöräily-yhteydet kes-

kustan alueella. 
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mutta kevyt liikenne olisi hyvä erottaa omille reiteilleen 

ja ohjata Kartanon alueen lävitse kohti Perttua. Nykyisiä 

Kartanon alueen halki kulkevia yhteyksiä tulisi siis kehit-

tää erityisesti kevyen liikenteen näkökulmasta. Samal-

la yhteydet voisivat palvella osana Jokelan lampireittiä, 

josta kerrotaan enemmän Jokelan lampien toimenpide-

suunnitelmassa (wsp, 2020) ja tämän selostuksen osuu-

dessa ”Sini- ja viherrakenne”. 

Ajoneuvoliikenteen kannalta Jokelan keskustan katu-

verkko kaipaa selkeytystä. Yleissuunnitelmatyön yh-

teydessä tutkittiin pintapuolisesti mahdollisuuksia 

katuverkon täydentämiseen, mutta se osoittautui ydin-

keskustassa hankalaksi. Yleissuunnitelmassa on esitet-

ty uusi katuyhteys Opintieltä Puistotielle. Yhteys kulkisi 

Paul Chmelewskin puiston pohjoislaitaa pitkin ja mah-

dollistaisi liittymisen Asemapäällikönkujalle. Vaihtoehtoa 

ei ole kuitenkaan yleissuunnitelman yhteydessä tutkittu 

tarkemmin, vaan sen hyödyt, haitat ja mahdollisuudet 

tulisi vielä arvioida kokonaisuudessaan. 

O
p

intie

Puistotie

Asemapäällik
önkuja
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Asemapäällik
önkuja

Tulevaisuudessa pysäköintikysymykset Jokelassa tule-

vat olemaan pitkälti myös periaatepäätöksiä. 

Yleissuunnitelma katsoo tulevaisuuteen, jossa Jokelan 

keskusta pohjaa entistä enemmän joukkoliikenteelliseen 

potentiaaliinsa, ja keskusta-alueella liikutaan enimmäk-

seen pyörällä ja kävellen. Pidemmät matkat taitetaan 

junalla tai bussilla, minkä johdosta keskeisessä roolissa 

ovat hyvät liityntäpysäköintimahdollisuudet. Asemalle 

, rataa vierustaville alueille, esitetään uutta parkkihal-

lia, joka voisi palvella liityntäpysäköintiä, sekä keskus-

ta-alueen uusia asukkaita. Nykyiset liityntäpysäköin-

tipaikat radan itäpuolella sekä tiilitehdasta vastapäätä 

säilyvät myös käytössä. 

Tällä hetkellä Jokelassa ei enimmäkseen ole perusteltua 

edellyttää rakenteellista pysäköintiä, tulevaisuuden ke-

hittyvässä Jokelassa tilanne voi kuitenkin olla toinen.Tii-

vis keskusta-alueen rakentaminen sekä imago puutar-

hakaupunkina hyötyisivät rakenteellisesta pysäköinnistä. 

Vaihtoehtoisesti rakentaminen voidaan toteuttaa mata-

lammalla tehokkuudella, jolloin maapinta-alaa vapautuu 

pysäköinnille. Tälläiset ratkaisut edellyttävät erityisen 

huolellista suunnittelua, jotta vehreä ja kaupunkimainen 

tunnelma saadaan säilymään, eikä pysäköinti pääse do-

minoimaan maisemaa.

Pysäköinti

50

50

30

50

40 liityntäp.

liit
yntä

p.

liityntäp.

liit
yntä

p.

40

20

20

50

20

liityntäp.

liityntäp.

30

30

20

40

40

15

15

15

15

~250

~250

30
30

30
30

Yllä: Rataa vierustavilla kiin-

teistöillä (merkitty vaaleanpu-

naisella) yleissuunnitelman 

mukainen rakentaminen edel-

lyttäisi joko pysäköintinormin 

höllentämistä tai rakenteellis-

ta pysäköintiä. Rakenteellinen 

pysäköinti voi olla esimerkiksi 

maan alle tai pihakannen alle 

sijoitettua pysäköintiä. Kuvassa 

on keltaisella esitetty summit-

tain maan päälle sijoitettavat 

pysäköintikentät. 

Kaupallisen ydinkeskustan 

kortteleiden pysäköintiä olisi 

mahdollista sijoittaa myös py-

säköintitaloon, mikäli sellainen 

rakentuisi.

