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KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 
Kokousaika:  22.9.2015 klo 18.00 – 20.08 
Paikka: Ravintola Ruukki 
Osallistujat:  

Liisa Palvas (pj.) 
Kyösti Lehtonen (vpj.) 
Hannu Helasvuo 
Heli Udd 
Antti Seppälä 
Antti Joutseno, poistui klo 19.18 
Kari Sillman 
Laura Peussa, poistui klo 19.32 
Pertti Alivirta, saapui klo 18.20 
Asko Honkanen (siht.) 
 

poissa   
Ari Maskonen 
Arja Taipale  
 

 
 
 
 
 
 
ASIALISTA 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Pj. avasi kokouksen klo 18.00 
 

2. Vieraslajit, mm. jättiputket ja niiden hävittäminen 
 
Yleistä 
Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle 
ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Vieraslajit voivat aiheuttaa haittaa 
ympäristölle ja ekosysteemipalveluille, mutta myös taloudellista haittaa vaikuttamalla esimerkiksi 
ihmisten, eläinten tai kasvien terveyteen tai kiinteistöjen arvoon.  
 
Luontoon levitessään vieraslajit saattavat muuttaa elinympäristöä muille lajeille sopimattomaksi, 
ne voivat kilpailla alkuperäisen lajiston kanssa samoista resursseista ja jopa syrjäyttää 
alkuperäisen lajiston. Vieraslajit voivat myös risteytyä alkuperäisen lajiston kassa ja levittää 
tauteja. Osa vieraslajeista, kuten metsiin leviävät tuholaiset, voivat aiheuttaa merkittäviä 
taloudellisia haittoja. Uusi tulokas on villikani, joka aiheuttaa jo mittavia torjuntakustannuksia 
pääkaupunkiseudulla. Vieraslajit saattavat haitata myös alueiden virkistyskäyttöä, kuten 
rannikkoalueilla hiekkarantoja vallannut kurtturuusu. (Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen 
verkkosivut, http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu_id=4877) 
 
Eniten medioissa mainittuja lienevät espanjansiruetana ja jättiputki. 
 
Kiinteistöillä olevat vieraslajit hävitetään kiinteistön omistajan toimesta. Kunta pyrkii torjumaan 
vieraslajeja omilla kiinteistöillään resurssien puitteissa. 

http://www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi/sivu.tmpl?sivu_id=4877
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Havainnoista ilmoittaminen 
Kansallinen vieraslajiportaali on verkossa: http://vieraslajit.fi/. Sivustolla on ohjeita vieraslajien 
tunnistamiseksi ja niiden hävittämistä varten. Tämän lisäksi sivuston kautta voi ilmoittaa 
vieraslajihavainnoista. 
 
Päätettiin: Pyritään järjestämään tiedotustilaisuus keväällä vieraslajeista, johon pyydetään K-U 
ympäristökeskuksesta asiantuntija 
 

3. Roinilanpellon päiväkotihanke 
 
Honkanen kertoi Roinilanpellon päiväkotihankkeesta. Kunnanhallitus hyväksyi 
luonnossuunnitelmat maaliskuussa ja urakkatarjoukset 7.9. Talousarvioon on varattu hankkeelle 
5,3 M€. Rakentaminen alkaa aivan lähiaikoina ja kestää noin vuoden. Liitteenä hankkeen 
esittelykuvat. 
 
Keskustelun jälkeen päätettiin lähettää tilakeskukselle kiitokset hankkeen edistämisestä ja 
tiedustella: 

1. Miksi maalämpöä ei ole käytetty? 
2. Kuka valvoo rakentamista? Onko ulkoistettu? 

 
Kokouksen jälkeen saadut vastaukset tilakeskukselta: 

1. Lämmitysmuodon valinnasta toimitetaan toimikunnalle tietoja lähiaikoina. Roinilassa 
vaikutti kaukolämmön valintaan läheinen biovoimalaitos, maaperä savikkoa sekä 
hankkeelle määritellyt KETS:n mukaiset matalaenergiatavoitteet. Rakennukseen tulee 
aurinkokennot, jota voidaan hyödyntää jossain määrin kesäaikaan. 

2. Rakennustekniikan osalta tullaan meidän resurssipulan vuoksi valvonta ulkoistamaan. 
Talotekniikan valvonta tehdään kunnan omana työnä. 

 
4. Kellokoski-päivän kuulumiset 

 
Kellokoski-päivä järjestettiin jälleen menestyksekkäästi 22.8. Männistössä. Paikalla oli muutamia 
toimikunnan jäseniä. Toimikunta esitteli teltalla Roinilanpellon päiväkotihanketta. 
 
Todettiin, että vastaavanlaisissa tapahtumissa kehittämistoimikunnilla näkyvyys olisi parempi, 
joten päätettiin hankkia rolluppeja tai lippuja – ehdotetaan hankkimista myös muihin toimikuntiin. 
Lisäksi päätettiin pyytää tilaamaan kunnalle toinen teltta Pohjois-Tuusulan käyttöön. 
 

