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KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA  
 
 
Kokousaika: 22.9.2016 klo 18.00-20.00 
Paikka: Ravintola Ruukki 
Osallistujat: 

Liisa Palvas (pj.) 
Kyösti Lehtonen (vpj.) 
Heli Udd 
Antti Seppälä 
Hannu Helasvuo 
Arja Taipale  
Pertti Alivirta 
Antti Joutseno 
Päivi Hämäläinen (siht.) 

 
poissa 

Ari Maskonen 
Erja Isomäki 
Kari Sillman 
 

 
ASIALISTA  
 
1. Kokouksen avaus 

 
Pj. avaa kokouksen klo 18. 
 

2. Toimikunnan sihteerin vaihtuminen 
 
Todetaan, että uusi Kellokosken kehittämistoimikunnan sihteeri on maankäyttöinsinööri Päivi 
Hämäläinen.  
 

3. Hannun vaakunat 
 
Järvenpää on panostanut alueensa nähtävyyksien näkyvyyteen ja pystyttänyt useita nähtävyys-
merkkejä kaupungin sisäänajoteille. Esim. Kellokoskelta päin tultaessa tien vieressä on kolme eri 
Hannun vaakunaa kertomassa Ainolasta, Vanhankylänniemestä jne. Esim. myös Kellokosken 
Ruukki-alue sekä sairaala-alue olisi erinomaisesti Hannunvaakunan arvoisia kohteita. 
  
Aiemmin toimikunta päätti hakea Hannun-vaakunamerkit viiteen kohtaan ohjaten Ruukille. 
Elinkeinopäällikkö Kauppinen hoiti hakuprosessin ja ELY-keskus teki hakemuksesta myönteisen 
päätöksen. Vaakunoiden valmistus on meneillään ja Tuusulan kunta päässee pystytystyöhön 
syksyn aikana. 
 
Merkitään tilannekatsaus tiedoksi, lähetetään lämpimät kiitokset Kauppiselle. 
 

4. Kehittämistoimikunnan resurssit 
 
Kehittämistoimikunnille (Riihikallio, Hyrylä, Jokela, Kellokoski) on budjetoitu 10 000 € vuodelle 
2016 käytettäväksi. Kunkin toimikunnan osuus on 2 500 €. Edellisessä kokouksessa oli aloitettu 
keskustelu eri vaihtoehdoista, joista keskusteltiin seuraavaa: 
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1. Opintomatka jollekin ruukkialueelle 

- opintoretkeä ruukkialueille ei tällä hetkellä olisi tarpeen järjestää 
 

2. Kotiseutupolun kyltittäminen - Palvas kertoi, että MeKe on järjestämässä jo asiaa anoen 
rahaa ja selvittäen kylttien asentamisen lupa-asiat. 
- Me Kellokoskelaiset r.y:n toimesta asia jo hoidossa 

3. Toimelanpuiston kunnostaminen - esim. suihkukaivon korjaaminen 
- Sähkön saaminen on haaste  

4. Uimarannan parantaminen – lisähiekan hankkiminen tai laituri uimarannalle 
- Liikuntatoimi ja puutarhapuoli oli käynyt katselmoimassa rannoilla. 
- Saunarannalla pohjaa ruopattu, betoniporsaat lähdössä ja laituri tulossa ensi kesänä. 
- Rivieeralta kunta raivaa pusikot syksyllä. Eivät tuoneet hiekkaa vielä syksyllä, mutta 

on luvattu hoitaa hiekka ennen uintikauden alkua.  
- Kunta kustantaa em. toimenpiteet, joten toimikunnalle osoitettu määräraha voidaan 

käyttää muuhun tarkoitukseen. 
5. Vanhan Valtatien varressa olevat maitotonkkien kunnostaminen 

- Keskusteltiin ylipäätään tarpeesta kunnostaa maitotonkkia. Todettiin, että ainakin 
toinen tonkka on Kellokosken yrittäjien aikoinaan tämänhetkiselle paikalleen siirtämä 
(Ruukin portin luona). Heille sopii kyllä, että kunnostus tehdään, kunhan nimikylttinsä 
säilyy paikallaan. 

- Tonkkien kunnostusta on jo tiedusteltu paikalliselta pinnoitusyrittäjältä, asia on vielä 
kesken. 