Alla: Mikäli kaikki pysäköinti ha-

luttaisiin toteuttaa maan päälle 

ja pitäytyä nykyisen pysäköin-

tinormin mitoituksessa, tulisi 

yleissuunnitelman rakentami-

sen määrää vähentää. Kuvaan 

on merkitty sinisellä pysäköin-

tikentät, jotka tulisivat osin 

aiemmin esitetyn rakentamisen 

päälle. 

Rakentamisen määrä on vaih-

toehdossa vähennetty karkeas-

ti 9 800k-m2.

40
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Puutarhakaupungeissa on tyypillisesti suosittu piste-

taloja sekä ilmavasti sijoiteltuja lamelleja. Umpikorttelit 

luovat suljettua tilaa, joka vaikeuttaa vihreän katutilan 

muodostamista. Vapaasti sijoitellut pistetalot, korkeatkin, 

jättävät tilaa kaupunkivihreälle ja avaavat näkymiä sisä-

pihoille ja edelleen seuraaviin kortteleihin. 

Rakentaminen on esitetty asuinkerrostalovaltaisena koko 

ydinkeskustan alueella. Kaupallisessa ytimessä – Kes-

kustien ja Asemanraitin varrella – rakentaminen voi sisäl-

tää myös liike- tai toimistotilaa. Nukarintien eteläpuolella 

sijaitsevaa Kartanon aluetta kehitetään tiiviinä pientalo-

valtaisena alueena, joskin Nukarintien reunamilla myös 

kerrostalorakentaminen on perusteltua. 

Typologiat

Yllä: Tornitalo keskustorni Ta-

piolassa. Rakennustyyppinä 

tornitalo mahdollistaa ympäril-

leen runsaan kaupunkivihreän, 

ja toimii maamerkkinä näky-

mien päätteenä. Avarat näky-

mät säilyvät, kun lamellimaiset 

rakennusmassat eivät tuki niitä. 

(1961-1970, Espoon kaupungin-

museo, Asuntosäätiö. Puutar-

hasuunnitelma: Jussi Jännes)

Alla: Tiivistä puurakenteista 

pientalorakentamista Puu-Kä-

pylässä. Rakennukset ovat 2-4 

-kerroksisia ja niissä on kah-

desta neljään asuntoa. Sisäpi-

hat ovat koko korttelin yhteisiä.

(Teuvo Kanerva 1975-1986, Mu-

seovirasto, Historian kuvako-

koelma) 
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Taajamakuvallisesti suunnitelma jakautuu viiteen tunnis-

tettavaan osa-alueeseen, joilla on oma identiteettinsä.

Keskustien varsia ympäröivät tiivistyvät asuin- ja liike-

rakentamisen korttelit.  Katua vierustavat rakennukset 

sopeutuvat kyläkeskuksen matalaan ja inhimilliseen mit-

takaavaan, muun ympäristön kasvaessa korkeutta. Kes-

kustien varren rakentaminen säilyy pienipiirteisenä ja ot-

taa vaikutteita alueen vanhoista liikerakennuksista.

Keskustien ja Asemanraitin ympärille muodostuu Joke-

lan kaupallinen keskusta - alue, jolle sijoittuu suurin osa 

kaupallisista palveluista. Alueen kivijalat ovat eläviä ja 

katutila mahdollistaa liiketilan aukeamisen terassialueel-

le.

Jokelan julkisen rakentamisen sydän muodostuu Koulu-

lammen, koulukeskuksen ja Notkopuiston ympäristöön. 

Alueella sijaitsee jo nyt valtaosa Jokelan julkisista palve-

luista, ja erityisen tärkeää on alueen ulkotilojen kehittä-

minen sekä laadukas ylläpito. 

Kaupunkirakenteen osa-alueet

Keskusta jakautuu viiteen 

osa-alueeseen: 

      Pienipiirteinen Keskustie

      Kaupallinen keskusta 

       Tehdashistoriallinen alue

      Tiivistyvä ydinkeskusta 

      Julkiset palvelut 

Kerroskorkeudet madaltuvat 

samalla kun etäisyys asemalta 

kasvaa. Keskustiehen rajautu-

va rakentaminen on pienimit-

takaavaista ja kaikkein korkein 

rakentaminen rajautuu Joke-

lantiehen sekä rautatiehen.



74

Tiilitehtaan ympäristössä sijaitsevat ja Jokelantiehen 

rajautuvat korttelit kiinnittyvät vahvasti tehdashistorial-

liseen miljööseen, ja ottavat kantaa kulttuurihistoriaan. 

