
Kellokosken kehittämistoimikunta 

Sairaala, joka on kirjoitettu kylän DNA:han 

Kellokosken sairaala ei ole tainnut olla näin kiperässä tilanteessa koko 100-vuotisen 

olemassaolonsa aikana, sen elintoiminnot on tarkoitus katkaista muutaman viikon sisällä HUS:n 

sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksellä. Suoneniskuja sairaalan toiminnot ovat kokeneet 

vuosien mittaan, mutta silti sairaala on jaksanut sinnitellä, jopa välillä kohentaa oloaan.  

Jälleen potilaat, kyläläiset, kylän yrittäjät, sairaalan työntekijät ja muut tukijat vastustavat 

lakkauttamista ponnekkaasti, onhan kyseessä meitä kaikkia jopa elintärkeästi koskettava asia. 

Kellokosken kehittämistoimikunnan kannalta sairaalan lakkauttaminen vaikuttaa kylän 

kehittämiseen ja kehittymiseen oleellisesti. Kylä on kasvanut kiinni sairaalaan ja sairaala kylään.  

Alueelle on muuttanut perheitä väkeä hakien paikkaa, jossa kasvattaa lapsensa pienessä 

kylässä, turvallisessa ympäristössä. Joukosta löytyy sairaalan työntekijöitä, jotka ovat ostaneet 

tontin, rakentaneet talon ja perustaneet perheen Kellokoskelle, sekä paluumuuttajia, jotka ns. 

löytävät entisen kotiseutunsa uudelleen. He kaikki ovat kunnan tärkeitä veronmaksajia, jotka 

osaltaan maksavat käyttämistään koulutus- ja terveyspalveluista. Jos sairaala lakkautetaan ja 

toiminnot siirretään suunnitelman mukaan Helsinkiin ja Hyvinkäälle, saattaa moni perhe pohtia 

muuttoa esim. junaradan varrelle, parempien julkisten liikenneyhteyksien lähelle. Tähän ei 

Kellokoskella eikä Tuusulalla muuttotappiokuntana ole varaa. Veronmaksajien määrän 

vähetessä ei voida olettaa, että julkisten palveluiden taso pysyy edes tämänhetkisellä tasolla.  

Alueen julkiset liikenneyhteydet on suunniteltu pitkälti työmatka- ja koululiikennettä silmällä 

pitäen. Päivisin ja iltaisin onkin jo hankala päästä läheisiin kaupunkeihin ilman omaa 

kulkuneuvoa. Sairaalassa käy paljon työntekijöitä kehyskunnista, sekä myös pääkaupunki-

seudulta. Jos linja-autovuoroja käyttävien määrä oleellisesti muuttuu, vaikuttaa se myös niiden 

Kellokosken, Hyökännummen ja Ohkolan alueen asukkaiden kulkemiseen, jotka käyttävät 

bussiliikennettä esim. Järvenpäähän tai Mäntsälään matkatessaan.  

Sairaalan rakennukset ja kaunis, hyvin hoidettu puisto ovat vuosikymmenien saatossa nousseet 

kartanorakennuksen ympärille, Keravanjoen varteen. Alue muodostaa kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaan alueen, joka on myös huomioitu suojelumerkinnöin. Jos sairaala ajetaan alas, on 

vaarana, että Kellokosken kylän keskelle syntyy haamurakennuksia täynnä oleva, pimeä alue. 

Ajan saatossa, tarkistuksen ja säännöllisten huoltotöiden puuttuessa rakennukset rapistuvat ja 

menevät lopulta niin huonoon kuntoon, ettei niiden saneeraaminen kannata. Toimelan rakennus 

onkin kylällä surullisena esimerkkinä tästä. Vastaava sairaala Nikkilässä lakkautettiin vuonna 

1999 ja edelleen on rakennuksia odottamassa korjausta ja myös mahdollista ostajaa. Yleisen 

taloudellisen tilanteen ollessa mikä tällä hetkellä on, taitaa olla turha toivoa Kellokoskelle vuosiin 

parempaa kohtaloa. Tuusulan kunnan mahdollisuudet hankkia ko. rakennusmassa haltuunsa 

eivät tunnu myöskään realistisilta. 

Voidaan siis perustellusti sanoa, että sairaalan kohtalo vaikuttaa Kellokosken kylän 

kehittämiseen voimakkaasti – sairaalan, joka on kirjoitettuna kylän DNA:han.   

(vertaus lainattu YLEn toimittajalta Pekka Mommolta) 


