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TUUSULAN KUNTA 
Jokelan kehittämistoimikunta   Pöytäkirja  

     18.5.2009 

 

 

 
 
KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUS 5/2009 
 

 

Aika Keskiviikko 13.5.2009 klo 17.30 (kiertoajelu), kokous 19.25 alkaen 

Paikka Jokela-talo 

 

Osanottajat  

 

Toimikunta Tapio Tammilehto, puh. joht. 

 Matti Harjumäki 

 Tiina Hiitola  

 Maarit Kankimäki 

 Tarja Kärkkäinen 

 Reijo Laitila 

 Katri Lindqvist  

 Marika Mäkelä 

 Markku Ranta-aho 

 Erja Sarenius-Salmenkivi 

 Esko Valonen  (paikalla kiertoajelulla n. klo 19 asti)  

 

Sihteeri: Antti Heikkilä 

 

 
Kehittämistoimikunta kokoontui klo 17.30 K-Marketin parkkipaikalle, josta lähdettiin kiertoajelulle 

tutustumaan Jokelan eri alueisiin. Kiertoajelun reitti oli seuraava: Hirvenojantie (tuleva Peltokaa-

ren asuinalue), Ridasjärventie (Lepola II asuinalue), Virtalantie (tuleva Palojoenpuiston asuinalue, 

ent. Paloheimon alue), Jokelan läntinen työpaikka-alue, Pertun okt-alue, Temmon asuinalue, Kes-

kustien pää, Jokelan keskusta. Kussakin paikassa pysähdyttiin ja keskusteltiin alueen kaavoituk-

sesta, rakentamisesta ja ilmeestä. 

 

 

 
1. KOKOUKSEN AVAUS 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.25.  

 

 

2. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT 
 

Päätös: Päätettiin käydä edellisten kokousten pöytäkirjat läpi seuraavassa  

 kokouksessa.  

 

 

3. MYYTÄVIEN TONTTIEN MARKKINOINTI 
 

Kunta myy omakotitontteja Lepola II -alueelta. Keskusteltiin, tulisiko myynnin yhtey-

dessä järjestää info-tilaisuus, jossa esiteltäisiin tontteja, asemakaavamääräyksiä jne. 

Myynnistä vastaavien viranhaltijoiden ajatus on ollut, että markkinointitilaisuus järjes-

tettäisiin ensimmäisen hakukierroksen jälkeen mikäli näyttäisi olevan tarvetta.  

 

Päätös: Kehittämistoimikunta esittää, että jatkossa tonttimyynnin yhteydessä

 järjestettäisiin info-tilaisuus. 
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4. LEPOLAN PÄIVÄKOTI 
 

Lepolan päiväkodin hankesuunnitelma on ollut kunnanhallituksessa. Suunnitelmassa 

on esitetty päiväkodin rakentamista koulun yhteyteen, jolloin voidaan käyttää yhteis-

keittiötä ruuan jakeluun/valmistamiseen. 

 

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi. 

 

 

5. KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMENJOHTAJA 4.6. KOKOUKSESSA 
 

Kehittämistoimikunnan 4.6. kokoukseen on kutsuttu Kasvatus- ja sivistystoimenjohta-

ja Esa Ukkola. Aiheena mm. Jokelan ampumavälikohtauksen jälkihoito sekä kymppi-

luokat. 

 

Päätös: Merkittiin asia tiedoksi. 

 

 

6. KOIRAPUISTO 
 

Jokelaan on suunniteltu sijoitettavaksi koirapuisto. Puheenjohtaja esitti, että ko. käyt-

tötarkoitukseen sopiva paikka olisi Kolsassa Tiiliruukintien ja Ridasjärventien liittymän 

tuntumassa. Asia sai kannatusta toimikunnassa. 

 
Päätös: Sihteeri selvittää paikan soveltuvuutta em. tarkoitukseen. 

 

 
7. ROSKATON JOKELA 
 

Tuusulassa järjestettiin siivoustalkoot 5.-6.5.2009. Keväiset talkoot onnistuivat hyvin 

ja osallistuminen kolmannen kerran pidettyihin talkoisiin oli melko aktiivista.  

 

Siivoustalkoisiin haastettiin mukaan kaikki tuusulalaiset. Talkoista innostuivatkin use-

at tuusulalaiset yhdistykset, järjestöt, koulut ja taloyhtiöt. Osa talkoolaisista on il-

moittanut siivoavansa vielä toukokuun aikana. Keväisissä talkoissa siistittiin kaikkien 

tuusulalaisten viihtyisyyteen vaikuttavia yhteisiä alueita kuten lähipuistoja ja -

metsiköitä, ulkoilualueita ja rantoja.  