Täydennysrakentamisen on oltava sopusoinnussa histo-

rian kanssa ja muodostettava alueelle yksityisten aluei-

den lisäksi myös uutta julkista tilaa. Tulevaisuudessa alue 

voi laajentua Nukarintien eteläpuolelle Kartanon alueel-

le ja kohdata siellä pientaloasutuksen. 

Tehdashistoriallisen alueen ja kylänraitin välille rajautuu 

Jokelan varsinainen ydinkeskusta. Alueella on runsaas-

ti potentiaalia tiivistymiselle ja korkeammalle asuinker-

rostalorakentamiselle. Lähempänä asemaa ja erityisesti 

asemanraitin varrella on mahdollistettava liiketilojen ra-

kentaminen etenkin kivijalkaan. 

Kuudentena alueena voidaan tunnistaa radan itäpuo-

lelle rajautuva alue, joka jää nykyisellään irralleen kes-

kusta-alueesta. Radan itäpuolella on kuitenkin myös po-

tentiaalia maankäytön kehittämiseen, ja asematunnelin 

välittömässä läheisyydessä olevia alueita tulisikin tiivis-

tää asuinkäyttöön. 

Yllä: Erilaisia perinteisiä katto-

muotoja. (Kulttuurimaisema- ja 

rakennuskantaselvitys, Jokelan 

taajama) 

Alla: Ilmakuva Notkopuistosta 

itään päin kohti asemaa ja ydin-

keskustaa, 2012
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Keskustien varteen rajautuvissa rakennusmassoissa 

suositaan pienipiirteisyyttä ja perinteisiä ratkaisuja. Julki-

sivut ovat pääosin rapattuja ja kattomuotona harjakatto 

tai muu perinteinen kattomalli (esimerkkejä sivulla 71). 

Korkeammat rakennusmassat, jotka eivät suoraan ra-

jaudu Keskustien varrelle, voivat olla pulpettikattoisia. 

Julkisivut ovat sommittelultaan ja värivalinnoiltaan har-

monisia. Mahdolliset tehostevärit ovat murretun sävyisiä, 

eivät kirkkaita, ja niiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Yksivärisiä rakennuksia suositaan enemmän. 

Keskustien ja tiilitehtaan alueen välille rajautuvalla ydin-

keskustan alueella sallitaan harjakattojen lisäksi myös 

pulpettikattojen rakentaminen. Rakennusten ilme saa 

olla kulttuuriympäristöjä modernimpi ja vapaampi, mut-

ta yleisilmeen tulee säilyä hillittynä. Ydinkeskustan alue 

on Jokelan voimakkaimmin tiivistyvä alue, jolla rakenta-

misen korkeuden ja tehokkuuden nostaminen on suosi-

teltavaa. 

Keskustie ja ydinkeskusta
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Tehdashistoriallisessa ympäristössä materiaalivalintoina 

suositaan tiiltä ja puuta. Rapatut julkisivut ovat mahdolli-

sia, mutta värimaailma tulee sovittaa ympäristöön hieno-

varaisesti. Värivalintojen tulee olla rauhallisia ja historiaa 

kunnioittavia. Tehostevärien käytön tulee olla harkittua 

ja kaikkien käytettyjen värisävyjen tulee olla murrettuja. 

Kattomuodon tulee olla harjakatto tai muu perinteinen 

kattomuoto (esimerkkejä sivulla 71). Lapekattoja tai kat-

kaistuja harjakattoja ei suosita.

Rakennusten massoittelun ja rytmityksen tulee olla har-

monista, eikä esimerkiksi vapaasti julkisivulle rytmitty-

viä ikkunoita suosita. Julkisivuratkaisujen tulee korostaa 

alueen historiallista arvokkuutta. Julkisten tilojen ja au-

kioiden pinnoituksessa tulee käyttää kiveystä, joka so-

peutuu kulttuuriympäristöön ja korostaa sen arvoja. Alue 

on suunniteltava kokonaisuutena, harkiten ja asiantunti-

joita kuullen.

Tiilitehtaan ympäristöä kehitetään uutena keskeisenä 

julkisena alueena. Tehdasrakennuksen ja Jokelantien 

väliselle alueelle esitetyt asuinkerrostalot auttavat ra-

jaamaan tehtaan vierustalle inhimillisen mittakaavan jul-

kista tilaa. Tiilitehtaan vieritse kulkee kevyen liikenteen 

yhteys ja arvokkaiden rakennusten muodostaman piha-

piirin keskelle rajautuu uusi aukio. 

