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KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA  
 
 
Kellokosken kehittämistoimikunnan kauden kymmenes kokous tiistaina 25.10. klo 18.00 alkaen ravintola 
Ruukissa.  
 
Kutsutut 

Liisa Palvas (pj.) 
Kyösti Lehtonen (vpj.) 
Heli Udd 
Kari Sillman 
Erja Isomäki 
Antti Seppälä 
Hannu Helasvuo 
Pertti Alivirta 
Päivi Hämäläinen (siht.) 

 
Ennakkoon esteestä ilmoittaneet 

Arja Taipale 
Antti Joutseno 
Ari Maskonen 
 

 
ASIALISTA  
 
1. Kokouksen avaus 

 
Pj. avaa kokouksen. 
 

2. Kehittämistoimikunnan resurssit 
 
Kehittämistoimikunnille (Riihikallio, Hyrylä, Jokela, Kellokoski) on budjetoitu 10 000 € vuodelle 
2016 käytettäväksi. Kunkin toimikunnan osuus on 2 500 €. Edellisen kokouksen keskustelussa 
pohdittiin eri vaihtoehtoja ja 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. 
 
Aiemmin esillä olleet vaihtoehdot: 
1. Opintomatka jollekin ruukkialueelle 
2. Kotiseutupolun kyltittäminen - Palvas kertoi, että MeKe on järjestämässä jo asiaa anoen 

rahaa ja selvittäen kylttien asentamisen lupa-asiat. 
3. Toimelanpuiston kunnostaminen - esim. suihkukaivon korjaaminen 
4. Uimarannan parantaminen – lisähiekan hankkiminen tai laituri uimarannalle 
5. Vanhan Valtatien varressa olevat maitotonkkien kunnostaminen 
6. Tehtaan vanhan, patoaltaan vieressä olevan Maija-moottorin kunnostaminen--> Lions club 
kunnostaa 
 
Ehdotus: Seuraavista asioista keskusteltiin koskien rahan käyttöä: 
- Valoshow keskustaan mietittiin valaistusta joulun aikaan keskustaan? Joulunavajaiset ovat 

26.11.2016. Silloin on myös ilotulitus. 
- Tuomaasta Nuuttiin –tapahtumaan esitystä.  
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- Lyhtykulkue toteutetaan MeKen toimesta, puuropata.  
- Jäähallin vuokraus. Tapahtuma, jossa esimerkiksi rusettiluistelua.  
- Sähkötalosta kerrottiin, että sähköliittymä olisi hyvä olla, jos aiotaan suihkukaivo kunnostaa 

siten, että sen toimintaan vaaditaan sähköä. 
- Kukkasipuleiden istuttamisesta käytiin myös keskustelua. 

Päätettiin, että kukin tykönään vielä miettii seuraavaan kokoukseen käyttökohteen toimikunnan 
rahoille ja tekee tarvittavia selvityksiä, koska nyt alkaa olla jo kiire. Seuraavassa kokouksessa asia 
päätetään. 

 
 

3. Kehittämistoimikuntien rooli ja toiminnan muuttuminen 
 

Tiistaina 27.9. järjestettyyn alueellisten kehittämistoimikuntien yhteistilaisuuteen Tuusulan 
kunnantalolle osallistui osa kehittämistoimikunnan jäsenistä. 
 