6. Tehtaan vanhan, patoaltaan vieressä olevan Maija-moottorin kunnostaminen 
- Tuusulan seurakunta, Kellokosken alueneuvosto selvittelee moottorin kunnostusta ja 

ja on hakemassa yhteistyökumppaneita alueen yhdistyksistä. Tämä asia jäänee pois 
toimikunnan listalta. 

 
Lisäksi keskusteltiin joulun avauksen valoista olisiko mahdollisuutta uudistaa niitä jotenkin, 
todettiin kuitenkin, että ne ovat aika kalliita toteuttaa ja tällä budjetilla ei toivotun laisena toteutuisi. 
 
Päätettiin, että Toimelanpuiston kunnostamiseen tarvittava aurinkosähköasia selvitetään. Seppälä 
kysyy Sähkötalo Koskelalta onko teknisesti sekä annetun budjetin raameissa mahdollista 
toteuttaa sähkön saanti aurinkokennojen avulla. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 
 

5. Kellokoski-päivä 
 
Kellokoski-päivä järjestettiin 3.9. Toimikunta ei ottanut osaa tänä vuonna omalla pisteellään. 
Keskustellaan päivän annista.  
- Palvas kertoi päivän annista, että päivä oli antoisa ja ihmiset viihtyivät. Tapahtuman 

järjestäminen selviää vuosittain riippuen osallistuvista yhdistyksistä. Ensi vuonna on Suomi 
100-v. juhlavuosi, joten tapahtuma yritetään järjestää myös vuonna 2017.  

  
Merkitään tiedoksi. 
 

6. Kehittämistoimikuntien rooli ja toiminnan muuttuminen 
 
Ensi viikolla tiistaina 27.9. järjestetään alueellisten kehittämistoimikuntien yhteistilaisuus 
kunnantalolla (kokoustila kunnanvaltuusto). Kokouksessa keskustellaan kehittämistoimikuntien 
lakkaamisesta ja toiminnan jatkamisesta uudessa muodossa. Tilaisuuden ohjelma toimitetaan 
tilaisuuden järjestäjän toimesta 22.9. erillisessä sähköpostissa. 
 
Käytiin alustava keskustelu. 
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- osa toimikunnan jäsenistä pääsee tilaisuuteen ja osa ei 
- Taipale totesi, että Kellokosken toimikunta on toimiva verrattuna muihin toimikuntiin. Olisi sen 

kannalla, että pienelläkin porukalla saadaan asioita aikaiseksi. 
- Lehtonen oli sitä mieltä, että nykyistä aiemmin olisi toimikunnan saatava tietoa kylän 

hankkeista ja pystyä niihin vaikuttamaan jo valmisteluvaiheessa. Osassa 
kehittämistoimikuntia ei todellakaan saada aikaiseksi asioita eikä niiden toiminta edes 
kiinnosta asukkaita. 

- Seppälä sanoi, että olisi hyvä luottamushenkilöiden saada tarvittaessa vaikuttaa asioihin, eikä 
vain hyväksyä viranhaltijoiden esitystä. 

- Palvas sanoi, että mielestään kaksisuuntaisuus toimikunnan ja asukkaiden/aktiivien kanssa 
on hyvä asia, mutta sitoutumista toimintaan tarvitaan. Toimikunta on ollut neuvotteleva ja sillä 
on ollut positiivinen näkökulma asioihin ja se on vienyt asioita eteenpäin. Toimikunnan 
toiminta voi kyllä olla avoimempaa, mutta nykyinenkään malli ei estä verkostoitumista. Jos 
kokoukset avataan yleisölle on kiinnostuneille aina ovet auki --> verkostoituminen onnistuu 
automaattisesti. 

- Nykyisin on parlamentaarisin perustein valittu henkilöt ryhmiin. Kuinka jatkossa saadaan 
myös aktiivit luottamushenkilöiden lisäksi osallistumaan kokouksiin. 
 

Merkitään tiedoksi käyty keskustelu. 
 

7. Muut asiat 
 

Keskusteltiin seuraavista asioista ja pyydetään kunnalta vastausta joihinkin kysymyksiin. 
 
Kellokosken Ruukin tilanne 

- Kehittämistoimikunta toivoo, että kunta osallistuisi Ruukin alueen kehittämiseen ja harkitsisi 
vakavasti alueen hankkimista kunnalle. Alueen jatkokehitys tärkeänä kulttuurihistoriallisena ja 
kylän elinvoimaisena yrityskeskittymänä mahdollistuisi. 

