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KELLOKOSKEN KEHITTÄMISTOIMIKUNNAN KOKOUSPÖYTÄKIRJA  
 
Kellokosken kehittämistoimikunnan kauden kolmas kokous järjestetään tiistaina 9.5. klo 18.00 alkaen 
Ravintola Ruukissa.  
 
Kutsutut 

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

 
Ennakkoon esteestä ilmoittaneet 

Erja Isomäki 
Pertti Alivirta 
Ari Maskonen 
Antti Joutseno 
 

ASIALISTA  
 
1. Kokouksen avaus 

Pj. avaa kokouksen. 
 

2. HUS:n purettu vastaanottosiipi Kellokosken keskustassa 
Pj on keskustellut HUS :n kiinteistöpäällikön Eero Rahikan kanssa viikolla 8 alueen käytöstä. 
Kunnan kaavoitustoimessa on piirretty alustava kuva siitä miten aluetta voisi käyttää osin torina ja 
osin puistona. 

 
Jatkettiin keskustelua alueesta: 
Hus osallistuu alueen kunnostamistoimenpiteisiin-> suunnittelupalaveria odotellaan asiasta Hus 
:in toimijoiden kanssa. 
Projektiin tulee osallistumaan useita tahoja ja esim. noin 90 Kellokosken koulun 
seiskaluokkalaista opettajineen, ovat mukana auttamassa istutustoimenpiteissä ja koristelussa 
ylipäätään. Kehittämistoimikunta käyttää puolet toimikunnalle vuodelle 2017 budjetoiduista 
rahoista tähän projektiin. 
 

3. 100-vuotisjuhlavuosi 
Todettiin, että Kellokoskella ei ole mitään virallista Suomi100-tapahtumaa.  
Tapahtumia Kellokoskella kuitenkin on: 
- Kellokoski-päivä on 2.9.2017 klo 15 alkaen Männistön lavalla.  
- Ruukin tehdas sotien aikana- näyttelyn avajaiset 27.5.2017 kalastuskauden 

avajaistapahtumassa. 
- LC Kellokoski/ Annat järjestää Taidepolun, jonka avajaiset 27.5.2017 

 
4. Tiesuunnitelma Kellokoskentie ja Koulutie ja muut Kellokosken tiet 

Toimikunnan mielestä vaihtoehto 2 oli paras esitetyistä Koulutien 
tiesuunnitelmavaihtoehdoista. Tiesuunnitelmavaihtoehdot olivat olleet teknisessä 
lautakunnassa käsittelyssä ja lautakunta oli viranhaltijoita evästänyt. Kuultiin evästykset ja 
katsottiin vielä suunnitelmia uudelleen. 
 
Keskusteltiin myös Vanhan valtatien ja Koulutien risteyksestä. Toimikunta piti erityisen 
tärkeänä, että risteykselle tehdään ehdottomasti ja kiireellisesti toimia liikenteen 
sujuvoittamiseksi ja kevyen liikenteen turvallisuuden lisäämiseksi. Paras vaihtoehto on 
kiertoliittymä, joka on toteutettavissa ko. kohtaan. ELY on suunnittelemassa risteykseen 
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keskikorokkeellisia suojateitä jollain aikataululla toteutettavaksi. Kiertoliittymän suunnittelua 
tulisi tehdä samaan aikaan ELY:n suunnitelmien kanssa.  
 

5. Nuorkan tilanne 
Iltapäiväkerho ja nuorisotila ovat siirtyneet nykyisen kirjaston päätyyn. Ihmeteltiin miksi 
kunnan nettisivuilla edelleen näkyy Nuorkan vanha paikka ja kuva vanhasta rakennuksesta. 
Myöskään turvallisuussuunnitelmat toimintojen sijoittumisten suhteen eivät liene ajan tasalla. 
Kunnasta saadun tiedon mukaan rakennuksen tulevaisuus on siten epävarma, että ellei uutta 
toimijaa löydy, niin todennäköisesti rakennus pyritään myymään. 
 

6. Lähiliikuntapaikan suunnittelu 
Kunnan liikuntatoimesta on tullut kutsu kehittämistoimikunnalle osallistua ma 10.4.2017 klo 18 
Kellokosken koululle tilaisuuteen, jossa työstetään suunnitelmaa koskien lähiliikuntapaikkaa. 
Käydään läpi tilaisuuden anti. 
 
Kehittämistoimikunnasta osallistuttiin tilaisuuteen. Risto Kanerva oli käynyt läpi 
lähiliikuntapaikkoja koskeneen kyselyjen antia. Tarkoituksena on luoda koulun lähelle 
kaikenlaisen liikkumisen mahdollistavaa infrastruktuuria. Kiipeilyseinää, kiipeilytelineitä, 
erilaiseen urheilutoiminaan liittyviä kenttiä, oleskelualueita, joita voi käyttää opetuksen tukena. 
Suunnitteluprojekti asiasta on käynnistynyt ja suunnittelu jatkuu kesäkuulle 2017. Projekti olisi 
valmis ja rakennettu syys-lokakuussa 2018, kun koululaiset aloittavat koulutyön. 

 
7. Muut asiat 

1. Uusi kehittämisverkosto ja toimikunnan jatkotoimet 
Esitetyn mukaan kunnasta tulisi koordinaattori kaikkien, ainakin neljän toimikunnan käyttöön. 
Toimikunnassa odotetaan kiinnostuneena, innostuneena ja uteliaana miten 
kehittämisverkostot lähtevät lentoon ja auttamaan alueiden hyvinvoinnin kehittämistä. 
 

2. Kellokosken uimarantojen tilannekatsaus 
Uimaranta on kunnostettu toimintasuunnitelman mukaisesti. Raivaukset tehty, hiekkaa ajettu 
rannalle ja laituri on tulossa Saunarannantien rannalle. Kehittämistoimikunta välittää lämpimät 
kiitokset liikuntatoimelle asiasta. 
 

3. Mäntsälän Vasemmiston aloite 24.4.2017 valtuustollensa, Linjatien kunnostaminen 
Kellokosken kehittämistoimikunta haluaa lausua liitteenä olevaan Mäntsälän Vasemmiston 
aloitteeseen seuraavaa: 
Tuusulalla on sopimus Mäntsälän kanssa kouluyhteistyöstä. Varsinkin me kellokoskelaiset 
hyödymme sopimuksesta oppilasmäärän lisäyksen vuoksi. Tilanne yksinkertaisuudessaan on 
todella huono turvallisen kevyenliikenteen ja koulutien osalta niille, jotka tulevat 
Hyökännummen puolelta ja varsinkin polkupyörillä. 
Kevyen liikenteen turvallisuutta voitaisiin pienilläkin tien kunnostustoimenpiteillä auttaa. 
 

4. Nykyisen toimikunnan yhteiskuva 
Toimikunnan sihteeri ottaa kuvan kokouksen osallistujista viimeisen pöytäkirjan liitteeksi. 
 

5. Pohjapadon puhdistus 
Talven jälkeen virtauksen mukana on tullut isoja roskia padolle. Kenen vastuulla on 
pohjapadon puhdistus? Välitetään kysymys kunnan kunnossapitopäällikölle. 
 

6. Seuraavat kokoukset 
 
Toimikunnan päättäjäiset ovat:  

tiistai 13.6.2017 klo 19 
 
Kesäteatteriesitys Tankki Täyteen Krapilla, jonka jälkeen omakustanteinen ruokailu. 
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8. Kokouksen päättäminen 

 
Pj. päättää kokouksen klo 20. 
 
 

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