Käytiin läpi tilaisuuden antia. Paikalla oli tapaamisessa Udd, Palvas, Sillman, Helasvuo ja Isomäki.  
Todettiin, että tilaisuudessa käydyn keskustelun perusteella huomattiin, että Kellokosken 
toimikunnan yhteishenki on hyvä, se on yhteisöllinen ja sillä on positiivinen asenne asioiden 
hoitoon. 
Lehtonen kysyi, että haluttiinko joka paikassa toteuttaa kyläverkostoa edelleen samalla tavalla. 
Palvas vastasi, että osin kyllä, mutta lisäksi verkostoituminen on tärkeää ja oleellista resurssien 
turvaamiseksi. Edelleen kuitenkin Palvas on sitä mieltä, että jonkinlainen ydinryhmä on oltava joka 
koordinoi kyläyhteisön eri ihmisten ja yhteisöjen asioita. Helasvuo oli samaa mieltä ja sanoi, että 
Kellokoskella voitaisiin jatkaa kehittämistoimikunnan toimintaa entiseen malliin.  
Lehtonen kysyi oliko yhteistilaisuudessa noussut esiin nykyisiin parlamentaarisin valintaperusteihin 
muutostoiveita. Sillmanin näkemys oli, että näin ehkä haluttaisiin, mutta lisäksi verkostoitumisella 
eri yhdistyksiin voisi saada enemmän eri henkilöitä mukaan toimintaan. Alivirta sanoi, että on 
edelleen tärkeää saada tietoa kehittämistoimikunnasta päättäjiin päin, eikä kaikkia mahdollisuuksia 
kannata poissulkea kokoonpanoa mietittäessä. Lehtonen komppasi Alivirtaaja lisäsi, että päättäjiin 
päin vuorovaikutuksen olisi oltava kaksisuuntaista ja kehittämistoimikunnalla olisi toimijan rooli. 
Yhtä mieltä oltiin siitä, että mukana on tärkeää olla toimintaan sitoutuneita henkilöitä. 
 
Päätettiin, että yhdessä Jokelan kehittämistoimikunnan käytäisiin asiaa yhdessä vielä läpi ja 
pyydettäisiin sinne strategiasuunnittelija Heidi Hagman mukaan esittelemään asiaa 
yksityiskohtaisemmin. Jokelan toimikunnan sihteeri jäi selvitettäväksi. 
 

4. Suomi 100-vuotis juhlajärjestelyt 
Taiju Kiesilä  
kulttuurituottaja / lastenkulttuuri & Suomi 100 Tuusulassa juhlavuoden koordinaattori vastaa: 
Suomi 100 –juhlavuoden valmistelut etenevät kiihtyvällä tahdilla, kun juhlavuoden alkuun on 
vajaat kolme kuukautta aikaa.  
Juhlavuoden ohjelmasuunnitteluun ja toteutukseen on kutsuttu kaikki tuusulalaiset ja ohjelmaa 
tekevät paitsi kunnan museot ja kulttuuritoimi, myös kunnan muut yksiköt sekä lukuisat 
yhdistykset.  
 
Museo-kulttuurin vuotuistapahtumista Kellokoskella tulevat toteutumaan tietysti 
lastenkulttuuriviikkojen (Syysskidi ja Skidiviikko) ohjelmisto, Saapuvat konsertit, jotka toteutetaan 
vuosittain kaikissa kuntakeskuksissa sekä Tuusula-viikolla varmasti jatkamme yhteistyötä MeKen 
kanssa Piknik-konsertin ja kotiseutukävelyjen osalta ja ehkäpä Tuusula-viikoille yhteistyössä 
keksimme myös jotain uutta.  
 
Suomi 100 suunnitteilla oleviin tapahtumiin voi tutustua täällä 
http://web.tuusula.fi/suomi100/sivu.tmpl?sivu_id=6221 

http://web.tuusula.fi/suomi100/sivu.tmpl?sivu_id=6221
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Juhlavuoden teema on YHDESSÄ ja tätä olemme yrittäneet korostaa: juhlavuotta tekemään on 
kutsuttu kaikki tuusulalaiset.  
 
Tuolta suunnitteilla olevista tapahtumista kannattaa tutustua esim. Meidän Jokela –tapahtumaan, 
joka on jokelalaisten yhdessä tekemä tapahtuma. Ja samaa mallia on ilmeisesti Riihikallion 
kehittämistoimikunta lähdössä toteuttamaan Riihikalliossa juhlavuonna, vielä ei 
tapahtumailmoitusta ole vain tullut. Nyt en muista ulkoa, mistä yhdistyksistä tai ketä tekijöitä 
Kellokoskelta olisi ollut Suomi 100 –ideointikahviloissa 26.1. tai 6.9. Tällaisesta ideointikahvilasta 
tuo Meidän Jokelakin ponnisti ja kulttuuritoimi on sparrannut tapahtuman tekijöitä, mutta hanketta 
vetävät jokelalaiset yhdistykset - yhdessä.  
 
www.tuusula.fi/suomi100 -sivuille kootaan kaikki tieto, joka meille tänne kulttuuriin tulee ja 
viestimme tapahtumista (tulossa on sekä printti- että verkkoviestintää) ja osallistumme niin 
monen tapahtumaan yhteistyökumppanina kun vain meidän resursseillamme on mahdollista.  
 