 

Jokelassa siivoustalkoissa oli mukana mm. partiolaisia.  

 

Tuotiin esille, että keskustan jätteenkeräyspiste tulisi pitää siistimmässä kunnossa. 

 

Päätös: Jokelan kehittämistoimikunta esittää, että yhdistysten osallistumista 

 siivoustalkoisiin tulisi palkita esimerkiksi vapautuksilla tilavuokrista tai 

 luokkaretkirahastoavustuksilla. Asia otetaan esille seuraavassa järjestö

 palaverissa 15.10.2009 jolloin ideoidaan asiaa paikallisten yhdistysten 

 kanssa. 

 

 

8. ELVI HILTUNEN ELÄKKEELLE 
 

Jokela-talon pitkäaikainen vahtimestari Elvi Hiltunen jää tulevan kesän aikana eläk-

keelle. Elvin viimeinen työpäivä on 1.6. Torstaina 4.6 Jokela-talolla juodaan Elvin läk-

siäiskahveja kello 14.00 - 18.00. Kehittämistoimikunta muistaa omalta osaltaan Elviä 

4.6. ja kiittää erinomaisesta palvelusta vuosien aikana. 

 

Jokela-talon vahtimestarin toimi ollaan muuttamassa nuoriso-ohjaajan tehtäväksi. 

Kehittämistoimikunta esittää, että nimenomaan vahtimestarin toimi tulisi säilyttää Jo-

kela-talolla. 
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Päätös: Jokelan kehittämistoimikunta esittää, että Jokela-talolle tulee palkata uusi 

 vahtimestari korvaamaan eläkkeelle siirtyvää vahtimestaria. 

 

 

9. LAMPI-ROCKIN YMPÄRISTÖLUPA 
 

Vapaaehtoisvoimin järjestettävälle Lampi-rock-tapahtumalle tulee n. tuhannen euron kustannukset 

ympäristöluvan vaatimusten täyttämisestä. 

 

Päätös: Jokelan kehittämistoimikunta esittää, että Lampi-rockin ympäristöluvan  

 kustannusvaikutuksia tulisi kohtuullistaa. Puheenjohtaja ottaa asian hoitaakseen. 

 

 

10. KERAVA-RIIHIMÄKI LISÄRAITEET - ARVIOINTIOHJELMA NÄHTÄVILLÄ 
 

Ratahallintokeskus on käynnistänyt hankkeen alustavan yleissuunnitelman (AYS) laatimisen Pasi-

la–Riihimäki-rataosuuden liikenteellisen välityskyvyn nostamisesta. Suunnitteluun liittyy ympäris-

tövaikutusten arviointi (YVA) väliltä Kerava–Riihimäki. Suunnittelulla varaudutaan muuttamaan 

Kerava-Riihimäki-rataosuus neliraiteiseksi liikenteen kasvaessa tulevaisuudessa.  

 

Alustava yleissuunnitelma laaditaan liikenteen, radanpidon, maankäytön ja ympäristön kannalta 

edullisimmasta, ensimmäisessä vaiheessa toteutettavasta neliraiteisesta rataosuudesta, jonka pi-

tuus on noin 15 kilometriä. YVA:n vaatimalla tarkkuudella suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet 

koko välille Kerava–Riihimäki. Lisäksi suunnitellaan tarvittavat, ratapiha-alueille painottuvat muu-

tokset Pasilan, Tikkurilan, Keravan, Hyvinkään ja Riihimäen asemien raiteistolle.  

 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:  

 

• Vaihtoehto 0: Hankkeen toteuttamatta jättäminen, nykyisen radan ylläpito.  

• Vaihtoehto 1: Kerava–Riihimäki-rataosuuden muuttaminen neliraiteiseksi.  

 

Vaihtoehto sisältää ratapihajärjestelyjä Keravalla, Hyvinkäällä ja Riihimäellä sekä Hyvinkään ja 

Riihimäen välille toteutettavan pääradan raiteet eri tasossa risteävän tavaraliikenneraiteen. Rata-

osa on niin kuormitettu, että sille on tehtävä merkittäviä välityskykyä parantavia muutoksia, jotta 

rataosan sujuva liikennöinti liikennemäärien kasvaessa tulevaisuudessa voidaan varmistaa. Väli-

tyskykyä voidaan lisätä rakentamalla lisäraiteita sekä parantamalla raide- ja vaihdeyhteyksiä ase-

milla.   