Tehdashistoriallinen alue 

Tehdashistoriallinen alue ra-

jautuu tiilitehtaan ympäristöön, 

ja jatkuu edelleen Nukarintien 

eteläpuolelle Kartanon alueel-

le, jossa sijaitsevat vanha vanu-

tehdas ja laatikkotehdas lukui-

sine rakennuksineen.
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Jokelantietä reunustavat rakennusmassat auttavat teh-

dasalueen melunhallinnassa ja rauhoittavat piha-alueita 

julkiseen käyttöön. Suunnittelussa on huomioitava kes-

keiset näkymäakselit Jokelantieltä (ja rautatieltä) ja Nu-

karintieltä tiilitehtaalle, sekä tehdasrakennusten viertä 

pitkin Nukarintien toiselle puolen, kun Kartanon alue tu-

levaisuudessa lähtee kehittymään.

Aukiota ja kulkuyhteyksiä tulisi kehittää rakennettuna ym-

päristönä ja jokelalaisten uutena kulttuuriolohuoneena. 

Istutuksissa tulisi Jokelan viherrakentamisen yleissuun-

nitelman mukaisesti suosia kukkivia puita ja istutuksissa 

pyrkiä vanhaan kartanotunnelmaan. Uudet rakennukset 

voi paikoin ulottaa lähellekin vanhoja arvorakennuksia, 

jotta ne luovat vaihtelevaa ja mittakaavaltaan inhimillistä 

kaupunkitilaa. Liian suuret aukiot jäävät helposti kolkoik-

si, erityisesti Jokelan kaltaisessa pienessä taajamassa. 

Tehdasalueen kokonaisvaltainen kehittäminen edellyt-

tää toimijan löytämistä alueelle. Erityisesti arvokkaan 

rengasuunin suojarakennuksen käyttöönotto on hanka-

laa, mutta osa rakennuksista on myös mahdollista valjas-

taa uuteen käyttöön. Uunin suojarakennuksen pohjois-

päätyyn on yleissuunnitelmassa esitetty uudisrakennus 

- suojarakennus on aiemmin ollut nykyistä pidempi, eikä 

nykyistä pohjoisjulkisivua ole alkuperäisesti rakennettu 

päätyjulkisivuksi. Tarpeen tullen rakennuksen jatkami-

nen voisi siis olla mahdollista, erityisesti jos laajennus tu-

kisi tehdasalueen käyttöönottoa ja kunnostusta.

Yllä: Laatikkotehtaan tehdasra-

kennus

Alla: Tiilitehtaan konehalli ja uu-

nin suojarakennusta
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Otteita Aalto yliopiston arkkitehtuurin 

opiskelijoiden kurssitöistä. 

Ylempi työ: Anna Suominen

Alempi työ: Ella Nikulainen
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Otteita Aalto yliopiston arkkitehtuurin 

opiskelijoiden kurssitöistä. 

Ylempi työ: Ida Lähdesmäki

Alempi työ: Kitty Zheng
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Otteita Aalto yliopiston arkkitehtuurin 

opiskelijoiden kurssitöistä. 

Ylempi työ: Krista Pihlava

Alempi työ: Ran Ji
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Otteita Aalto yliopiston arkkitehtuurin 

opiskelijoiden kurssitöistä. 

Ylempi työ: Nea Kuusisto

Alempi työ: Niina Rissanen
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Keskustan alueelle ja ympäristöön muodostuu kolme 

uutta aukiota: Keskustien ylittävä toriaukio, tiilitehtaan 

aukio sekä laatikkotehtaan aukio. Tämän lisäksi julkis-

ta tilaa kehittäessä on kiinnitettävä huomiota nykyisten 

julkisten ulkotilojen kunnostukseen ja kehittämiseen. 

Keskeisiä alueita Jokelassa ovat Asemanraitti, Apteekin 

lampi sekä Notkopuisto ja Koulukeskuksen lampi ympä-

ristöineen.

Nykytilanteessa Keskustien eteläpuoleinen parkkikenttä  

palvelee tarvittaessa myös torialueena. Yleissuunnitel-

ma laajentaa vastaavan käsittelyn myös kadun toiselle 

puolen. Aukiomainen pintakäsittely ylittää Keskustien ja 

muodostaa hidasteen ajoneuvoliikenteelle. Kadun ylit-

tävä aukio nitoo keskustan kaupallisen ytimen yhteen ja 

jäsentää tilaa, palvellen samalla pysäköintialueena aina 

kun toritoiminnoille ei ole tarvetta. 