Kulttuuri ja museo vielä hiovat omaa ohjelmistoaan, mutta ensimmäinen versio ensi vuoden 
sisällöistä on luettavissa täällä:  
 
http://web.tuusula.fi/suomi100/kalenteri/show.tmpl?sivu_id=6121&id=3279 
 
Jos haluaisitte vielä tässä lokakuussa koota kellokoskelaisia yhteiseen suunnittelu-iltaan, tulen 
mielelläni teillekin Suomi 100 –ideointi-iltaa vetämään. 
 
-------------- 
Keskusteltiin juhlavuoden ohjelmatarpeesta ja päätettiin, että kehittämistoimikunta voisi järjestää 
omalla kylällä suunnittelupäivän. Seuraavia ehdotuksia juhlavuoden kunniaksi mietittiin:   
- Kellokoski-päivä voisi olla sellainen, jossa olisi teemaa yhdessä tekeminen (la 2.9.2017) 

Männistön lava. Varataan jäähalli jo valmiiksi, jos sinne voisi yhdistää tapahtumia. 
- Kylän bussipysäkkien kunto on todella huono; ne ovat sotkuisia ja yhden katoksen katto on 

rikki, toisesta puuttuu bussipysäkin merkit jne. Vanhoja katoksia on mm. maalattu 
Järvenpäässä ja Etelä-Tuusulassakin on tempaus liittyen kunnan omistuksessa olevien 
bussikatosten kunnostukseen. Bussipysäkkien kunnostus esim. kuvataidekerhon toimesta 
Kellokoskella --> lupa Elyltä 100 v. kunniaksi, kysytään yhteyshenkilö jolta asiaa voisi 
tiedustella. 

- Vanhoja kuvia Kellokoskelta - Suomi 100 teemalla. 
  
Päätettiin, että mietitään tapahtumailmoituksen tekemistä Kellokoski-päivästä kun asiaa 
enemmän selvitetty ja koordinoitu eri tahojen kanssa. Lisäksi selvitetään taho, joka päättää 
bussipysäkin kunnostuksesta.  
 
 

5. Linja 65-tilanne 
 
Jukka-Matti Laakso / liikenneinsinööri vastaa: 
 
Asialistan liitteenä on linjan 65 tiedote ja yleisöaikataulu. 
 
Liikennettä ajetaan nyt sopimuksella koulujen kevätlukukauden 2017 loppuun. Mikäli matkustusta 
on, optiolla kesäkausi syyslukukauden alkuun asti. Yleisöaikataulut ovat nyt joulukuulle, koska 
linja 65 on liityntäliikennettä junaan ja VR:n aikataulut ovat voimassa joulukuulle. Jos juna-
aikataulut tuolloin muuttuvat, linjan 65 aikataulua pitää muuttaa myös. 
 

http://web.tuusula.fi/suomi100/kalenteri/show.tmpl?sivu_id=6121&id=3279
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Jos linja 65 muuten näyttäisi ensi talven matkustuksen perusteella onnistuneelta, keväällä 2017 
pitää suunnitella ja hankkia linja uudelleen – silloin ehkä pidemmällä sopimuksella, mutta 
seuraavan sopimuskauden pituuteen vaikuttaa sitten muutama asia HSL-liittymisasian 
käsittelystä alkaen. 
------------ 

 
Oltiin tyytyväisiä asialle saatuun näkyvyyteen (lehtiartikkeli K-U 13.10.2016), mutta valitettavasti 
bussi näyttänyt edelleen kulkevan liian tyhjänä. Vr:n aikataulut vaikuttavat linjojen kulkuun, mutta 
liiankin usein bussit ovat olleet aikatauluistaan myöhässä.  
 
Seuraamme linjan kehittymisen jatkoa ja sitä pidetään kylän kannalta tärkeänä kulkuyhteytenä.  
 