5. Koulutien siirto 
 
Koulutien siirron mahdollistava katusuunnitelma on ollut nähtävillä. Honkanen esitteli 
suunnitelmaa. 
 

• Koulutie siirretään uuden kaavan mukaiseen paikkaan pois Ruukin koulun ja Kellokosken 
lukion ja yläasteen välistä. Kellokosken koulut yhdistyvät yhdeksi rakennukseksi nykyisen 
Koulutien kohdalla.  

• Koulutie on suunniteltu 7m leveänä katuna ja sen kummallekin puolelle tulee jalankulku- 
ja polkupyörätie 3m leveänä osittain korotettuna välikaistallisena ratkaisuna, osittain kiinni 
katuun korotettuna.  

• Koulutiellä koulun kohdalla ja Omenalahdentien liittymässä on keskisaarekkeet suojatien 
kohdalla kadun ylityksen liikenneturvallisuutta parantamassa.  

• Kiertoliittymää ei kaavavaiheessa suunnitellusta poiketen ole Omenalahdentien ja 
Koulutien liittymään eli Ravintola Ruukin ja sähköliikkeen kiinteistön liittymään ole 

http://vieraslajit.fi/
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suunniteltu tässä vaiheessa. Se toteutunee vasta myöhemmin.  
• Koulutien ja Kuntotaipaleen liittymään on teknisellä toimella tarkoituksena suunniteltu 

pieni kiertoliittymä, mikä onnistuneesti vähentää ajonopeuksia koululle tultaessa, mutta 
ko. liittymä ei kuulu vielä tämän katusuunnitelman suunnittelualueeseen. Sekä em. osuus 
että Koulutieltä Ravintola Ruukin kohdalla kääntyvä Omenalahdentien eteläpään 
parantamissuunnittelutyö alkaa lähiaikoina teknisessä toimessa. 

• Tekninen lautakunta käsittelee ke 23.9. katusuunnitelman hyväksymistä. Suunnitelman 
hyväksymisen jälkeen urakka alkaa lokakuun lopulla. 

 
Toimikunta esitti huolensa suojateiden vähyydestä ja esitti korjausehdotuksina: 

1. Päivölänraitilta Omenalahdentien suuntaan tultaessa tulisi olla suojatie 
2. Omenalahdentien ylitys Ruukilta tulisi olla suunnilleen nykyisellä kohdallaan 
3. Suojatie puiston lienee tarpeen, koska sen kautta kuljetaan koulun suuntaan 
4. Lisäksi Koulutien seuraavissa katusuunnitelmissa tulisi suunnitella suojatie saavin 

kohdalle ja järjestää koulun pallokentälle suora pääsy tämän suojatien kohdalta 
 
Tekninen toimi vastasi kokouksen jälkeen näihin: 

1. Hoidetaan. 
2. Hoidetaan. 
3. Tässä vaiheessa tätä ei pidetä liikenteellisesti tarpeellisena muiden suojateiden 

läheisyydestä johtuen, mutta jos käy niin, että käytännössä tällekin on tarve, palataan 
asiaan. 

4. Selvitetään tämä seuraavissa katusuunnitelmissa, nyt laadittu suunnitelma ei kata tätä 
aluetta. 

 
Toimikunta lähettää tekniselle toimelle kiitokset asian hoitamisesta. 
 

6. Seuraavat kokoukset 
 

Sovittiin kokousten ajankohdiksi: 
 
Tilakeskuksesta pyydetään esittely yhtenäiskoulun hankkesta johonkin loppuvuoden kokouksista. 
 
ti 27.10. klo 18 – budjetti, sairaala, lukio 
ti 17.11. klo 18 – perutaan, mikäli asiat voidaan käsitellä muissa kokouksissa 
ti 8.12. klo 18 – Kellokosken keskustan kaava / kaavasuunnittelija Maria Suutari-Jääskö, 
yhtenäiskouluhanke / suunnitteluarkkitehti Riitta Laurila 
 
Sovittiin, että Jokelan kehittämistoimikuntaan Honkanen ottaa yhteyttä ja ehdotetaan kevääksi 
kokousta. Sovitaan aihe tämän jälkeen. 
 

7. Muut asiat 
 
7.1 Kokoonpanomuutokset 
 
Laura Peussa ilmoitti muuttavansa toiseen kuntaan, joten seuraavissa kokouksissa toteamme 
jäsenmuutoksen. Kiitoksia mukanaolosta! 
 
7.2 Kellokosken lukio 
 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee Kellokosken lukion tulevaisuutta 22.9. Käytiin 
keskustelua, löytäen paljon argumentteja toiminnan jatkamisen puolesta. 
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7.3 Kellokosken sairaala 
 
Todettiin, että HUS on aloittanut Kellokosken sairaalassa yt-menettelyn. Kunta on jättänyt HUS:lle 
kannanottonsa siitä, että sairaalan toimintaa ei tule lakkauttaa. 
  
