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Kellokoski

Asuinrakennuksia

Kellokosken taajama on rakentunut Keravanjoen ja ruukin alueen ympärille. Liike- ja
palveluskeskusta sijaitsee keskeisellä paikalla alueen päätien varressa kyläkeskuksen
keskellä. Pientalovaltaiset asuinalueet ovat rakentuneet Kellokosken vanhan
kirkon ja ruukin ympärille sekä paikallisteiden varteen. Kellokoskella on useita
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita, jotka sijoittuvat pääasiassa ruukin ympäristöön.
Marieforsin ruukin ja Kellokosken sairaalan alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävät
rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009) -alueeseen. Kellokosken julkiset viheralueet
ovat rakennettuja puistoja, käyttöviheralueita, ulkoilun ja liikunnan alueita, katualueita,
lähi- ja suojametsiä sekä maisemaniittyjä.

K

ellokoski sijaitsee Tuusulan koillisosassa,
kolmen kunnan rajan tuntumassa. Etelässä
Kellokoski rajautuu peltoaukeiden takaa
Järvenpäähän ja koillisessa Kellokosken
taajama jatkuu Mäntsälän puolella Hyökännummen
alueena. Kellokoski on syntynyt Keravanjoen varrelle
kartanon, rautaruukin ja sairaalan ympärille ja on yksi
Tuusulan kolmesta keskustaajamasta. Kellokosken
kyläkeskus sijaitsee keskeisellä paikalla alueen läpi
kulkevan Vanhan valtatien ja Koulutien risteyskohdassa,
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ruukin ja sairaala-alueen
välittömässä läheisyydessä. Kellokosken pientalovaltaiset
asuinalueet
ovat
rakentuneet
kyläkeskuksen
ja
paikallisteiden ympärille.

Näkymä Kellokoskelta vuonna 1930. Kuva: Tuusulan museo

Kellokosken
historian
voidaan
katsoa
alkavan
1750-luvulta, jolloin alueelle perustettiin kaksi rälssitilaa.
Tiloista muodostui myöhemmin Kellokosken kartano.
Kartanon alueella kehitettiin pienimuotoista teollisuutta
jo ennen ruukin syntymistä. Vuonna 1795 perustettiin
Kellokosken ensimmäinen teollisuuslaitos, Marieforsin
ruukki. Vastoinkäymiset ja omistajavaihdokset värittävät
ruukin historiaa aina 1800-luvun loppupuolelle, kunnes
Carlanderin veljekset ostivat ruukin ja siirsivät Björkbodassa

sijainneen tehtaansa kokonaisuudessaan Kellokoskelle,
mukana myös työntekijät perheineen. Työntekijöitä
varten rakennettiin ruukin alueelle asuintiloja ja kylän
väkimäärä kasvoi. Carlanderien aikana ruukki kehittyi
moderniksi teollisuuslaitokseksi ja Kellokoski itselliseksi,
ruukin patruunan johtamaksi yhteisöksi. Työpaikan ohella
työntekijöille ja heidän perheilleen tarjottiin erilaisia
palveluita koulusta kauppaan.
Marieforsin vanhan ruukinkartanon päärakennuksessa
ja kartanoalueella on Kellokosken sairaala, joka liittyy
paitsi historiallisesti myös maisemallisesti ruukkiin.
Ruukinkartanon maille perustettu Kellokosken sairaala
on maan toiseksi vanhin piirimielisairaala. Kellokosken
kartano myytiin valtiolle 1910-luvulla. Kartanon maista
muodostettiin 131 viljelytilaa ja 43 asuntotilaa. Kartanon
päärakennus ja sitä ympäröivä puisto jätettiin vuonna 1915
perustetun Kellokosken sairaalan käyttöön.
Kellokosken tehdas siirtyi Fiskarsin omistukseen vuonna
1962 ja laajamittainen teollisuustuotanto lopetettiin
1980-luvulle tultaessa. Nykyisin tehtaan entisissä
tuotantorakennuksissa on vuokralaisina erilaisia yrityksiä ja
yhdistyksiä. Tehtaanasuntoalue on kunnostettu ja edelleen
asuinkäytössä. Kellokosken ruukki on maisemallisesti
Suomen yhtenäisempiä ja kauneimpia rautateollisuuden
muistomerkkejä. Marieforsin ruukin ja Kellokosken sairaalan
alue kuuluu valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt (RKY 2009) -alueeseen
(http://www.rky.fi).

Kellokosken sairaala

Kellokoski on tyypiltään asuinalue. Alueella on jonkin
verran julkisia palveluita, kuten päiväkoteja ja kirjasto sekä
kaupallisia palveluita, kuten päivittäistavarakauppoja,
kahviloita ja ravintoloita. Kellokosken julkiset ulkotilat
ovat rakennettuja puistoja, käyttöviheralueita, ulkoilun
ja liikunnan alueita, lähimetsiä, suojaviheralueita ja
maisemaniittyjä. Keravanjokilaakson vehreä jokilaakso
on merkittävä virkistyskohde. Viheralueiden käyttöaste
vaihtelee kohteittain suuresti.

Kellokosken
keskustaan
mahdollistetaan
(pien)
kerrostalotuotantoa, väestönkasvuennuste on vuoteen
2040 mennessä noin 1400 asukasta. Kellokosken
keskustan uuden rakentamisen tulee olla ilmeeltään
Kellokosken ruukin RKY-alueen henkeen sopivaa.
Ulkotilojen suunnittelussa Kellokosken ruukin RKY-alue
sekä Kellokosken sairaala-alue ovat pohjana identiteetin
suunnittelussa niin ulkokalusteille kuin pintamateriaaleille
ja kasvillisuudelle.

Rakennetussa
ympäristössä
sijaitsevien
käyttöviheralueiden käyttöaste on suurempi, joten kalusteiden
ja varusteiden tulee olla laadukkaita, kestäviä ja turvallisia.
Kunnossapidolla voidaan vaikuttaa alueen yleisilmeeseen
ja
turvallisuuden
tunteeseen.
Luonnonmukaiset
metsäiset viheralueet sekä avoimet nurmet ja niityt
muodostavat tärkeän osan viher- ja virkistysalueverkostoa.
Levähdyspaikkojen tulee olla järkevästi sijoitettuja, kestäviä
ja hyvin hoidettuja.

Kellokosken pientaloasutusta
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