6. Kellokosken ruukin tilanne 
 Ruukin alueesta on tehty valtuustoaloite 10.10.2016 Valtuuston kokouksessa. (Asialistan liitteenä) 
 
Kehittämistoimikunta ehdottaa, että puhdistus voitaisiin ositella pitemmälle ajanjaksolle ja toivoo 
luonnollisesti, että asiat etenevät Kellokosken kannalta suotuisasti.  
 
Aloitteen sujuvaa etenemistä seurataan. 
 
 

7. Nystenintien jatke 
 

- Onko Nystenintien jatkon rakentaminen väliaikaisena mahdollinen Roinilan päiväkodilta 
Vanhalle valtatielle? 

 
Petri Juhola / yhdyskuntasuunnittelun päällikkö vastaa: 
Teoriassa kyllä, käytännössä ei. Nystenintien jatko liittyy maantiehen 1456, joka on valtion tie. 
Uuden, katumaisen yksityistieliittymän rakentaminen edellyttää raskaimmillaan tiesuunnitelmaa. 
Kevyempikin lupaprosessimenetelmä voi ehkä olla mahdollista, jos meiltä löytyvät sille todella 
hyvät perustelut. Varmaa ei ole, että kaavoituksen viivästyminen ja lyhyempi ajomatka ovat 
riittävät perustelut. Väliaikainenkin liittymä täytyy rakentaa Ely:n ohjeiden mukaan ja 
kustannukset ovat jossain 50 000 e:n-100 000 e:n paikkeilla. 
 
Muutaman vuoden hankkeeksi se on kallis, kun kyseessä on moottoriajoneuvoilla tehtävän 
ajomatkan lyhentyminen vain vähän. Aikaisempien kohteiden perusteella luvan saanti 
väliaikaiseenkin ratkaisuun kestää vajaasta vuodesta kahteen vuoteen riippuen käsittelyajoista..  
Panostaisin siis ennemmin kaavan valmistumiseen, jolloin voimme rakentaa Nystenintien kerralla 
oikeaan kohtaan. Kaava on kunnan kärkihanke. 
-------------- 
 
Toimikunnalle on jo tuotu kuntalaisten taholta huoli, että liikenne on turvatonta ja ajonopeudet 
kasvavat. Toimikunta vaatii, että liikennöinti on turvattava ja väliaikainenkin satsaus sen 
turvaamiseksi voisi olla paikallaan koska kaavan toteutuminen näyttää vielä viipyvän. 
 

8. Kuntayhteistyö Mäntsälän kanssa Hyökännummen asuinalue 
 

Palvas ollut yhteydessä Hyökännummen asukasyhdistyksen pj:n Eija Liljavirtaan ehdottaen 
yhteistä tapaamista jollain aikavälillä. Liljavirta lupasi ottaa asian esille yhdistyksessä ja palaa 
asiaan myöhemmin, tapaaminen hänen mielestään mahdollinen vuoden vaihteen jälkeen. 
Mäntsälän kunta on toteuttanut uuden Taruman asuinalueen Hyökännummen asuinalueen jälkeen. 
Lisäksi Linjatien varteen ollaan kaavoittamassa uutta asuinaluetta. Mäntsälän kunnasta ei ole 
kokoukseen mennessä saatu vastauksia asuinalueiden kehittämisasioista. Olisi luontevaa, että 



Kellokosken kehittämistoimikunnan kokouksen pöytäkirja 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

 
5 

 

alueita kehitettäisiin yhdessä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien välillä, ja siellä toimivien alueellistan 
toimijoiden toimesta.  Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. 

 
9. Rakennusjärjestyksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma  
 

Tuusulan kunnan rakennusjärjestys uudistetaan ja sitä koskeva alustava osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävänä 1.10.–30.11.2016 välisen ajan Tuusulan 
kunnantalolla rakennusvalvonnassa (Hyryläntie 16). 
Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisina 
30.11.2016 mennessä sähköpostitse rakennusvalvonta@tuusula.fi tai osoitteella Tuusulan kunta, 
rakennusvalvonta, PL 60, 04301 Tuusula.  
 
Lisätietoja antavat johtava rakennustarkastaja Kaisa Nousiainen ja rakennuslakimies Sakari 
Eskelinen. 
 
Päätettiin, että toimikunta tutustuu aineistoon, asiaa käsitellään seuraavassa kokouksessa ja 
päätetään mahdollisesta kommentoinnista tai vastineesta.  