 
Suomi 100- juhlavuosi 

- Onko Suomen 100-vuotisjuhliin ajateltu tapahtumia Kellokoskelle, onko 
kehittämistoimikuntaan kohdistuvia odotuksia aiheeseen liittyen? 

 
Linja-autoreitti 65 

- 65-linjan kulkureitti ja aikataulut ovat toimikunnalle epäselviä. Linjan tilanne halutaan saada 
selville, kauanko linjalla kuljetaan, mihin aikaan ja mitä reittiä? Tiedottamisessa on vakavia 
puutteita. Jukka-Matti Laaksolle laitetaan linja-asiasta ja Riikka Uusikululle tiedottamisesta 
kyselyä. Myös lehtiuutista linjan kulusta toivottiin.  

 
Nystenintien jatkon rakentaminen 

- Uudelle Roinilan päiväkodille ajetaan tällä hetkellä Linjatien ja Nystenintien kautta, koska 
Vanhalle Valtatielle yhdistävä Nystenintien loppupätkä on vielä tekemättä. Kun päiväkoti 
aukeaa, on liikenne Nystenintiellä runsasta lasten vienti- ja noutoaikaan. Kellokosken 
keskustan osakaava on vielä käsittelyssä kaavoituksessa, josta syystä ko. tienpätkää ei ole 
voitu tehdä. Seppälä ehdotti, että kunta rakentaa uuden osakaavan voimaantuloa odottamatta 
väliaikaisen kulkuväylän Elyn hallinnoimalle Vanhalle valtatielle voimassaolevan kaavan 
mukaisesti. 

 
Yhteistyötä naapurikunnan kanssa 

- Keskusteltiin kuinka paljon Mäntsälän puolella sijaitsevan Hyökännummen asukkaat käyttävät 
Kellokosken palveluja. Palveluiden laaja käyttö nähtiin hyvänä asiana Kellokosken elinvoiman 
kannalta. Taipale kysyy Auli Herttuaiselta onko Mäntsälässä kehittämistoimikuntia ja olisiko 
toimikunnilla mahdollista pitää joitain yhteisiä kokouksia, joissa mietittäisiin onko yhteisissä 
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palveluissa kehitettävää.  
 

Kellokosken lukion mainostaminen 
- Kellokosken lukion mainostamisesta puhuttiin, että sen voisi toteuttaa esimerkiksi lehtisillä 

jaettavana Kellokosken postinumeroalueen koteihin. Asiaan palataan myöhemmin syksyllä ja 
kevään aikana. 
 
Päätettiin, että toimikunnan sihteeri välittää esitetyt kysymykset eteenpäin kunnassa ja niihin 
palataan viimeistään seuraavassa kokouksessa. 
 
 

8. Seuraavat kokoukset 
 
Sovittiin loppuvuoden kokousajat ja –aiheita.  
 
Seuraavat kokoukset  tiistai 25.10.2016 klo 18 Ruukin ravintola 
    tiistai 29.11.2016 klo 18 Ruukin ravintola 
   tiistai 13.12.2016 klo 18 pikkujoulupäivällinen Ravintola Huvila, Järvenpää 

o alustava ilmoittautuminen seuraavassa kokouksessa 
o päätettiin kutsua päivälliselle myös toimikunnan pitkäaikainen 

sihteeri Asko Honkanen 
 

 
Aiemmin oli päätetty pyytää keskustan kaavaa valmisteleva Maria Suutari-Jääskö kokoukseen, 
kun suunnitelman valmistelu on riittävän pitkällä – toivottavasti jo ensi kuussa. Todettiin, että heti 
kun kaavoituksesta on mahdollista saapua kokoukseen hanketta esittelemään, otetaan esittely 
vastaan. 

 
9. Kokouksen päättäminen 

 
Pj. päättää kokouksen klo 20. 
 
 
 
muistion laati 23.9.2016 
Päivi Hämäläinen 
toimikunnan sihteeri 
 
Jakelu: 
 
toimikunnan jäsenet 
kellokoskelaiset valtuutetut  
kunnanhallituksen jäsenet 
kunnanvaltuuston pj:t 
maankäyttötiimin jäsenet 
kunnan verkkosivut / Leena Eno 
Kellokosken kirjasto 
Keski-Uusimaa –lehti 

 