Tiilitehtaan kulttuurirakennusten kainaloon muodostuu 

uusi kulttuuriolohuone. Itälaidalta tilaa rajaa tiilitehtaan 

ja radan väliin esitetty uusi asuin- ja liikerakentaminen. 

Viihtyisä aukio voi palvella esimerkiksi kahviloiden teras-

seja,  markkinoita sekä monipuolisia kulttuuritapahtumia.

Julkisen tilan suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huo-

miota. Ainutlaatuinen miljöö jatkuu kulkuyhteyttä (”tiili-

tehtaan akseli”) pitkin Nukarintien ylitse, missä vastaan 

tulee laatikkotehtaan ympäristö aukioineen. 

Aukiot ja puistot 

Yllä: Shared space tyylinen tori-

tila ylittää Keskustien.

Alla: Tiilitehtaan aukion suun-

nittelussa voisi hyödyntää 

teollista materiaalimaailmaa. 

Erityisesti erilaisia tiiliä tulisi ko-

rostaa  pintamateriaaleina tai 

osana julkista taidetta. Kuvan 

lattiatiili on Jokelan tiilitehtaan 

rengasuunin viereltä kerätty 

näyte. Kuva: Museoviraston ra-

kennusfragmenttikokoelma
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Lampireitti

Puistot ja viheralueet

Aukiot

Keskeiset yhteydet

Tori

Pysäköinti 

Tiilitehdas, museotoiminta

Kahvila

Markkinat

Kulttuuritoiminta, nähtävyydet

Oleskelu

Uimaranta 

Lintubongaus

Grilli-/ nuotiopaikka

Skeittipuisto 

Frisbeegolf 

Kuntoiluvälineet 

Pelikenttiä

Julkisen ulkotilan toiminnot
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Yleissuunnitelma tarjoaa yhden näkökulman Jokelan 

keskustan tulevaisuudesta, ja toimii alueen tulevien kaa-

vahankkeiden pohjana. 

Yksittäisten täydennysrakentamisen paikkojen lisäksi on  

keskeistä ottaa kantaa Jokelan erityisiin vetovoimatekijöi-

hin, joita ovat rautatieasema, rikas kulttuurihistoria ja sen 

mukanaan tuoma luonnonympäristö (lammet). Luonto ja 

vehreys muodostavat puutarhakaupungin rungon. 

Jokelan keskusta kehittyy tulevaisuudessa tiiviinä puu-

tarhakaupungin keskuksena, joka ei unohda taajaman 

pienipiirteistä historiaa, kulttuuria tai arvokasta luontoa.  

 

Yhteenveto
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 Oleva rakentaminen

 Uusi rakentaminen

 

Rakentamisen määrä on merkitty käyt-

tötarkoituskohtaisesti pyöristettynä 

lähimpään sataan. Mittayksikköinä on 

käytetty kerrosalaneliömetrejä (k-m2). 

Asukasmäärät ovat arvioita, jotka on 

laskettu kunnan normien mukaisesti ja 

pyöristetty lähimpään kymmeneen

A = kerrostaloasumista

AP = pientaloasumista

K = kaupallisia palveluita
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Rakentamisen vaihteistus

 I-vaiheen rakentaminen 

 II-vaiheen rakentaminen 

 III-vaiheen rakentaminen

I-vaiheen rakentamisen paikat ovat pää-

osin kunnan omistamia kehittämistä 

odottavia alueita, sekä uusia kulkuyh-

teyksiä Lahelanpellon suuntaan. Lisäksi 

I-vaiheessa tulisi kehittää Koulukeskuk-

sen lammen ranta-alueita. 

II-vaiheessa tulisi kehittää tiilitehtaan 

aluetta sekä mahdollistaa koulukeskuk-

sen laajeneminen. Keskustien alueen 

rakentaminen on mahdollista aloittaa 

täydentävällä rakentamisella nykyisen 

rakentamisen rinnalle. 

III-vaihessa elinvoimainen keskus-

ta tiivistyy ja täydentyy entisestään ja 

nykyisiä matalia rakennuksia voidaan 

korvata korkeammalla rakentamisella. 

Lisäksi keskusta-alue laajentuu Nuka-

rintien eteläpuoleisille alueille. 
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