 
10. Valtuuston kokousten striimaus 

 
Valtuuston kokousten striimaus aloitettiin maanantaina 10.10. Ensimmäinen kerta oli testikuvaus, 
jota ei vielä suuremmin markkinoitu etukäteen. Erityisesti testattiin valtuustosalin 
äänentoistolaitteiden yhteensopivuutta kameraan. 
 
Maanantain 10.10. kokouksessa kuvattiin yhdellä kameralla valtuustosalin etukulmasta. Jatkossa 
kokouksia kuvataan kahdella kameralla: toinen kamera kuvaa valtuutettuja ja automaattikamera 
puheenjohtajaa. Valtuutettujen ääni otetaan kattomikrofonien kautta, ja puheenjohtaja, 
kunnanjohtaja ja kunnansihteeri käyttävät solmiomikkiä. 
 
Valtuustosalin äänentoistolaitteisto on vanha ja kaikkea ei valitettavasti ole saatu toimimaan 
yhdessä kameran kanssa. Salin äänentoistolaitteet uusitaan lähitulevaisuudessa. 
 
Täältä voi käydä kurkkaamassa myös Järvenpään ja Sipoon kokouksia: 
http://www.julkinen.fi/ 
 
Kokoukset ovat myös jälkikäteen nähtävissä em. osoitteesta. 
 

Merkittiin asia tiedoksi. 
 

11. Muut asiat 
1. Rajalinnan työpaikka-alueen tilanne 

Rajalinnan tp-alueen tekniikka lähtee toteutukseen vuoden vaihteessa. Toimikunta 
seuraa asian kehittymistä. 
2. Linjapuiston alueen kaavoituksen tilanne 

Linjapuisto 2 odottaa kairaustuloksia kahden tontin osalta. Kaava on melkein sama kuin 
luonnoksena ollessaan. Kairausten jälkeen tehdään kaavaan loppuviilaukset ja käydään 
läpi alueen sopimustarpeet.  
3. Keskustakolmion kaavoituksen tilanne 

Kellokoskentien kaava eli keskustakolmio eli Seppäinpuisto odottaa tuleviin vuosiin. 
Koska keskustan kaava on kiireellisempi kauppojen ja Nystenintien rakentamistarpeesta 
johtuen, eikä tonttikysyntää näille tonteille ole, panostetaan muihin kaavoihin ensin.  
4. Keskustan kaavoituksen tilanne 

http://www.julkinen.fi/
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 Kaavaa valmisteleva Maria Suutari-Jääskö pyydetään seuraavaan kokoukseen koska 
keskustan kaava on niin pitkällä että sitä kannattaa käydä läpi toimikunnassa. 
Seuraavassa kokouksessa on tarkempi selonteko keskustan kaavatilanteesta. 
 
Kaavoihin liittyvissä kysymyksissä vastaukset on antanut kaavoituspäällikkö Asko 
Honkanen. 

 
 

12. Seuraavat kokoukset 
 
Edellisessä kokouksessa sovittiin, että seuraavat kokousajankohdat ovat: 
 
    tiistai 29.11.2016 klo 18 Ruukin ravintola 
   tiistai 13.12.2016 klo 18 pikkujoulupäivällinen Ravintola Huvila, Järvenpää 

tiistai 10.1.2017 klo 18 paikka selviää myöhemmin 
 
Kuusi toimikunnan jäsentä ilmoitti pikkujoulupäivälliselle osallistumisestaan kokouksessa. 
 

 
13. Kokouksen päättäminen 

 
Pj. päättää kokouksen klo 20.30. 
 
 
 

muistion laati 
Päivi Hämäläinen 
Kellokosken kehittämistoimikunnan sihteeri  
p. 040 314 4557  
paivi.hamalainen@tuusula.fi 
 

Jakelu: 
 
toimikunnan jäsenet 
kellokoskelaiset valtuutetut  
kunnanhallituksen jäsenet 
kunnanvaltuuston pj:t 
kuntakehitysryhmän jäsenet 
kunnan verkkosivut / Leena Eno 
Kellokosken kirjasto 
Keski-Uusimaa –lehti 

 

 

mailto:paivi.hamalainen@tuusula.fi