7.4 Skeittiparkki 
 
Sopivaa siijaintia suunnitellaan vielä. Maaperä, tilatarve ja lähiympäristöstä tuleva vastustus on 
johtanut siihen, että skeittiparkkia suunniteltaneen seuraavaksi koulun tontille. 
 
7.5 Leikkipuistojen kunnossapito 
 
Tekninen toimi on kertonut, että Lappsetin kanssa on sopimus leikkivälineiden turvatarkastuksista 
(ei huoltosopimusta). Turvatarkastukset tulee suorittaa viherympäristöliiton pätevyysvaatimukset 
täyttävän tarkastajan toimesta. Puistoyksikössä ei ole yhtään tämän pätevyyden omaavaa 
henkilöä. Tarkastuksia tehdään leikkipuistoissa kolme kertaa vuodessa: vuositarkastus ja kaksi 
toiminnallista tarkastusta (päiväkodeilla ja kouluilla kolme toiminnallista tarkastusta vuodessa). 
Näistä laaditaan pöytäkirja, jossa havaitut puutteet ja viat luokitellaan neljään ryhmään niiden 
aiheuttaman vaaran ja haitan sekä korjaustarpeen kiireellisyyden mukaisesti.  Puutteet korjataan 
kiireellisyysjärjestyksessä siten, että leikkivälineet ovat turvallisia. Tarvittaessa väline suljetaan 
käytöltä, kunnes se on saatu korjattua. Enemmän ulkonäköön liittyvät puutteet (kuten 
maalipinnan kuluminen) jäävät kunnostustöiden häntäpäähän.  
Huoltotyöt (kunnostukset, varaosien vaihdot) suoritetaan puistoyksikön omana työnä. 
Kokonaisten leikkivälineiden uusiminen ja leikkipaikkojen peruskunnostustyöt teetetään osittain 
oman yksikön työnä, osittain urakoitsijoilla. Nämä hankkeet katsotaan aina tapauskohtaisesti ja 
harkitaan omien työntekijöiden työtilanne. 
 
Pyydetään tekniseltä toimelta vastaukset: 

1. Miksei todettuja puutteita ole korjattu?  
2. Onko puutteista tiedotettu Lappsetille?  
3. Mihin poistettavat leikkivälineet viedään? 

 
Kokouksen jälkeen saadut kunnan puutarhurin vastukset: 

1. Lappset on tarkastaja ja tietää siis puutteet. Lappsetilla ei ole huoltosopimusta, vaan 
kunnossapito tehdään omana työnä. 

2. Puutteet korjataan mahdollisimman pian, kun tieto niistä on saatu. Tarkastusraporttien 
perusteella kunnostuksia tehdään kiireellisyysjärjestyksessä, turvallisuutta uhkaavat 
puutteet korjataan ensin. Ulkonäöllisten puutteiden korjaamista (esim. maalipinnat) 
rajoittaa käytettävissä olevat määrärahat. Leikkipuistot ja kiinteistöjen pihat yhteenlaskien 
kunnassa on toistasataa leikkipaikkaa. 

3. Leikkivälineitä poistetaan vain siinä tapauksessa, etteivät ne enää täytä 
turvallisuusnormeja. Poistetut välineet menevät kaatopaikalle lajiteltuina. Näitä välineitä ei 
voi lahjoittaa jatkokäyttöön, koska eivät täytä turvallisuusnormeja. 

 
7.6 Pohjapato ja ruoppaukset 
 
Ruoppauksia ei voinut tehdä viime talvena, koska jäätilanne oli huono. Pyydetään tilannekatsaus 
tekniseltä toimelta pohjapadon suunnittelusta ja tieto, onko tänä talvena tarkoitus ruopata.  
 
7.7 ELY:n teiden sillat 
 
Päätettiin pyytää tekniseltä toimelta, että ottaisivat ELY:n kanssa puheeksi siltojen heikon kunnon. 
Vanhan valtatien sillan penkka keskustassa painuu entisestään. Nuppulinnantien itäpään silta tai 
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sen penkka on myös kärsinyt. Lisäksi Linjatien perustus lienee surkeassa kunnossa, koska 
asfaltti halkeilee pahoin. 
 

8. Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.08 
 
 
 
muistion laati 22.9.2015 
Asko Honkanen 
toimikunnan sihteeri 
 
Jakelu: 
 
toimikunnan jäsenet 
kellokoskelaiset valtuutetut  
kunnanhallituksen jäsenet 
kunnanvaltuuston pj:t 
kuntakehitysryhmän jäsenet 
kunnan verkkosivut / Leena Eno 
Kellokosken kirjasto 
Keski-Uusimaa –lehti 
tekninen toimi 