 

Suunnittelun ja ympäristövaikutusten arvioinnin aikana järjestetään yleistötilaisuuksia, joissa han-

ketta esitellään ja joissa alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden on 

mahdollista antaa palautetta suunnitelmista. RHK järjestää ensimmäiset yleisötilaisuudet Hyvin-

käällä ja Järvenpäässä. Hyvinkään yleisötilaisuus pidetään Laurea ammattikorkeakoulussa (Uu-

denmaankatu 22) Rauhala-salissa keskiviikkona 27.5.2009 kello 18.00-20.00. Järvenpään tilaisuus 

pidetään Järvenpäätalossa (Hallintokatu 4) tiistaina 2.6.2009 kello 18.00-20.00. Tilaisuuksissa 

esitellään ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa ja suunnitteluperiaatteita. Ympäristövaikutusten 

arviointiselostusta ja alustavaa yleissuunnitelmaa esitellään yleisötilaisuuksissa  

alkuvuodesta 2010. Yleisötilaisuuksista tiedotetaan alueen lehdissä sekä näillä ja muilla hanketta 

esittelevillä internet-sivuilla.  

 

Suunnitteluhankkeesta on mahdollista antaa palautetta yleisötilaisuuksissa jaettavilla palautelo-

makkeilla sekä sähköisesti helppokäyttöisen karttapalautejärjestelmän avulla. Järjestelmä avataan 

internetissä toukokuun 2009 lopussa.  

 

Aikataulu  

 

Ympäristövaikutusten arviointi päättyy yhteysviranomisen lausuntoon alkuvuonna 2010. Alustava 

yleissuunnittelu valmistuu vuoden 2010 kevään aikana, minkä jälkeen hanke jatkuu yleissuunnitte-
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luvaiheella. Hankkeessa toteutettavien lisäraiteiden rakentamisen ensimmäinen vaihe alkaa aikai-

sintaan vuonna 2013.  

 

 

Päätös: Jokelan kehittämistoimikunta laatii arviointiohjelmasta lausunnon ennen nähtävillä

 oloajan umpeutumista. Asia otetaan seuraavan kokouksen esityslistalle. 

 

 

11. AMBULANSSITILANNE 
 

Jokelassa ei ole tällä hetkellä päivystystason ambulanssia. Lähimmät ovat Järvenpäässä ja Hyvin-

käällä. Kehittämistoimikunnan kanta on, että myös Jokelassa tulisi olla korkeamman hoitotason 

ambulanssi. Myös nk. "kiireettömien" ambulanssien määrää tulisi lisätä. 

 

Päätös: Otetaan asia myöhempien kokousten esityslistalle. 

 

 
12. MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 
 
 12.1 Liikuntaolympialaiset 

 

Liikuntaolympialaiset järjestetään 26.7., samaan aikaan antiikkimarkkinoiden kanssa. 

 

 

 12.2 Naisten pesäpallovuoro 
 

Tiistaisin klo 18.30 on naisten pesäpallovuoro Pertun kentällä. 

 

 
 12.3 Jokelan liikuntapaikkasuunnitelma 

 

Kysely on päättynyt ja tulokset ovat nähtävissä kunnan internet-sivuilla. 

 

 
 12.4 Hygieniapassin haltijat 

 

Hygieniapassin haltijoista tulee listaus www.jokelantapahtumat.fi -sivustolle. Passin 

haltijat voivat ilmoittautua sivuston ylläpitäjälle (Derius ry). 
 
 
 12.5 Rakentamisohjeet 

 

Keskusteltiin rakentamisohjeiden sisällöstä ja rakentamisen estetiikasta. Traditionalis-

tinen tyyli Kartanonkosken tapaan sai kannatusta toimikunnan keskuudessa. 

 

 12.6 Pusikoiden raivaus 
 

Keskusteltiin pusikoiden raivauksesta. Pusikoituvia virkistysalueita tulisi raivata mää-

räajoin. 

 

 

Päätös: Merkittiin asiat tiedoksi ja kirjattiin käyty keskustelu. 
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13. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.40. 

 

 

 

 

 Tapio Tammilehto  Antti Heikkilä 

 puheenjohtaja  sihteeri 

 

 

 

Jakelu Osanottajat 

 Hannu Joensivu 

 Kaija Hapuoja 

 Seija Lahtinen 

 Riikka Uusikulku 

 

 kunnanhallitus 

 lautakuntien puheenjohtajat 

 johtoryhmä 

 toimialajohtajat 

 Jokelan kirjasto 


